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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 v
skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1),
Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02 in 17/02), Uredbo
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. L.
št. 17/06) ter drugimi predpisi in strokovnimi podlagami, ki so upoštevani v temeljnem načrtu.
Podlaga za izdelavo regijskega načrta je državni načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali
sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s
klasičnimi sredstvi - verzija 4.0, ki ga je izdelala Uprava RS za zaščito in reševanje (šifra: 21400-167/2003-30 z dne 14. 2. 2005).
Z regijskim načrtom so upoštevane ocene državnega načrta glede možnih, pričakovanih
posledic napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi
sredstvi na območju ljubljanske regije.
1.2 Splošno o orožju in sredstvih za množično uničevanj
O orožju za množično uničevanje govorimo, ko je to namensko izdelano orožje in je glede na
vrsto lahko: jedrsko, radiološki. kemično in biološko orožje.
V zadnjem obdobju narašča grožnja uporabe orožja za množično uničevanje v teroristične
namene. In prav ta nevarnost, da različne teroristične skupine uporabijo orožje ali sredstvo za
množično uničevanje za dosego svojih političnih, verskih, gospodarskih, socialnih in drugih
interesov, poleg uporabe klasičnih oblik delovanja teroristov (ugrabitev, umorov, nastavljanja
eksploziva....) je realna grožnja varnosti sodobnega sveta.
S pojmom sredstva (snovi) za množično uničevanje označujemo vsa sredstva, ki se uporabljajo
v vsakodnevni uporabi ali proizvodnji, imajo pa primerljive škodljive učinke z orožjem za
množično uničevanje. Učinkovitost takih sredstev je običajno manjša od orožij za množično
uničevanje.
1.2.1 Kemično orožje
O kemičnem orožju govorimo, ko gre za »izpust« strupenih, kemičnih snovi v okolje, ki s
svojimi fizikalno-kemičnimi lastnostmi delujejo strupeno in škodljivo ali uničevalno na živ
organizem in povzročijo začasno ustavitev normalne funkcije, trajno poškodbo ali smrt
organizma. Bojni strupi so živčni bojni strupi, mehurjevci, dušljivci 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.
Možni hipotetični scenarij za kemični napad predstavlja poleg uporabe kemičnih orožij tudi:
- sabotaža ali diverzija v objektu kjer se proizvajajo ali skladiščijo nevarne kemijske
snovi;
- sabotaža ali diverzija med prevozom nevarnih kemijskih snovi.
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1.2.2 Radiološko in jedrsko orožje
V novejšem času se vse pogosteje izpostavlja možna ogroženost zaradi uporabe radiološke
disperzivne naprave oz 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.
Do sedaj v Ljubljanski regiji ni bilo namerno povzročene nesreče z virom sevanja, pripetilo pa
se je nekaj manjših nezgod, ki niso imele pomembnega vpliva na zdravje ljudi.
Na območju regije je takšen objekt raziskovalni jedrski reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani,
nevarnost pa predstavlja bližina Nuklearne elektrarne Krško in jedrske elektrarne v polmeru
1000 km od Slovenije. Za primer te nesreče je izdelan poseben načrt ZiR.
Poleg navedenih možnih virov ogrožanja ljudi, je vsaj kot potencialno možno treba upoštevati
tudi namerno širjenje določenih živalskih ali rastlinskih bolezni (bakterija antraksa, virus črnih
koz).
1.3 Ogroženost ljubljanske regije zaradi uporabe orožij ali sredstev za množično
uničevanje v teroristične namene ter klasičnih terorističnih napadov
Ljubljanska regija, kot del Republike Slovenije, ni imuna pred pojavom terorizma na njenem
ozemlju. Učinki terorističnih napadov v sosednjih regijah, sosednjih državah in drugih državah
lahko ogrožajo tudi to regijo. Možnosti terorističnega napada s sredstvi za množično
uničevanje, s katerim grozijo različne ekstremne teroristične organizacije, na svojem ozemlju,
tudi sicer ne more izključiti nobena država.
Po ocenah pristojnih služb je ogroženost Ljubljanske regije, zaradi napadov terorističnih
organizacij z orožji ali s sredstvi za množično uničevanje in klasičnimi terorističnimi sredstvi
majhna, vendar je ni mogoče izključiti. Pristojne službe redno spremljajo dejavnike in razmere,
ki vplivajo na povečano verjetnost terorističnih napadov ter ocenjujejo različne stopnje
nevarnosti terorističnih napadov v Republiki Sloveniji. O tem redno obveščajo pristojne organe.
1.4 Možne posledice uporabe orožja ali sredstev za množično uničevanje v teroristične
namene
Možne posledice so predvsem:
- pojav večjega števila obolelih ljudi na območju regije zaradi nalezljive bolezni,
- nevarnost širjenja bolezni,
- radiološka kontaminacija ljudi, živali, rastlin, območja,
- pojav radiacijske bolezni (predvsem pri pripadnikih interventnih enot),
- kemična kontaminacija ljudi, živali, rastlin, območja,
- pojav smrtnih primerov,
- negativni psihološki učinki pri ljudeh,
- gospodarska škoda zaradi izpada proizvodnje,
- veliki stroški za preventivo, zatiranje in izkoreninjenje bolezni,
- veliki stroški za radiološko in kemično dekontaminacijo okolja.
1.5 Možne posledice terorističnih napadov s klasičnimi sredstvi
Pod terorističnim napadom s klasičnimi sredstvi se v tem načrtu razume namerno povzročitev
eksplozije na javnih mestih, v javnih objektih, povzročitev letalske, železniške ali druge nesreče
na prevoznih sredstvih, eksplozije na prometnicah in drugih objektih s ciljem, da se povzročijo
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človeške žrtve ali materialna škoda oziroma drugo protipravno dejanje z istim ciljem (sabotaža,
diverzija in podobno).
Možni cilji napadov so lahko tudi objekti t.i. kritične infrastrukture, ki so navedeni v prilogi.
Možne posledice takih napadov so:
- veliko število ranjenih in mrtvih,
- velika materialna škoda,
- prekinjen promet,
- prekinjena oskrba z energijo, vodo
P-27

