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1. UTEMELJITEV
1.1 UVOD
Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v
teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi – verzija 1.0 – je
izdelan na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. List RS, št.
64/94, 33/00, 87/01 in 28/06), usklajen z uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in
reševanja (Ur.list RS, št. 3/02, 17/02 in 17/06) in v skladu z državnim načrtom ob uporabi
orožij za teroristične namene. V načrtu so upoštevane možne, pričakovane posledice napada z
orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi. V načrtu je
upoštevan koncept odziva na teroristične napade z uporabo orožij ali sredstev za množično
uničevanje v skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije št. 230-02/2001-5, z dne 16.10.2003
in št. 230-02/2001-7 z dne 15-7-2004.
Načrt temelji tudi na zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95 in 47/04),
zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 in 45/04), zakonu o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 in 45/04) ter zakonu o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB 2).
Pri pripravi načrta so upoštevane ocene Evropske unije in NATO o nevarnosti terorizma,
vključno z uporabo orožij za množično uničevanje v teroristične namene in tudi priporočila
Evropske unije na področju mednarodnega terorizma.

1.2. SPLOŠNO O OROŽJU IN SREDSTVIH ZA MNOŽIČNO
UNIČEVANJE
Orožje za množično uničevanje je namensko izdelano orožje in je glede na vrsto lahko
jedrsko, radiološko, kemično ali biološko orožje.
V zadnjem obdobju narašča grožnja uporabe orožja za množično uničevanje v teroristične
namene. Nevarnost, da bi različne teroristične skupine uporabile orožje ali sredstvo za
množično uničevanje za dosego svojih političnih, verskih, gospodarskih, socialnih ali drugih
interesov, poleg uporabe klasičnih oblik delovanja teroristov (ugrabitev, nastavljanje
eksploziva, umorov…) je realna grožnja varnosti sodobnega sveta.
S pojmom sredstva (snovi) za množično uničevanje označujemo vsa sredstva, ki se
uporabljajo v vsakdanji uporabi ali proizvodnji, imajo pa primerljive škodljive učinke z
orožjem za množično uničevanje. Učinkovitost takih sredstev je običajno manjša od orožij za
množično uničevanje.
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1.2.1. Kemično orožje
Kemično orožje imenujemo tudi bojni strup. Prim kemičnem orožju gre za izpust strupenih
kemičnih snovi v okolje, ki s svojimi fizikalni-kemičnimi lastnostmi delujejo strupeno in
škodljivo ali uničevalno na živ organizem in torej povzročijo začasno ustavitev normalne
funkcije, trajno poškodbo ali smrt organizma. Bojni strupi so živčni bojni strupi, mehurjevci,
dušljivci, dražljivci in solzivci ter splošni strupi.
Kemično orožje se lahko uporabi tako, da se razširi s pomočjo eksploziva, z razpršilci, letali,
aktiviranjem bomb napolnjenih s strupom, kot tudi z uporabo projektilov v katerih se nahaja.

1.2.2. Radiološko in jedrsko orožje
V novejšem času se vse pogosteje izpostavlja možna ogroženost zaradi uporabe radiološke
disperzivne naprave oziroma umazane bombe. Ta bi razpršila radioaktivne snovi po širši
okolici. Običajne radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v industriji, medicini in raziskavah, se
lahko uporabi skupaj s konvencionalnim eksplozivom v taki napravi. Čeprav bi bilo ob taki
eksploziji ubitih malo ljudi zaradi sevanja (če sploh kakšen), bi bomba imela zastraševalni
efekt pri ljudeh zaradi strahu pred radioaktivnostjo. Več ljudi bi bilo poškodovanih zaradi
eksplozije same. Tako v tem primeru ne govorimo o orožju za množično uničevanje, temveč
o orožju za množično vznemirjanje prebivalcev. Učinki tovrstnega orožja so lahko psihološki,
Sociološki in ekonomski.
Ob uporabi umazane bombe predstavlja za ljudi največje tveganje, da nevede vdihavajo ali
zaužijejo snovi, ki so se razpršile med eksplozijo ali požarom ali pri rokovanju z
radioaktivnimi drobci oziroma snovmi. Če so aktivnosti nižje od aktivnosti za naravni vir, je
radiološko tveganje sorazmerno majhno. Če pa bi z umazano bombo razpršili snov, katere
aktivnost presega desetkratno vrednost nevarnega vira, bi lahko povzročila ogrožanje življenj
za ljudi brez zaščite. Verjetnost vnosa nevarnega vira v telo je večinoma omejena na približno
100 m (oblak dima). V primeru rokovanja
ali neposredne bližine nezaščitenega
radioaktivnega vira ali drobcev visoke aktivnosti – zunanje obsevanje – so možne poškodbe v
nekaj minutah.
Posebej velja omeniti tako imenovano improvizirano jedrsko napravo, ki povzroči jedrsko
eksplozijo. Za to pa je potrebna cepljiva snov, to je visoko obogateni uran ali plutonij, ki
lahko povzročita jedrsko eksplozijo.

1.2.3. Biološko orožje
Biološko orožje je način načrtnega razširjanja obolenj med ljudmi, živalmi in rastlinami.
Kužnina se na različne načine razširi med ciljno populacijo, kjer se povzročitelji namnožijo
oziroma proizvedejo toksine, ki sprožijo bolezenske simptome.
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Biološko orožje je možno uporabljati tudi v teroristične namene. Zato ni izključena
verjetnost, da države ali posamezne teroristične skupine uporabijo biološko orožje.
Da se lahko nek mikroorganizem uporabi kot biološko orožje, mora imeti specifične lastnosti
kot so sposobnosti preživetja v neugodnih in spremenljivih razmerah in da se ga lahko
razširja na preprost način z aerosolom (v zraku ali v plinih razpršena trdna ali tekoča snov).
Ravno okužba preko dihal se najpogosteje razvije v najb9lj nevarno, sistemsko obliko
bolezni, ki je skoraj 100% smrtna. Vsem tem lastnostim ustreza bakterija antraksa, ki je ena
najbolj tipičnih in največkrat omenjenih bioloških orožij. Sem spada še virus črnih koz,
bakterija clostridium botulilinum z botulinum toksinom in Yersinia pestis, povzročiteljica
kuge.

1.3. Cilji terorističnih napadov v Obalni regiji
Grožnjo z terorističnim napadom moramo obravnavati kot trajno latentno nevarnost, ki lahko
postane bolj aktualna ob raznih zapletih in zaostritvah mednarodne situacije. Terorizem lahko
nastane samo kot posledica človeškega dejanja in sicer zavestne volje. Vzroki so predvsem
socialno-politični in redkeje ekonomski.
Poseben problem predstavlja ogroženost občutljivih infrastrukturnih objektov, katerih
onesposobitev ali poškodovanje bi lahko povzročilo hude, dolgotrajne in težke posledice ter
bistveno poslabšalo pogoje za življenje. Terorizem tako ogroža ljudi, premoženje in kulturno
dediščino.
Terorizem se lahko pojavi kadarkoli in kjer koli na našem območju. Najbolj verjetne tarče
napadov so delovne in druge organizacije posebnega pomena, prometne infrastrukture ter
mesta oziroma prireditve, kjer je zbrano večje število ljudi.
Predvideni cilji napadov na našem območju bi bili :
- napad ali diverzija na naprave v Luki Koper,
- napad ali diverzija v Instalacijah - skladišče goriv,
- prekinitev prometa na železniški progi Koper - Prešnica,
- prekinitev prometa po cesti Koper - Kozina,
- onesposobitev rižanskega vodnega vira ali vodarne v Cepkih,
- kongresni centri ter
- turistični kraji
Teroristični napad na šolske in športne objekte je manj verjeten, prav tako tudi napad na
bolnišnico. Pomembnejših sedežev državnih organov v Obalni regiji ni.
Ob terorizmu vedno nastanejo tudi verižne nesreče: požari, onesnaženja z nevarnimi snovmi,
radiacije, itd. . Terorističnih dejanj ni mogoče z lahkoto napovedati v naprej. Predvidevajo se
lahko indici za pripravo takih dejanj in s tem preventiva.
1.4. Posledice terorističnih napadov v Obalni regiji
Kakršen koli napad ali diverzija na našem območju, bi povzročili hude posledice pri ljudeh
(premalo možnosti za zaklanjanje), veliko škodo na premoženju ter kulturni dediščini (rušenja
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in požari). Posledično pa tudi gospodarsko škodo, paniko med ljudi, socialno stisko, itd.
Posledice terorizma so vedno mnogostranske saj je to tudi namen takih napadov. Računati
moramo tudi z večjim številom ranjenih in mrtvih ljudi.

1.5. Sklepne ugotovitve
Na obalnem območju nikakor ne moremo izključiti terorističnih napadov ali uporabe orožij za
množično uničevanje. Obalno območje je verjetno po glavnem mestu Ljubljane kraj, kjer bi
tako dejanje imelo največji medijski odmev. Nahaja se med območjema dveh državnih meja,
turistično je zelo razvito in v Kopru je naša edina mednarodna trgovska luka. Portorož s svojo
infrastrukturo nudi prostor večjim mednarodnim srečanjem na različnih državnih nivojih tako
političnih, gospodarskih, kulturnih in drugih. V Portorožu in bližnji okolici so redna politična
srečanja in obiski visokih tujih predstavnikov. V preteklosti smo imeli srečanje ministrov
Srednje evropske pobude, Nata, EU, Partnerstva za mir in stabilizacijo Balkana in druge. Vse
našteto nam nakazuje, da je območje za teroriste ne samo zanimivo temveč tudi možni cilj
izvedbe napada. Ne smemo pozabiti tudi na prometno infrastrukturo predvsem cesto, ki pelje
iz Ljubljane na obalo. Tu sta dva cestna tunela v dolžini prek štirih kilometrov, ki sta lahko
potencialni tarči teroristov, predvsem v kombinaciji s prevozom pomembnih oseb ali tovorov.
V času turistične sezone je na obali približno 50.000 turistov. Odvijajo se množične
prireditve, kar so lahko tudi možni objekti napada. Na koncu ne smemo zanemariti dejstva, da
se na območju Srmina nahaja (MO Koper) skladišče državnih rezerv za naftne derivate in
sicer 14 rezervoarjev z skupno kapaciteto milijon milijonov litrov pogonskega goriva (nafta
in neosvinčen bencin).
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2. OBSEG NAČRTOVANJA
2.1 Temeljni ravni načrtovanja
S tem načrtom se urejajo ukrepi in dejavnosti za zaščito in reševanje, ki so v regijski
pristojnosti.
Temeljni načrt je državni načrt in z njim se morejo uskladiti vsi ostali načrti. morajo biti
Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v
teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi mora biti usklajen z
regijskimi načrti za primer jedrske nesreče, letalske in železniške nesreče, nesreče v predoru
in nesreče z nevarnimi snovmi.
Z regijskim načrtom se uskladijo načrti organizacij nujne zdravstvene oskrbe za sprejem
večjega števila poškodovanih v kratkem času in sicer za sprejem in oskrbo 200 poškodovanih.
Poškodovance oskrbi Bolnišnica Izola.
Občine na podlagi regijskega načrta določijo, v katerih občinskih načrtih zaščite in reševanja
ob naravnih in drugih nesrečah, se načrtovani ukrepi zaščite, reševanja in pomoči lahko
izvajajo tudi v primeru terorističnih napadov.
Organizacije, ki morajo v skladu z uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja,
izdelati načrte zaščite in reševanja, v načrtih predvidijo ukrepe za zmanjšanje nevarnosti
oziroma posledic morebitnih terorističnih napadov.
D – I/16

Postopek obravnave in sprejem osnutka regijskega načrta ZIR

2.2 Načela zaščite, reševanja in pomoči
Splošna načela zaščite, reševanja in pomoči določa zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Pri zaščiti in reševanju ob terorističnem napadu z orožji ali s sredstvi za
množično uničevanje se upoštevajo predvsem naslednja načela:




Načelo pravice do varstva – Vsakdo ima pravico do varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Tudi ob terorističnem napadu imata zaščita in reševanje človeških
življenj prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi in reševalnimi dejavnostmi.
Načelo pomoči – Ob terorističnem napadu je tako kot ob naravnih in drugih nesrečah,
vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih.
Načelo javnosti – Podatki o nevarnosti ter o dejavnosti državnih organov, lokalnih
skupnosti in drugih izvajalcev nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so
javni. Država mora zagotoviti, da je prebivalstvo ustrezno obveščeno o nevarnosti, ki
jo predstavlja možnost uporabe orožij ali sredstev za množično uničevanje oziroma
morebitna možnost terorističnih napadov.
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Načelo preventive – Država pri zagotavljanju varstva pred možnostjo uporabe orožij
ali sredstev za množično uničevanje oziroma pred terorističnimi grožnjami prednostno
organizira izvajanje preventivnih ukrepov.
Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev – Lokalna skupnost uporabi za
zaščito in reševanje ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje oziroma
terorističnem napadu najprej svoje sile in sredstva. V primerih, ko zaradi vrste ali
obsega napada oziroma ogroženosti, sile in sredstva lokalne skupnosti niso zadostna,
regija zagotavlja uporabo sil in sredstev iz širšega območja.
Načelo zakonitosti – Nihče ni dolžan in ne sme izvajati odločitve, če je očitno, da bi s
tem storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno humanitarno pravo.
Načelo varstva reševalcev in drugega osebja – Pri izvajanju zaščite, reševanja in
pomoči ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje oziroma terorističnih
napadov, je treba zagotoviti kar največjo varnost tistih, ki sodelujejo pri zaščiti in
reševanju.
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3. KONCEPT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB UPORABI
OROŽIJ ALI SREDSTEV ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE
V TERORISTIČNE NAMENE OZIROMA
TERORISTIČNEM NAPADU S KLASIČNIMI SREDSTVI
3.1 Temeljne podmene načrta
Temeljne podmene načrta zaščite in reševanja so:
•

•

•

•

•

Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično
uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi
je izdelan za katerokoli vrsto terorističnega napada na območju Obalne regije ali za
teroristični napad z orožji ali s sredstvi za množično uničevanje v sosednjih ali drugih
državah, ki ima ali lahko povzroči posledice tudi na območju Obalne regije.
Varnost prebivalcev zaradi terorističnih napadov je glede na izkušnje drugih držav in
glede na pojavne oblike terorističnih napadov, ogrožena tudi na mestih, ki spadajo
med tako imenovane objekte kritične infrastrukture (javni objekti, prometna,
energetska infrastruktura in drugo) oziroma povsod, kjer se zbira zaradi različne
dejavnosti, večje število ljudi.
Posledice uporabe orožij ali sredstev za množično uničevanje, glede na vrsto in
količino uporabljenega orožja ali sredstva lahko nastanejo:
- omejeno na teritorialno manjše območje,
- ogrozijo oziroma prizadenejo večje območje regije in širše območje države.
Posledice napada so lahko večje število ranjenih, mrtvih, obolelih ljudi, obolelih živali
in rastlin, povzročijo negativne psihološke učinke, materialno škodo in druge
škodljive posledice.
Glede na vrsto terorističnega napada in povzročene posledice se po potrebi smiselno
lahko uporabi tudi regijske načrte zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče,
letalske ali železniške nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi in ob množičnem pojavu
kužnih bolezni pri živalih.
Ob terorističnem napadu velikega obsega lahko regija zaprosi za pomoč državo.

P – 05/9

Seznam pomembne infrastrukture v Obalni regiji

3.2. ZAMISEL IZVEDBE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
3.2.1. Koncept odziva ob terorističnem napadu
Koncept odziva na teroristični napad z uporabo orožij ali sredstev za množično uničevanje v
teroristične namene obsega zamisel organizacije, pripravljenosti in aktiviranja potrebnih enot
in služb na območju Obalne regije v treh skupinah in sicer:
- za takojšnje ukrepanje oziroma z odzivnim časom do največ 30 minut,
- za ukrepanje v največ 6. urah,
- za ukrepanje v 24. urah.
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Za analizo vzorcev, pripravo napotkov in navodil za reševalce ter ogrožene prebivalce, se v
enakem odzivnem času aktivirajo, organizirajo ter začno delovati ustrezne službe, laboratoriji
in druge organizacije vključene v koncept odzivanja.
Za odvoz, skladiščenje in uničenje nevarnih kemikalij so pristojne organizacije, ki jim
Ministrstvo za okolje in prostor izda dovoljenje za opravljanje tovrstne dejavnosti, pokliče pa
jih Center za obveščanje. Uničevanje bioloških sredstev se rešuje glede na posamezen primer
in možnosti, če za to ni pooblaščenih organizacij.
Za odvoz in skladiščenje radioaktivnih snovi je zadolžena Agencija za radioaktivne odpadke.
Vsi ukrepi in naloge se izvajajo po strokovnih usmeritvah Medresorske operativne skupine.
Vsi deli sistema nacionalne varnosti izvajajo naloge, ki so v njihovi pristojnosti in si v zvezi s
terorizmom medsebojno izmenjujejo informacije, ki so pomembne za delovanje in
pripravljenost posameznih delov sistema nacionalne varnosti.