Pregled kritične infrastrukture v Ljubljanski regiji

1.6 Sklepne ugotovitve
Ocene pristojnih služb so, da je ogroženost Ljubljanske regije zaradi terorističnih napadov
majhna in s tem stopnja ogroženosti nizka. Ne glede na to ni mogoče izključiti možnosti, da je
lahko tudi ljubljanska regija tarča terorističnih napadov z orožji ali s sredstvi za množično
uničevanje oziroma s klasičnimi terorističnimi sredstvi oziroma, da se taki napadi lahko zgodijo
v sosednjih regijah in sosednjih državah, posledice pa lahko vplivajo tudi na našo regijo.
V ljubljanski regiji ni velike verjetnosti, da pride do namenskega povzročanja škode in
ogrožanja z uporabo radioaktivnih in jedrskih snovi. Podobno velja za uporabo kemijskih in
bioloških sredstev. Obstaja pa verjetnost takih pojavov tudi izven Slovenije, ki bi lahko ogrozili
ljudi, premoženje in okolje v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski regiji.
Terorističnih napadov s klasičnimi sredstvi, kjer so lahko tarča različni javni, infrastrukturni in
drugi objekti kritične infrastrukture, prav tako ni mogoče izključiti. Zato je treba v
pomembnejših objektih uvesti oziroma upoštevati osnovne varnostne ukrepe za preprečevanje
tovrstnih dogodkov. Ob povečani nevarnosti terorističnih napadov je v teh objektih treba uvesti
dodatne ali posebne ukrepe varovanja oziroma za preprečevanje terorističnih napadov.
P-50
P-603