TERORISTIČNI
NAPAD

Obveščanje pristojnih
organov in javnosti

Aktiviranje

Ocena
situacija

Priporočila in predlogi za izvajanje
zaščitnih ukrepov

Določitev zaščitnih ukrepov

Posredovanje odločitev o izvajanju
Zaščitnih ukrepov v prizadete občine

Izvajanje zaščite, reševanja in pomoči

Priprava informacij za javnost

Spremljanje situacije in aktiviranje

Prilagajanje aktivnosti nastalim
razmeram
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3.3. UPORABA NAČRTA
Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v
teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi za Obalno regijo se
aktivira ob terorističnem napadu v Obalni regiji oziroma kjerkoli v Sloveniji, če bi se
posledice pojavile tudi v Obalni regiji. O aktiviranju odloča poveljnik Civilne zaščite za
Obalno regijo oziroma njegov namestnik.
Glede na vrsto in posledice napada se lahko aktivira tudi:
-

regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči,
regijski načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči,
regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči,
regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi,
državni načrt zaščite in reševanja ob nesrečah na morju.

Odločitev o aktiviranju zgoraj navedenih načrtov sprejme poveljnik Civilne zaščite za Obalno
regijo.
Če lokalni viri na prizadetem območju ne zadoščajo za učinkovito zaščito, reševanje in
pomoč, se glede na posledice za ta namen uporabijo (regijske) državne sile in sredstva, ki so
na voljo.
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4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA
4.1. PREGLED ORGANOV IN ORGANIZACIJ, KI SODELUJEJO PRI
IZVEDBI NALOG IZ REGIJSKE PRISTOJNOSTI
4.1.1. Organi regije:
•
•
•
•
•

Izpostava URSZR Koper,
Policijska uprava Koper,
Inšpekcijske službe,
Regijske enote in službe,
Javni zavodi, agencije in gospodarske družbe
- Rižanski vodovod,
- Elektro Primorska N.G.d.d., Koper,
- Telekom Slovenije d.d. Koper,
- Javna komunalna podjetja v Obalni regiji,
- Splošna bolnišnica Izola,
- Zdravstveni domovi Koper, Izola, Piran,
- VURS, Območni urad Koper.9

4.1.2. Sile za zaščito, reševanje in pomoč regije
•

Organi Civilne zaščite:
- poveljnik Civilne zaščite za Obalno regijo,
- namestnik poveljnika Civilne zaščite za Obalno regijo,
- Štab Civilne zaščite za Obalno regijo.

P – 01/5
P – 01/3
P – 01/2
•

Seznam članov štaba za Obalno regijo
Seznam poveljnikov, namestnikov poveljnikov in članov štabov CZ občin
Seznam delavcev Izpostave URSZR Koper

Enote in službe regije, ki se odzivajo takoj, oziroma najkasneje v 30 minutah

Zap.št.
Ime enot, službe
1.
MNZ - Policija

-

-

Naloga
varuje življenja, osebno varnost in
premoženje ljudi,
preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva
dejanja in prekrške, odkriva, in prijema
storilce kaznivih dejanj in prekrškov, druge
iskane osebe ter jih izroča pristojnim
organom,
obvešča pristojne organe,
zavaruje kraj dogodka (napada),
vzdržuje javni red,
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Gasilska brigada
Koper, pooblaščena za
ukrepanje ob nesrečah
z nevarnimi snovmi.
Služba nujne
medicinske pomoči
Sistem nadzora zdravja
živali, krme in živil
živalskega izvora
Nacionalni
Veterinarski inštitut pri
Veterinarski fakulteti
enota Nova Gorica ter
OU VURS Koper

3.
4.

P – 05/2
P -09/1
P -03/5
D – I/7
•

-

-
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nadzira in ureja promet ter omogoča
interveniranje silam za zaščito, reševanje in
pomoč,
varuje državno mejo in opravlja mejno
kontrolo,
opravlja naloge določene v predpisih o
tujcih,
sodeluje s policijami drugih držav ,
sodeluje pri identifikaciji žrtev,
obvešča Ministrstvo za zunanje zadeve o
umrlih tujcih,
ureja zadeve v zvezi z orožjem in prevozi
nevarnih snovi,
varuje določene osebe, organe, objekte in
okoliše, opravlja druge naloge iz svoje
pristojnosti.
izvaja naloge reševanja ob nesrečah z
nevarnimi snovmi, nalog tehničnega
reševanja in gašenja požarov.
nudenje nujne medicinske pomoči, prevoz
v bolnišnično oskrbo.
analizira vzorcev nalezljivih bolezni pri
živalih, nadzor zdravja živali in živil
živalskega izvora, ukrepi v skladu z
zakonom.

Pregled gasilskih enot širšega regijskega pomena
Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v Obalni regiji
Podatki o Veterinarski upravi RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano – veterinarska inšpekcija , območni enoti Koper
Načrt delovanja službe nujne medicinske pomoči ob nesreči

Enote in službe regije, ki se aktivirajo najkasneje v 6 urah

Zap.št.
1.

Ime enote, službe
PGD

2.

Regijska enota za
RKB izvidovanje

3.

Zavod za
zdravstveno varstvo
Koper

Naloge
Tehnično reševanje, gašenje požarov, sodelovanje pri ostalih
nalogah zaščite in reševanja.
Odkrivanje nevarnih snovi, bojnih strupov, ugotavljanje in
označevanje meja kontaminiranih območij, jemanje vzorcev
za analize in preiskave.
Izvajanje bioloških raziskav, jemanje vzorcev in izvajanje
laboratorijskih analiz.
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4.

Enota reševalcev z
reševalnimi psi
Bolnišnica Izola

5.
6.

Regijski
informacijski center

P – 04/2
P - 05/4
P - 04
P – 06/1
P – 04/13
D – I/4
•
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Iskanje preživelih v ruševinah, iskanje pogrešanih.
Sprejem večjega števila ranjenih in poškodovanih v kratkem
času
Zbiranje in obdelava podatkov o mrtvih in ranjenih, nudenje
psihološke in duhovne pomoči preživelim in svojcem žrtev.

Pregled oddelka za RKB izvidovanje
Pregled poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot v regiji
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju ob nesreči
Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah teh
organizacij
Seznam članov reševalcev z reševalnimi psi
Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra

Enote in službe regije, kis e lahko aktivirajo v 24 urah in več

Zap.št.
1.
2.

Ime enote, službe
Tehnično reševalne
enote Civilne zaščite
RKB enote, regijske

3.

Regijska in občinske
službe za podporo

4.

Enote za postavitev
začasnih bivališč

P – 04/7
P – 04/4

Naloga
Odkrivanje zasutih v ruševinah, reševanje ljudi in
materialnih dobrin iz objektov in ruševin.
Izvajanje dekontaminacije in ugotavljanje njene
uspešnosti.
Zagotavljanje nastanitve in oskrbe pripadnikov CZ,
zagotavljanje informacijske podpore, vzdrževanje zvez,
zagotavljanje prevozov.
Postavljanje začasnih prebivališč za ogrožene prebivalce.

Pregled tehnično-reševalne enote
Pregled službe za podporo

4.1.3. Regijske komisije
V primeru, ko je v terorističnem napadu povzročena gmotna škoda na stavbah in drugih
objektih je potrebno takoj pristopiti k ocenjevanju uporabnosti poškodovanih objektov in
ocenjevanju povzročene škode. V ta namen je na ravni regije organizirana regijska komisija
za ocenjevanje škode.
P – 04/15

Pregled članov regijske komisije za ocenjevanje škode.

4.1.4. Sile za zaščito, reševanje in pomoč občin
Poleg sil za zaščito in reševanje lokalnih skupnosti bi imele v primeru terorističnega napada
pomembno vlogo tudi druge občinske javne službe in podjetja. Njihova vloga in naloge se
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opredelijo v občinskih načrtih zaščite in reševanja, ki so načrtovani ukrepi zaščite, reševanja
in pomoči v primeru terorističnih napadov.
P – 04/7

Seznam pripadnikov teh. reševalnih enot

4.2. MATERIALNO-TEHNIČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA
Materialno-tehnična sredstva se načrtuje za:
- zaščitno in reševalno opremo ter orodje (sredstva za osebno in skupinsko
zaščito, oprema, vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo
strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci) in
- materialna sredstva iz državnih rezerv.
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči se uporabljajo obstoječa sredstva, ki se zagotavljajo
na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito,
reševanje in pomoč. O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa za potrebe regijskih
enot in služb CZ ter drugih sil ZRP na območju regije, odloča poveljnik CZ za Obalno regijo.
P – 04/10

Pregled opreme in sredstev regijskih enot

4.3. PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA
Finančna sredstva se načrtuje za:
D – I/1

stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za aktivirane pripadnike
CZ in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč,
stroški usposabljanja enot in služb in
materialne stroške (prevozne stroške in storitve, gorivo, mazivo….)
Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta
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5. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
5.1. OPAZOVANJE (SPREMLJANJE) NEVARNOSTI TERORISTIČNIH
NAPADOV
Pristojne službe in organi (policija, carina, zdravstvene ustanove, posamezniki), ki opazijo
nenavaden dogodek ali nesrečo (v nadaljnjem besedilu: dogodek), ki je lahko povzročen s
terorističnim namenom, podatek sporočijo na številko 113 Operativno komunikacijski center
Policije uprave Koper ali številko 112 Regijski center za obveščanje Koper, ki si po prejemu
obvestila takoj izmenjata informaciji.
Obvestilo o terorističnem napadu ali dogodku, ki je lahko povzročen s terorističnim
namenom, v Regijski center za obveščanje Koper lahko sporočijo:
- vsak, ki opazi napad ali dogodek, ki je lahko povzročen s terorističnim
namenom, oziroma je o njem obveščen,
- opazovalne in nadzorne službe,
- operativno komunikacijski center Policijske uprave Koper,
- organi in službe javnega zdravstva,
- organi in službe za spremljanje zdravja živali, krme in živil živalskega izvora,
- organi in službe fitosanitarnega spremljanja zdravja rastlin in živil rastlinskega
izvora.
Regijski center za obveščanje Koper (112) informacijo o terorističnem napadu ali dogodku, ki
je lahko povzročen s terorističnim namenom, takoj sporoči Centru za obveščanje Republike
Slovenije.

5.2. AKTIVIRANJE IN OBVEŠČANJE
Regijski center za obveščanje Koper informacijo o terorističnem napadu ali dogodku, ki je
lahko povzročen s terorističnim namenom, posreduje oziroma obvešča Center za obveščanje
Republike Slovenije in zlasti še:
•
•
•
•
•
•
•

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Koper,
poveljnika Civilne zaščite za Obalno regijo,
vodjo Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Koper,
pristojne reševalne službe v skladu z načrti (JZ GB, PGD, PHE, RP, ZD)
strokovni delavci ZiR občin Koper, Izola Piran,
inšpekcijske službe,
gospodarske družbe, zavodi, organizacije
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Za sprotno obveščanje občin, služb in drugih izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči o
stanju in razmerah na kraju nesreče, sprejetih ukrepih in poteku zaščite in reševanja skrbi
Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Koper preko Regijskega centra za obveščanje
Koper, s tem da:
•
•

pripravlja in izdaja informativni bilten,
pripravlja občasne širše pisne informacije.

P – 11/10
P - 02/1

Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči
Seznam prejemnikov informativnega biltena
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CENTER ZA
OBVEŠČANJE
RS
Poveljnik štaba
Obalne regije

URSZR
Izpostava Koper

Strokovni
delavec ZiR
občine

Inšpekcijske
službe

Gospodarske
družbe, zavodi,
organizacije,
podjetja

Shema 2: obveščanje ob terorističnem napadu
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5.3. OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV IN SLUŽB
5.3.1. Obveščanje o povečani nevarnosti terorističnih napadov
Ko Center za obveščanje Republike Slovenije od vodje medresorske operativne skupine dobi
informacijo o povečani nevarnosti terorističnih napadov skupaj z usmeritvami za ravnanje, če
je to potrebno, o tem obvesti Regijski center za obveščanje Koper. Regijski center za
obveščanje Koper pa nato v skladu z načrtom za obveščanje, obvesti pristojne organe in
službe, lokalne skupnosti ter gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki upravljajo
objekte kritične infrastrukture.

5.4. ALARMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI
5.4.1. Alarmiranje
Regijski center za obveščanje Koper ob terorističnem napadu, ko so zaradi posledic napada
neposredno ogrožena življenja, zdravje ljudi in je treba začeti izvajati določene zaščitne
ukrepe, ogrožene prebivalce obvesti s sirenami z alarmnim znakom za neposredno nevarnost.
Regijski centre za obveščanje Koper mora takoj po znaku za neposredno nevarnost
posredovati obvestilo po radiu, televiziji oziroma na drug predviden način. Obvestilo mora
vsebovati za kakšno vrsto nevarnosti gre in napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov ali osebno
in vzajemno zaščito. Če je alarmni znak dan v obmejnem območju Regijski center za
obveščanje Koper, o vzroku proženja alarma obvesti regijski center v sosednji državi (Italija –
Palmanova). Sklenjen je Protokol o čezmejnem sodelovanju ob naravnih in drugih nesrečah
med URSZR MORS in pristojnimi organi Furlanije Julijske Krajine oz. Republiko Italijo.
Konkretno obveščanje in aktiviranje za posamezen primer nesreče
tehničnem delu protokola oblikovanem kot priloga k protokolu.

bo opredeljeno v

5.4.2. Obveščanje javnosti
Obveščanje javnosti obsega:
•
•

obveščanje prebivalcev na prizadetem območju in
obveščanje širše javnosti

____________________________________________________________________________________________________
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Koper

Regijski Načrt zaščite in reševanja ob terorističnem napadu – verzija 1

str. 21

/38

5.4.2.1. Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju
Regijski organi, med njimi tudi Izpostava URSZR Koper v sodelovanju s teritorialnimi
enotami ter občinskimi organi na območju, na katerem je prišlo do terorističnega napada,
vzpostavijo stik s prebivalci in dajejo lokalnemu prebivalstvu, predvsem informacije o stanju
na prizadetem območju ter sprejetih ukrepih za ublažitev posledic.
Pri Izpostavi URSZR Koper se v sodelovanju z poizvedovalno službo Rdečega križa
Slovenije vzpostavi informacijski center z najmanj 20 linijami. Naloga informacijskega centra
je zbiranje informacij o poškodovanih in mrtvih ob napadu in posredovanje informacij
svojcem. Skupno z informacijskim centrom praviloma deluje tudi poizvedovalna služba.
5.4.2.2. Obveščanje pristojnih organov javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih
organizacij, ki upravljajo objekte kritične infrastrukture
Regijski center za obveščanje Koper takoj, ko dobi obvestilo o povečani nevarnosti
terorističnih napadov o tem obvesti vodstva javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih
organizacij, ki upravljajo objekte kritične infrastrukture, ki bi bili lahko tarča terorističnih
napadov.
Ti vodstveni organi po prejemu obvestila:
• poostrijo nadzor nad osebami, ki vstopajo ali izstopajo iz objektov kritične
infrastrukture,
• preverijo stanje v objektih ali delih tehnološkega procesa, ki je ranljiv za teroristični
napad,
• zagotovijo dosegljivost oziroma pripravljenost ustreznih delavcev in služb,
• preverijo ustreznost in ažurnost načrtov.
5.4.2.3. Obveščanje širše javnosti
Za obveščanje javnosti in komuniciranje z mediji ob terorističnem napadu na območju
Obalne regije je v skladu s pooblastili pristojen poveljnik CZ za Obalno regijo oziroma tisti
član štaba, ki je odgovoren za stike z javnostjo oziroma za izvedbo te naloge in sicer:
•
•
•
•

organizira in vodi tiskovno središče,
pripravlja skupna sporočila za javnost,
organizira in vodi novinarske konference,
spremlja poročanje medijev.

Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka preko lokalnih sredstev obveščanja.
P – 02/2
P - 02/3
D – I/4
D – I/8

Pregled sredstev javnega obveščanja
Seznam oseb pristojnih za stike z javnostjo
Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskih centrov
Protokol o čezmejnem sodelovanju med URSZR MORS in civilno zaščito
Furlanije-Julijske krajine Republike Italije pri napovedovanju, preprečevanju
in vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV
6.1. AKTIVIRANJE ORGANOV IN NJIHOVIH STROKOVNIH SLUŽB
Poveljnik Civilne zaščite za Obalno regijo ali njegov namestnik ob terorističnem napadu
velikega obsega oziroma z obsežnimi posledicami vodi intervencijo v skladu z regijskim
načrtom zaščite in reševanja, v kolikor vodenja ne prevzame poveljnik CZ RS.
Glede na ceno in možen razvoj dogodkov lahko aktivira:
- člane štaba Civilne zaščite za Obalno regijo,
- odgovorne delavce Izpostave URSZR za zaščito in reševanje Koper,
- pripadnike Civilne zaščite – regijske enote,
- regijsko komisijo za ocenjevanje škode (zaradi priprave prve grobe ocene
škode),
- ostale po nalogu pristojnih oziroma odgovornih oseb.