Seznam obratov večjega in manjšega tveganja za okolje v Ljubljanski regiji
Pregled prepeljanega nevarnega blaga na železnici za posamezne relacije na območju
Ljubljanske regije
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2. OBSEG NAČRTOVANJA
2. 1 Temeljne ravni načrtovanja
Temeljni načrt je državni načrt in z njim se morajo uskladiti vsi ostali načrti. Z regijskim
načrtom so razčlenjene in konkretno opredeljene naloge, ukrepi in druge določbe državnega
načrta za območje ljubljanske regije ter se vsebine poglavij državnega in regijskega načrta
dopolnjujejo.
Z regijskim načrtom se uskladi (zaradi potencialno možnih klasičnih oblik terorizma) tudi načrt
Kliničnega centra Ljubljana za nujno zdravstveno oskrbo in sprejem 300 poškodovanih v
kratkem času.
Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v
teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi izdela Izpostava
URSZR Ljubljana. Z regijskim načrtom morajo biti usklajeni tudi regijski načrti zaščite in
reševanja ob jedrski, železniški in letalski nesreči, nesreči ob množičnem pojavu kužnih bolezni
pri živalih, načrt ob nesreči v predorih Golovec in Šentvid, načrt ob nesrečah v predorih Trojane
in Podmilj ter načrt ob množični nesreči na avtocesti.
Občine na območju ljubljanske regije, v sodelovanju z Izpostavo URSZR Ljubljana, določijo v
katerih občinskih načrtih zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, so načrtovani
ukrepi in naloge in določiti kateri ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči se lahko
izvajajo v primeru terorističnih napadov.
Organizacije, ki spadajo med kritično infrastrukturo in 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.
2. 2 Načela zaščite, reševanja in pomoči
Pri zaščiti in reševanju ob terorističnem napadu z orožji ali s sredstvi za množično uničevanje se
upoštevajo predvsem naslednja načela:
-

načelo pravice do varstva,
načelo pomoči,
načelo javnosti,
načelo preventive,
načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev,
načelo zakonitosti,
načelo varstva reševalcev in drugega osebja.
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3. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 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 so:
1. Regijski načrt zaščite in reševanja ob terorističnih napadih z orožji ali sredstvi za množično
uničevanje in klasičnimi sredstvi, je izdelan za katerokoli vrsto terorističnega napada na
območju ljubljanske regije, ali za teroristični napad z orožji ali s sredstvi za množično
uničevanje v sosednjih regijah ali drugih državah, ki ima ali lahko povzroči posledice tudi
na območju ljubljanske regije.
2. 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 t.i. objekte
kritične infrastrukture (javni objekti, prometna, energetska infrastruktura in drugo) oziroma
povsod, kjer se zbira, zaradi različnih dejavnosti, večje število ljudi.
3. Posledice uporabe orožja ali sredstev za množično uničevanje, glede na vrsto in količino
uporabljenega orožja ali sredstva, lahko nastanejo:
- omejeno na teritorialno manjšem območju Ljubljanske regije,
- ogrozijo oziroma prizadenejo širše območje Ljubljanske regije.
Posledice napada so lahko večje število ranjenih, mrtvih, obolelih ljudi, obolelih živali in
rastlin, povzročijo negativne psihološke učinke, materialno škodo in druge škodljive
posledice.
Ob uporabi jedrskega in biološkega orožja izven meja naše države, posledice lahko
nastanejo tudi v Ljubljanski regiji.
4. Vsak izmed podsistemov nacionalne varnosti (obrambni sistem, varnostni sistem in sistem
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami), zagotavlja izvajanje nalog, ki so v njegovi
pristojnosti ter medsebojno izmenjavo podatkov, ki so pomembni za pripravljenost ter za
ukrepanje v primeru ogrožanja ali napada s terorističnim namenom. Tudi organi,
organizacije in drugi izvajalci v posameznih dejavnostih zagotavljajo izvajanje nalog, ki so
v njihovi pristojnosti in so pomembne za pripravljenost ter ukrepanje v primeru ogrožanja
ali napada s terorističnim namenom. Še posebej to velja za varstvo zdravja ljudi, živali in
rastlin, okolja, delovanje preskrbnih, infrastrukturnih sistemov, varstva kulturne dediščine in
podobno.
5. Glede na vrsto terorističnega napada in povzročene posledice se lahko po potrebi smiselno
uporabi tudi druge regijske načrte zaščite in reševanja (za primer jedrske nesreče, letalske,
železniške nesreče , potresu, ob nesrečah v predorih Golovec in Šentvid, nesrečah v
predorih Trojane in Podmilj, ob množični nesreči na avtocesti, ob množičnem pojavu
kužnih bolezni pri živalih in druge).
6. Ob povečani nevarnosti terorističnih napadov po oceni medresorske operativne skupine vse
organizacije, ki izdelujejo načrte zaščite in reševanja, povečajo varnostne in druge ukrepe v
skladu z načrtom z namenom, da se preprečijo ali vsaj omilijo posledice terorističnega
napada.
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3.2 Zamisel izvedbe zaščite in reševanja
3.2.1 Koncept odziva ob terorističnem napadu
Regijski nivo koncepta odziva na teroristični napad z uporabo orožij ali sredstev za množično
uničevanje v teroristične namene obsega zamisel pripravljenosti in aktiviranja potrebnih enot in
služb na območju ljubljanske 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 in več.
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 Uprava RS za zaščito in reševanje. 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.
Na državni ravni se za pravočasno odzivanje in učinkovito izvajanje zaščite, reševanja in
pomoči ustanovi medresorska operativna skupina, ki je dosegljiva neprekinjeno in ki zagotavlja
usklajeno ter načrtno začetno ukrepanje.
Informacije pridobi Ljubljanska regija preko ReCO Ljubljana, ta pa preko CORSa.
Za pravočasno odzivanje in učinkovito izvajanje zaščite, reševanja in pomoči skrbi štab CZ za
Ljubljansko regijo, ki zagotavlja usklajeno ter načrtno ukrepanje. Sedež in podporo štabu za CZ
za Ljubljansko regijo zagotavlja Izpostava URSZR Ljubljana.
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ReCO
Ljubljana