6.2. AKTIVIRANJE REGIJSKIH SIL ZA ZRP
Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile za zaščito, reševanje in pomoč
vpokličejo in organizirajo vključno za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. O
pripravljenosti in aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju Obalne regije
odloča poveljnik Civilne zaščite za Obalno regijo oziroma njegov namestnik.
Po obvestilu o uporabi kemičnega, jedrskega ali radiološkega orožja se:
a) ob uporabi orožja za množično uničevanje na omejenem teritorialno manjšem
območju – (posledica uporabe orožja, ki se kaže kot – požar, eksplozija, omejena
kontaminacija zemljišča, zraka, manjše število ranjenih in mrtvih na kraju dogodka),
aktivira:
• najbližje gasilske enote, ki opravljajo naloge širšega pomena,
• zdravstvena služba za nujno medicinsko pomoč,
• regijsko enoto CZ za RKB izvidovanje,
• mobilne laboratorije za odkrivanje vrste uporabljenega orožja – po potrebi
b) ob uporabi klasičnih terorističnih sredstev na omejenem območju
• (tarča napadov so lahko infrastrukturni objekti, objekti v katerih se nahaja večje
število ljudi, javni in drugi objekti kritične infrastrukture), aktivira regijske načrte
zaščite in reševanja, ki so izdelani za ukrepanje ob posameznih nesrečah, ki so
izdelane za tovrstne dogodke (letalska nesreča, železniška nesreča) ali so po načinu
ukrepanja uporabni drugi načrti (potres).
Ob pojavu nalezljive bolezni pri ljudeh, živalih ali rastlinah povzročene s terorističnim
namenom v RS poveljnik CZ RS oceni nastalo situacijo. Na podlagi ocene in prognoze
dogodkov od poveljnika regijskega štaba CZ ali njegovega namestnika lahko zahteva
aktiviranje organov, enot in služb za pomoč pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči.

____________________________________________________________________________________________________
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Koper

Regijski Načrt zaščite in reševanja ob terorističnem napadu – verzija 1

str. 23

/38

Pozivanje pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja
Izpostava URSZR Koper. Izpostava izvaja tudi vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in
povračilo stroškov, ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti v Civilni zaščiti oziroma
na področju zaščite in reševanja.
Vse stroške v zvezi s pripravljenostjo in delovanjem teh sil na prizadetem območju krije
država.
Za zagotavljanje varnosti se aktivira policija, ki zavaruje območje nesreče, ureja cestni
promet za intervencijska vozila, zavaruje izvajanje posameznih zaščitnih ukrepov.
Pripadnike Civilne zaščite in drugih regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč se
aktivira/poziva v skladu z dokumenti za aktiviranje regijskih sil in sredstev, ki se nahajajo v
posebni mapi – Aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč.
P – 10/1
P – 10/3
P - 10

Navodilo za aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč
Delovnega naloga
Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji – mobilizacijski načrt

6.3. ZAGOTAVLJANJE POMOČI V MATERIALNIH IN FINANČNIH
SREDSTVIH
Če občine ne morejo obvladati nesreče z lastnimi silami, pošljejo prošnjo za pomoč štabu
Civilne zaščite za Obalno regijo. Poveljnik štaba CZ za Obalno regijo presodi o prošnji za
pomoč in jo posreduje poveljniku CZ.
O uporabi materialnih sredstev iz državnih rezerv za pomoč prizadetim ob terorističnem
napadu odloča poveljnik CZ RS, o finančni pomoči prizadetim občinam pa Vlada RS na
predlog poveljnika CZ RS. Vlada odloča tudi o uporabi sredstev proračuna RS za dodatni
nakup omenjenih sredstev materialne pomoči.
Izpostava in štab CZ za Obalno regijo sodelujeta pri zbiranju potreb po materialnih in
finančnih sredstvih na podlagi prošenj za pomoč iz prizadetih občin ter pri organizaciji
razdelitve pomoči na prizadeta območja.
Prispela pomoč iz RS se zbira v logističnem centru Ajdovščina od koder se organizira
razdelitev na prizadeta območja. Razdelitev pomoči poteka po navodilu o organiziranju in
delovanju regijskega logističnega centra.
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V primeru nesreče se regijski logistični center v Kopru uporablja za:
- skladiščenje in razdeljevanje opreme in sredstev iz zaloge materialnih sredstev za zaščito,
reševanje in pomoč (državne zaloge) za primer naravnih in drugih nesreč,
- zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne pomoči.
Mednarodno pomoč usklajuje URSZR. Naloge Izpostave URSZR Koper pa so predvsem
Sodelovanje pri sprejemanju in razdeljevanju mednarodne pomoči občinam na območju
regije.
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE
7.1. ORGANI IN NJIHOVE NALOGE
Posamezni organi vodenja na regijski ravni imajo ob terorističnem napadu naslednje naloge:

7.1.1. Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Koper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D – I/2

opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči iz svoje
pristojnosti,
spremlja nevarnosti,
organizira komunikacijski sistem za delovanje regijskih sil za zaščito, reševanje in
pomoč,
zagotavlja informacijsko podporo organom vodenja na regijski ravni,
zagotavlja pogoje za delo štaba Civilne zaščite za Obalno regijo,
izdeluje ocene ogroženosti in načrtuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje
posledic (v sodelovanju z drugimi ministrstvi),
organizira delo in zagotavlja pogoje za delo regijskih komisij za ocenjevanje škode in
poškodovanosti objektov,
zagotavlja logistično podporo pri delovanju regijskih sil,
opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Koper ob naravnih in drugih nesrečah

7.1.2. Poveljnik in namestnik Civilne zaščite za Obalno regijo
•
•
•
•

vodi operativno-strokovno delo pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč iz regijske pristojnosti,
obvešča poveljnika CZ RS o posledicah in stanju na prizadetem območju ter daje
mnenja in predloge v zvezi z zaščito, reševanjem, pomočjo ter odpravljanjem posledic
nesreče,
pripravi končno poročilo o nesreči ter ga pošilja v sprejem poveljniku CZ RS,
skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč ob
terorističnem napadu.

7.1.3. Štab Civilne zaščite za Obalno regijo
•
•

zagotavlja strokovno pomoč poveljniku CZ pri vodenju zaščitnih in reševalnih akcij
ob terorističnem napadu,
opravlja strokovno-operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob terorističnem
napadu,
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zagotavlja informacijsko podporo štabom Civilne zaščite občin,
zagotavlja logistično podporo regijskim silam za zaščito, reševanje in pomoč,
koordinira zaščito, reševanje in pomoč med državo, občinami, organi, organizacijami
in službami, ki sodelujejo pri odpravljanju posledic nesreč.

7.1.4. Policijska uprava Koper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D – I/3

varuje življenje ljudi, premoženje ter vzdržuje javni red na prizadetem območju,
varuje določene osebe, objekte, organe in okoliše,
nadzira in ureja promet v skladu z določenim prometnim režimom in omogoča
interveniranje silam za zaščito, reševanje in pomoč,
sprejema ukrepe za ustrezno varovanje državne meje in opravlja mejno kontrolo ter
policijske naloge v zvezi s tujci v skladu za razmerami,
preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema
storilce kaznivih dejanj in prekrškov, druge iskane osebe ter jih izroča pristojnim
organom,
sodeluje pri izvajanju humanitarnih, oskrbovalnih, izvidniških in drugih nalog,
vzpostavlja komunikacijsko-informacijsko povezavo z drugimi državnimi organi,
po potrebi organizira mobilni komunikacijski center,
sodeluje pri identifikaciji žrtev,
opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
Načrt dejavnosti Policijske uprave Koper

Navedene naloge v Obalni regiji opravlja Policijska uprav Koper in pristojne policijske
postaje, v sodelovanju s pristojnimi organi in službami CZ.
Za koordinacijo nalog je zadolžen član štaba CZ za Obalno regijo.

7.1.5. Nevladne organizacije
Območna združenja Rdečega križa Slovenije, Slovenska Karitas, gasilci, kinologi, potapljači,
taborniki, skavti ter druge nevladne organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito,
reševanje in pomoč, izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. Vključujejo se v skupne akcije
zaščite, reševanja in pomoči na podlagi odločitev poveljnika CZ za Obalno regijo.

7.2. Operativno vodenje
Dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine operativno vodi poveljnik CZ
občine s pomočjo štaba CZ občine. Poveljnik CZ za Obalno regijo spremlja stanje in
izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na prizadetem območju ter na zahtevo poveljnika CZ
občine skladno z načelom postopnosti organizira pomoč v silah in sredstvih za zaščito,
reševanje in pomoč.
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V primeru, da občina ne razpolaga z ustreznimi silami, poveljnik CZ prizadete občine zaprosi
za pomoč v silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč poveljnika CZ za Obalno regijo.
Če je prišlo do nesreče večjega obsega, kjer je prizadetih več občin v regiji, dejavnosti za
zaščito, reševanje in pomoč skupnega pomena organizira in vodi poveljnik CZ za Obalno
regijo.
Štab CZ za Obalno regijo ob terorističnem napadu organizira svoje delo na obstoječem
sedežu, ki je v prostorih Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Koper.
Pri tem sodelujejo člani štaba in delavci Izpostave URSZR Koper.
Logistično podporo tem silam, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materiala, prevoza,
informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva, zagotavlja logistični
center s službo za podporo.

7.3. ORGANIZACIJA ZVEZ
Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi službami in drugimi
izvajalci zaščite, reševanja in pomoči potekajo po:
• telefonu,
• telefaksu,
• elektronski pošti,
• radijskih zvezah (ZARE),
• intranetu ZRP,
• internetu.
Za vzpostavitev radijske zveze za povezavo med organi vodenja se uporabljajo:
Zveze sistema ZARE.
Radijske zveze med reševalci na kraju nesreče za potrebe operative se uporabljajo načelom na
kanalu, ki ga določi ReCO Koper.
Na območju Obalne regije imamo dva repetitorja ( Poljane in Malija). V primeru
terorističnega napada ni pričakovati na lokacijah repetitorjev poškodb oziroma okvar, razen
če bi bili neposredno podvrženi terorističnemu napadu. Večji izpad repetitorja se lahko
nadomesti z mobilnim repetitorjem z agregatom.
P - 11

Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter
elektronske pošte na področju zaščite reševanja in pomoči
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8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
8.1. UKREPI ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Ukrepi zaščite, reševanja in pomoči ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje
obsegajo vse tiste ukrepe in dejavnosti, ki so potrebni za odpravljanje posledic nesreče, da se
zagotovijo osnovni pogoji za življenje ter zagotovijo pogoji za trajno obnovo prizadetega
območja. Dejavnosti za zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev obsegajo zlasti oskrbo s
pitno vodo, hrano, zdravili, električno energijo, ureditev nujnih prometnih povezav,
komunalnih storitev, oskrbo živali in nujno zavarovanje kulturne dediščine. Izvajanje
zaščitno-reševalnih ukrepov v prizadeti občini je v pristojnosti občine. V kolikor občina s
svojimi silami in sredstvi ne zmore izvesti zaščitnih ukrepov zaprosi za pomoč regijo.
Ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje bi se izvajali predvsem naslednji
zaščitni ukrepi:

8. 1.1. Evakuacija
Evakuacija se natančno razčleni v občinskih načrtih zaščite in reševanja. Evakuacijo
organizirajo občine, izvaja pa jo pristojni občinski štab za CZ oziroma podjetja, zavodi in
druge organizacije, ki so določene v občinskih načrtih zaščite in reševanja. Še prav posebno
morajo občine podrobneje opredeliti kje bodo lokacije evakuacijskih zbirališč, kako bo
potekala in kdo vse sodeluje pri evakuaciji ljudi in živali iz neuporabnih objektov in
ogroženih območij, postopek evidentiranja prebivalcev brez strehe, postopek razporejanja
ogroženih v nastanitvene enote in postopek sprejema, nastanitve in oskrbe ogroženih.
Evakuacija se lahko odredi tudi kot preventivni ukrep.
Evakuacijo v ogroženem območju odredi župan ogrožene občine oziroma v nujnih primerih
občinski poveljnik CZ.
Če je le mogoče, moramo urediti nastanitvene zmogljivosti za ljudi na prizadetem območju,
čim bližje njihovim domovom. V kolikor vseh ni mogoče namestiti na lokacije v domači
občini, se del prebivalcev evakuira v sosednje, neprizadete občine ali regije. Iz prizadetega
območja evakuiramo le posebne skupine prebivalcev, zlasti starejše ljudi, bolnike, otroke, ki
so ostali brez staršev, ter druge ljudi, ki niso sposobni sami skrbeti zase.
Občine ob načrtovanju evakuacije še posebej opredelijo:
- mesta za nastanitev evakuirancev,
- poti, kjer bo potekala evakuacija in obhodne poti,
- potrebno pomoč v materialnih in drugih sredstvih.
Regija sodeluje z zagotavljanjem ustrezne opreme in sredstev iz državnih rezerv, ki je
potrebna ob nastanitvi in oskrbi ogroženih.
Kadar je zaradi posledic terorističnega napada neposredno ogroženo življenje ljudi, pristojni
policist ali vodja intervencije odredi takojšen umik ljudi iz ogroženega območja.
V primeru nevarnosti terorističnega napada oziroma kadar je zaradi napada ogroženo
življenje ljudi v javnem objektu o izmiku oziroma izpraznitvi objekta, odloča služba, ki
varuje objekt, pristojni policist ali vodja intervencije.
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8. 1. 2. Radiološka, biološka in kemična zaščita
Zaradi posledic terorističnega napada lahko pride do hudih poškodb, še posebej, če bi bil
napad usmerjen na naprave in objekte, kjer se proizvajajo, uporabljajo, hranijo oziroma
prevažajo nevarne snovi. Pride lahko do nenadzorovanega uhajanja teh snovi v okolje, zato je
na prizadetem območju potrebno poostriti nadzor nad snovmi in ravnaje z njimi.
Občine morajo v svojih načrtih zaščite in reševanja bolj natančno opredeliti kje na svojem
ozemlju imajo nevarne snovi (pregled virov nevarnih snovi), oceniti kakšna je nevarnost, da
bi ob terorističnem napadu prišlo do nesreč z nevarnimi snovmi, razdelati kako bo potekalo
obveščanje o nevarnostih, povezanih z nevarnimi snovmi, kateri in kako se bodo izvajali
zaščitni ukrepi.
Po potrebi se v odkrivanje nevarnih snovi v okolju vključi tudi regijska enota za RKB zaščito
– izvidovanje. Enota izvaja detekcijo, identifikacijo, dozimetrijo, opravlja enostavnejše
analize, jemlje vzorce na terenu ter ugotavlja in označuje mejo kontaminiranega območja. Za
opravljanje zahtevnejših analiz in preiskav vključimo državno enota ELME.
Zaščita pred sevanji obsega poleg nadzora radioaktivnosti, ukrepe in sredstva za neposredno
zaščito pred ionizirajočim sevanjem.
P – 07/5

Pregled virov nevarnih snovi na območju regije

8. 1. 3. Zaklanjanje
Zaklanjanje obsega umik prebivalstva v zaklonišča ali druge zidane zgradbe, lahko tudi
zadrževanje v zaprtih prostorih. Za zaklanjanje se v regiji lahko uporabljajo zaklonišča
osnovne zaščite, ki so delno primerna tudi za radiološko, kemično in biološko zaščito in
zaklonišč dopolnilne zaščite.
Ukrep zaklanjanja se razglasi preko sredstev javnega obveščanja. Za izvedbo ukrepa in
obveščanje prebivalcev so zadolžene občine. Občine morajo zato v svojih načrtih zaščite in
reševanja opredeliti kako bodo obveščale prebivalce, seznaniti prebivalce o ravnanju med
zaklanjanjem, objaviti navodilo prebivalcem za zaklanjanje, objaviti pregled zaklonišč in
dostopov do njih.