CORS

TERORISTIČNI
NAPAD

Obveščanje pristojnih
organov in javnosti

Aktiviranje

Ocena
situacije

Priporočila in predlogi za
izvajanje zaščitnih ukrepov

Določitev zaščitnih ukrepov

Posredovanje odločitev o
izvajanju zaščitnih ukrepov

Izvajanje zaščite, reševanja
in pomoči

Priprava informacij za javnost

Spremljanje situacije in
dejavnosti

Prilagajanje dejavnosti nastalim
razmeram

Slika1. Koncept odziva
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 ljubljansko regijo, se
aktivira ob terorističnem napadu na območju regije, oziroma , če pride do napada v Republiki
Sloveniji oziroma v sosednjih državah, posledice napada pa bi lahko imele vpliv tudi na
ljubljansko regijo
Glede na vrsto in posledice napada se aktivirajo tudi drugi regijski načrti, predvsem:
- 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 potresu;
- regijski načrt ob množični nesreči na avtocesti,
- regijski načrt ob nesrečah v predorih Golovec in Šentvid,
- regijski načrt ob nesrečah v predorih Trojane in Podmilj,
- regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih;
- drugi.
Poveljnik CZ regije odloči o aktiviranju tega in drugih zgoraj navedenih načrtov.
Ministrstvo za obrambo, URSZR,Urad za preventivo in operativne zadeve, Izpostava Ljubljana.
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4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA
4.1 Pregled organov in organizacij s sedežem na območju regije, ki sodelujejo pri izvedbi
nalog iz svoje pristojnosti:
4.1.1 Regijski organi.
– Izpostava URSZR Ljubljana,
– Inšpekcijske službe.
P-7
P-8
P-9
P-10
P-16
P-18

Shema regijskih enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč v ljubljanski regiji
Seznam pripadnikov službe za podporo
Seznam pripadnikov enote za RKB izvidovanje
Seznam pripadnikov tehnično reševalnih enot
Seznam pripadnikov logističnega centra
Pregled opremljenosti enot, služb in organov CZ ter društev in drugih nevladnih
organizacij v ljubljanski regiji

4.1.2 Sile za zaščito, reševanje in pomoč:
•
P-2

Organi CZ
poveljnik CZ za ljubljansko regijo,
namestnik poveljnika CZ za ljubljansko regijo,
Štab CZ za ljubljansko regijo
Seznam članov štaba CZ za ljubljansko regijo
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• Enote in službe, ki se odzivajo takoj, oziroma najkasneje v 30
minutah
Zap.št.
1.
2.

Ime enote, službe
MNZ – Policijska
uprava Ljubljana
Pokl. GE širš. Pomena:
- GB Ljubljana
- CVP Domžale
PGE širšega pomena:
Litija
Kamnik
Ribnica
Kočevje

Naloga
- izvajajo naloge v skladu z pristonostmi policije
izvajanje nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi
snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem
prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah, ki so
javno dobro s katerim upravlja država ter druge naloge zaščite
in reševanja širšega pomena, ki je v teritorialni pristojnosti
enote oziroma kot pomoč drugi enoti

nudenje nujne medicinske pomoči, prevoz v bolnišnično oskrbo

4.

Reševalna postaja KC
Ljubljana in ZD Litija,
Domžale, Kamnik,
Kočevje, Ribnica,
Logatec, Vrhnika ter
Grosuplje in Iv. Gorica
ELME

5

Helikopterska enota SV

Helikopterski prevozi poškodovanih, nujna medicinska pomoč s
podporo helikopterjev, za reševanje iz višin.....