8. 1. 4. Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev
Ukrep sprejema in oskrbe ogroženih prebivalcev se natančneje razčleni v načrtu zaščite in
reševanja občine. Nastanitev prebivalcev se v posameznih občinah načrtuje na območjih, ki
so v bližini stalnih prebivališč evakuiranih prebivalcev. Prebivalce se namesti v zidane
objekte, če pa to ni možno v bivalnike in v skrajnih primerih v šotore. Pri načrtovanju je
potrebno upoštevati možnosti zagotavljanja vode, elektrike, in drugih življenjskih potrebščin.
V kolikor kapacitete v občini ne zadoščajo oziroma, se prizadeta občina poveže s sosednjo
občino oziroma zaprosi za pomoč štab CZ za Obalno regijo.
Občine morajo v svojih načrtih zaščite in reševanja bolj natančno opredeliti tudi kdo zbira
podatke o ljudeh, ki se evakuirajo, kdo odloča o nastanitvenih zmogljivostih, kje in kako se
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bo pridobilo dovoljenje za postavitev začasnih bivališč, kako in kdo je odgovoren za oskrbo v
nastanitvenih enotah, postopek zbiranja in razdeljevanja humanitarne pomoči in na kakšen
način bo potekal nadzor preskrbe z življenjskimi sredstvi.
Naloge na tem področju opravljajo službe CZ za podporo, zavodi in druge organizacije, ki
razpolagajo z nastanitvenimi in prehrambenimi zmogljivostmi, enote tabornikov in skavtov,
Rdeči križ Slovenije, Slovenski Karitas in druge humanitarne organizacije, centri za socialno
delo in druge socialne službe ter občani v okviru soseske pomoči.
Na evakuacijskih sprejemališčih se po potrebi organizirajo dekontaminacijske postaje in
informacijski centri. Na krajih začasne nastanitve se za prebivalce organizira tudi
vključevanje šoloobveznih otrok v izobraževalni proces.
Regija sodeluje z zagotavljanjem ustrezne opreme in sredstev iz državnih rezerv, ki je
potrebna ob nastanitvi in oskrbi ogroženih ljudi.
P- 06/2
P- 09/6
P- 09/7

Pregled centrov za socialno delo v regiji
Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in
njihove zmogljivosti
Pregled objektov javne prehrane in njihovih zmogljivosti

8. 1. 5. Zaščita reševalcev in drugega strokovnega osebja
Vsi izvajalci zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči na mestu terorističnega
napada oziroma kjer je kontaminirano zaradi napada, morajo uporabljati ustrezna osebna
zaščitna sredstva in sredstva za dozimetrično kontrolo.
Za uporabo osebnih zaščitnih sredstev in sredstev za dozimetrično kontrolo je odgovoren
vodja intervencije.
Na kraju terorističnega napada mora biti organiziran nadzor doznih obremenitev reševalcev.
Nadzor doznih obremenitev reševalcev izvaja regijska enota za radiološko, kemično in
biološko zaščito (oddelek za RKB izvidovanje).

8. 1. 6. Zaščita kulturne in dediščine
Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter
preprečevanje škodljivih vplivov terorističnih napadov na kulturno dediščino. Izvajajo jih
strokovnjaki s področja kulturne dediščine, strokovne službe za varstvo kulturne dediščine, po
potrebi pa sodelujejo tudi enote CZ in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.
Občine morajo v svojih načrtih zaščite in reševanja podrobno opredeliti kako bodo z
ustanovami s področja varstva kulturne dediščine naredile pregled stanja kulturne dediščine in
dokumentirale poškodbe, kako bodo potekala takojšnja varnostna dela in nujna
konzervatorska dela.
Naloga regija je usklajevanje aktivnosti med občinami in ustanovami s področja varstva
kulturne dediščine ter strokovnimi konzervatorskimi ekipami.
P -13/1

Pregled kulturne dediščine Obalne regije
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8. 2. NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
8. 2. 1. Nujna medicinska pomoč
V okviru nujne medicinske pomoči se ob terorističnem napadu izvajajo le najnujnejši ukrepi
za ohranitev življenja in varovanja zdravja ljudi na prizadetem območju.
Nujna medicinska pomoč ob terorističnih napadih s sredstvi za množično uničevanje zajema:
• nujno (laično) pomoč, ki jo zagotavljajo ekipe prve medicinske pomoči,
• nujno medicinsko pomoč, ki jo zagotavlja prehospitalna enota,
• specialistično oskrbo poškodovanim in obolelim (ki niso kontaminirani), ki jo
zagotavljajo splošne bolnišnice, kontaminiranim, obolelim za nalezljivimi boleznimi
pa zagotavljajo pomoč specialistične bolnišnice.
Ekipe za prvo pomoč CZ v občinah se aktivirajo takrat, kadar zaradi velikega števila
poškodovanih v terorističnem napadu, pomoč rednih zdravstvenih služb ni zadostna.
Sodelujejo pri nudenju prve pomoči in evakuaciji poškodovanih z mesta nesreče.
Občine v občinskih načrtih zaščite in reševanja natančno opredelijo kako poteka prijava
poškodbe oziroma bolezni, kako poteka prva (laična pomoč), razdelati morajo napotitev v
zdravstveno ustanovo, doreči z zdravstvenimi ustanovami kako bo potekal zdravniški
pregled, triaža in specialistična pomoč.
Naloge regije so pridobivanje prostih kapacitet v zdravstvenih ustanovah v neprizadetih
občinah in pridobivanje pomoči v sanitetnemu materialu, zdravilih iz državnih rezerv in iz
mednarodne in druge humanitarne pomoči.
P – 09/2
P - 09/1

Pregled reševalnih vozil v regiji
Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v Severno primorski regiji

8. 2. 2. Psihološka pomoč
Preživeli ob terorističnem napadu praviloma doživijo hud stres in potrebujejo tudi psihološko
pomoč. Psihološko pomoč ob terorističnem napadu preživelim nudijo različni strokovnjaki
(psihologi, terapevti, duhovniki in drugi).
Psihološko pomoč preživelim organizirajo občine v sodelovanju s strokovnimi službami.
Občine morajo v svojih načrtih opredeliti katere strokovne službe bodo organizirale
psihološko pomoč in kje bo pomoči dostopna, ocenijo potrebno število strokovnjakov in jih
evidentirajo.
Naloga regije je ob pomanjkanju strokovnjakov le-te pridobiti iz drugih sredin, po možnosti v
okviru regije iz neprizadetih občin ali preko Štaba CZ Republike Slovenije
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Ob terorističnem napadu, v katerem je večje število ljudi poškodovanih ali mrtvih, je
potrebno zagotoviti tudi duhovno pomoč, ki se organizira na nivoju občine v okviru delovanja
informacijskega centra.
D- 09/8 Navodilo za psihološko pomoč

8. 2. 3. Identifikacija mrtvih
Ob terorističnem napadu in večjem številu mrtvih, bi poleg rednih služb, ki opravljajo
identifikacijo mrtvih aktivirali tudi enoto za identifikacijo mrtvih pri Inštitutu za sodno
medicino pri Medicinski fakulteti.
Občine za pokop velikega števila mrtvih v terorističnem napadu predvidijo dodatne lokacije v
svojih prostorskih aktih in načrtih zaščite in reševanja.
Zato morajo občine v svojih načrtih zaščite in reševanja opredeliti kako se bodo aktivirale
redne službe za identifikacijo mrtvih in kako se bo zaprosilo za pomoč enoto za identifikacijo
mrtvih pri Inštitutu za sodno medicino pri Medicinski fakulteti in že v naprej določijo dodatne
lokacije za pokop mrtvih.
Regija na podlagi zahtevka prizadete občine za aktiviranje enote za identifikacijo mrtvih pri
inštitutu za sodno medicino pri medicinski fakulteti preuči zahtevek ter zaprosi poveljnika CZ
Republike Slovenije za aktiviranje te enote.

8. 2. 4. Prva veterinarska pomoč
Naloge prve veterinarske pomoči se izvajajo na podlagi navodil, ki jih izda dežurni inšpektor
VURS-a. Naloge prve (primarne) veterinarske pomoči izvajajo veterinarji oziroma
veterinarske organizacije oziroma zavodi sami v okviru svojih načrtov. Pri izvajanju nalog
jim pomagajo prostovoljne gasilske enote lokalnih skupnosti. V Severno primorski regiji
nimamo ekipe za prvo veterinarsko pomoč CZ.
Prva veterinarska pomoč ob terorističnem napadu obsega:
• zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na celotnem prizadetem
območju,
• pomoč pri izvajanju ukrepov za zaščito živali in živil živalskega izvora, krmil in
napajališč pred kontaminacijo,
• dajanje prve veterinarske pomoči poškodovanim in obolelim živalim,
• zasilni zakol poškodovanih in kontaminiranih živali,
• odstranjevanje živalskih trupel,
• sodelovanje pri dekontaminaciji.
V občinskih načrtih zaščite in reševanja je potrebno bolj podrobno opredelit kako se zbirajo
podatki o poškodovanih in poginulih živalih, kdo in kje izvaja zasilni zakol poškodovanih
živali, kdo in kam se odstranjujejo živalska trupla, določiti lokacije za pokop kadavrov in
postopek izvajanja higienskih ukrepov.
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Regija usklajuje delo med prizadetimi občinami, veterinarskimi službami in gasilskimi
enotami širšega pomena.
P- 06/7

Pregled veterinarskih ambulant v regiji

8. 2. 5. Tehnično reševanje
Tehnično reševanje obsega:
•
•
•
•
•
•
•
•

reševanje ljudi in materialnih dobrin iz ruševin, razbitin, vode in težko dostopnih
predelov,
reševanje iz visokih zgradb,
iskanje pogrešanih v vodi,
premoščanje vodnih in drugih ovir,
reševanje oziroma odstranjevanje materialnih sredstev iz vode,
rušenje in odstranjevanje objektov, ki grozijo s porušitvijo,
ojačevanje objektov (podpiranje) ter zavarovanje prehodov in poti ob poškodovanih
objektih ter odstranjevanje ruševin in čiščenje komunikacij,
izvajanje drugih nalog iz svoje pristojnosti.

Navedene naloge opravljajo tehnično reševalne enote Civilne zaščite (tako občin kot regije), v
katerih sestavi delujejo tudi ekipe kinologov z reševalnimi psi, ekipe potapljačev ter gradbena
podjetja z ustrezno mehanizacijo. Pri izvajanju teh nalog sodelujejo tudi druge enote
Slovenske vojske.
V načrtu zaščite in reševanja občine morajo biti razvidni, podatki o reševalnih silah in
sredstvih v občini, kako in kdo bo zbiral podatke o poškodovanih in porušenih objektih, kako
bo potekalo ocenjevanja stanja, obdelana mora biti organizacija reševanja zasutih iz ruševin,
organizacija reševanja iz visokih zgradb, postopki premoščanja vodnih in drugih ovir ter
zavarovanja prehodov, organizacija rušenja objektov in podpiranja poškodovanih objektov.
V primeru, da lokalna skupnost nima ustreznih sil in sredstev se v zaščito in reševanje vključi
regija, s svojo tehnično reševalno enoto.

8. 2. 6. Gašenje in reševanje ob požarih
Gašenje in reševanje ob požarih ter eksplozijah obsega:
•
•
•
•

preprečevanje nastanka požarov,
preprečevanje nastanka eksplozij plina in drugih eksplozivnih snovi,
gašenje požarov,
reševanje ob požarih in eksplozijah.

Naloge izvajajo poklicna in prostovoljne gasilske enote. Gasilske enote sodelujejo tudi pri
izvajanju drugih nalog zaščite in reševanja, še posebej pri reševanju iz visokih zgradb,
reševanju ob prometnih nesrečah, pri izvajanju nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z
nevarnimi snovmi ter pri oskrbi s pitno in sanitarno vodo.
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V občinskih načrtih zaščite in reševanja mora biti bolj podrobno opredeljeno kako bo
potekalo obveščanje o požarih v oteženih razmerah, razmejitev med poklicnimi in
prostovoljnimi enotami, organizacija reševanja iz visokih zgradb, ob prometnih nesrečah in
organizacija reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter katere enote so namenjene za
oskrbo s pitno in sanitarno vodo.
Regija skrbi za usklajevanje pomoči lokalni skupnosti v enotah, sredstvih in opremi.
P – 05/7

Pregled cistern za prevoz vode po občinah

8. 2. 7. Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje
Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji za preklic
odrejenih zaščitnih ukrepov.
Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje po terorističnem napadu obsega:
•
•
•
•
•
•
•
•

nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali,
nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi
potrebščinami,
zagotovitev delovanja nujne komunalne infrastrukture,
oskrbo z električno energijo,
zagotavljanje nujnih prometnih povezav,
zagotavljanje nujnih telekomunikacijskih zvez,
zagotovitev in zaščito nujne živinske krme,
zaščito kulturne dediščine.

Občine morajo v svojih načrtih zaščite in reševanja bolj podrobno opredeliti kdo in kako hitro
bo vzpostavil delovanje infrastrukturnih objektov in naprav, katere javne službe so za kaj
zadolžene in katere druge organizacije s področja infrastrukture bodo ob nesreči tudi
vključene v zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. Treba je načrtovati postopke
sodelovanja med občino, javnimi službami in drugimi organizacijami.
Naloga regije je usklajevanje dela med občinami in organizacijami ter javnimi službami, ki so
regijskega pomena (na primer med občinami in Elektro Primorska, med občinami in Cestnim
podjetjem ...).
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe, ki jih prebivalci začnejo izvajati takoj, ko so
obveščeni o dogodku, glede na posledice ali pričakovane posledice dogodka. V okviru osebne
in vzajemne zaščite je treba prebivalce obveščati o nevarnosti oziroma o možnosti napada z
orožjem za množično uničevanje in načini zaščite pred njim.
Uporaba priročnih in standardnih sredstev za osebno zaščito ter dosledno spoštovanje
navodil, ki jih po sredstvih javnega obveščanja sporočajo strokovni organi, lahko učinkovito
zmanjšajo posledice uporabe sredstev za množično uničevanje.
Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite so zadolžene občine, ki
v načrtih zaščite in reševanja natančno opredelijo način in izvedbo. V dejavnost se
vključujejo tudi humanitarne organizacije in prostovoljci.
Občine predvsem bolj podrobno določijo kako bo potekalo obveščanje prebivalcev o
posledicah in razmerah na prizadetem območju, določijo lokacije in telefonske številke za
delo svetovalne službe, število prostovoljcev iz vrst psihologov, sociologov, socialnih
delavcev, zdravstvenih delavcev, strokovnjakov s področja zaščite in reševanja, določi se
lokacija informacijskega centra, razčleni se pomoč ogroženim skupinam prebivalcev in
spremljanje socialni razmer na prizadetem območju.
Naloga regije je, da poskrbi za distribucijo preventivnega gradiva (zgibanke idr.), ki ga v
okviru usposabljanja prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito pripravlja država.
D – I/16
D – I/18

Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja
Program usposabljanja, urjenja in vaj
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10. RAZLAGA KRATIC
NATO – North Atlantic Treaty Organization
MO Koper – Mestna občina Koper
N.G. – Nova Gorica
d.d. – delniška družba
VURS – Veterinarska upara Republike Slovenije
CZ – Civilna zaščita
ZRP – Zaščita in reševanje
JZ gb – Javni zavod Gasilska brigada
PGD – Prostovoljna gasilska društva
PHE – Prehospitalna enota
RP – Reševalna postaja
RS – Republika Slovenija
URSZR – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
MORS - Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
RKB – radiološko, biološko, kemično
ZARE – Zaščita in reševanje
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11. DODATKI IN PRILOGE
11.1. DODATKI
D – I/1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta
D – I/2 Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Koper ob naravnih in drugih nesrečah
D – I/3 Načrt dejavnosti Policijske uprave Koper
D – I/4 Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskih centrov
D – I/7 Načrt delovanja službe nujne medicinske pomoči ob nesreči
D – I/14 Načrt delovanja Regijskega centra za obveščanje Koper ob nesreči
D – I/16 Postopek obravnave in sprejem osnutka regijskega načrta ZIR
D – I/17 Protokol o čezmejnem sodelovanju med URSZR MORS in civilno zaščito
Furlanije-Julijske krajine Republike Italije pri napovedovanju, preprečevanju
In vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč
D – I/18 Program usposabljanja, urjenja in vaj
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11.2. PRILOGE
P – 01/2
P – 01/3
P – 01/5
P – 02/1
P – 02/2
P – 02/3
P – 02/4
P – 03/5

Seznam delavcev Izpostave URSZR Koper
Seznam poveljnikov, namestnikov poveljnikov in članov štabov CZ občin
Seznam članov štaba za Obalno regijo
Seznam prejemnikov informativnega biltena
Pregled sredstev javnega obveščanje
Seznam oseb pristojnih za stike z javnostjo
Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči
Podatki o Veterinarski upravi RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– veterinarska inšpekcija, območna enota Koper
P . 04/4 Pregled službe za podporo
P – 04/7 Pregled tehnično-reševalne enote
P - 04/10 Pregled opreme in sredstev regijskih enot
P – 05/2 Pregled gasilskih enot širšega regijskega pomena
P - 05/7 Pregled cistern za prevoz vode po občinah
P – 05/9 Seznam pomembne infrastrukture v Oblani regiji
P – 06/2 Pregled centrov za socialno delo v Obalni regiji
P – 06/7 Pregled veterinarskih ambulant v regiji
P – 07/5 Pregled virov nevarnih snovi na območju regije
P – 09/1 Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v Obalni regiji
P – 09/2 Pregled reševalnih vozil v regiji
P – 09/6 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in
njihovih zmogljivosti
P – 09/7 Pregled objektov javne prehrane in njihovih zmogljivosti
P – 09/8 Navodila za psihološko pomoč
P – 10
Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji – mobilizacijski načrt
P – 10/1 Navodilo za akt./mob. organov vodenja ter sil za zaščito, reševanje in pomoč
P – 10/3 Delovni nalog
P – 11 Navodila radijskih zvez
P – 11/10 Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči
P – 13/1 Pregled kulturne dediščine Obalne regije
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