3.

Vzorčenje, radiološka in kemijska detekcija

• Enote in službe, ki se aktivirajo najkasneje v 6 urah
Zap.št.

Ime enote, službe

1. Prostovoljne gasilske
enote v regiji
2. Regijska enota za RKB
izvidovanje
3. Zavod za zdravstveno
varstvo Ljubljana

Naloga
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

4. Enote reševalcev z
iskanje preživelih v ruševinah, iskanje pogrešanih
reševalnimi psi pri
Kinološki zvezi Slovenije
in pri Zvezi vodnikov
5. Klinični center Ljubljana sprejem večjega števila (300) ranjenih in
poškodovanih v kratkem času
6. RKS-Območna združenja organizacija poizvedovalne službe
P-15
P-34
P-35

Seznam enote kinologov z reševalnimi psi
Pregled gasilskih enot širšega pomena
Pregled prostovoljnih gasilskih društev v ljubljanski regiji
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• Enote in službe, ki se lahko aktivirajo v 24 urah in več
Zap.št
1.
2.
3.
4.
5.

P-29
P-30
P-31
P-32
P-73
P-75
P-77

Ime enote, službe
Regijska tehnično reševalna
enota CZ
Občinske tehnično reševalne
enote CZ
Občinske enote CZ za
dekontaminacijo
Regijske in občinske enote
CZ za podporo

Naloga
Odkrivanje zasutih v ruševinah, reševanje ljudi in
materialnih dobrin iz objektov, ruševin

izvajanje dekontaminacije in ugotavljanje njene
uspešnosti
Zagotavljanje nastanitve in oskrbe pripadnikov CZ,
zagotavljanje informacijske podpore, vzdrževanje
zvez, zagotavljanje prevozov
Enote za postavitev začasnih postavljanje začasnih prebivališč za ogrožene
prebivališč pri ZTS in ZK
prebivalce
skavtov in skavtinj
Pregled služb za podporo po občinah ljubljanske regije
Pregled enot RKB po občinah ljubljanske regije
Pregled tehnično reševalnih enot po občinah ljubljanske regije
Pregled enot prve pomoči po občinah ljubljanske regije
Pregled podjetij, ki se ukvarjajo s preskrbo s pitno vodo
Pregled pogrebnih služb
Pregled podjetij javne snage

4. 2 Materialno - tehnična sredstva za izvajanje načrta
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru terorističnega napada se uporabljajo
obstoječa sredstva, ki se jih zagotavlja 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 Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč odloča poveljnik Civilne zaščite za ljubljansko regijo oziroma njegov
namestnik.
Materialno – tehnična sredstva se načrtujejo za:
- zaščitno in reševalno opremo ter orodje (sredstva za osebno in skupinsko zaščito, opremo,
vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote,
službe in reševalci),
- materialna sredstva iz državnih rezerv in
- sredstva pomoči (živila, pitna voda, zdravila in drugi predmeti ter sredstva, ki so namenjena
brezplačni razdelitvi ogroženim prebivalcem).
P-18

Pregled opremljenosti enot, služb in organov CZ ter društev in drugih nevladnih
organizacij v ljubljanski regiji
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4. 3 Predvidena finančna sredstva
Finančna sredstva se načrtujejo za:
- stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za aktiviranje pripadnikov CZ in druge
sile za zaščito, reševanje in pomoč),
- stroške usposabljanja enot in služb in
- materialne stroške (prevozne stroške, gorivo, mazivo...),
- stroške nabave, servisiranja in zamenjave najpomembnejše zaščitne in reševalne opreme.
Finančna sredstva načrtuje ustanovitelj za svoje enote oziroma službe, razen za tiste s katerimi
ima URSZR sklenjene pogodbe za katere se sredstva načrtujejo v skladu s pogodbo.
D -10

Načrtovana finančna konstrukcija načrta
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5. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
5.1 Opazovanje (spremljanje) nevarnosti terorističnih napadov
Pristojne službe in organi v regiji (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 PU Ljubljana ali 112,
ReCO Ljubljana, ki si po prejemu obvestila takoj izmenjata informacije.
Obvestilo o terorističnem napadu ali dogodku, ki je lahko povzročen s terorističnim namenom,
v ReCO Ljubljana lahko sporočijo:
- vsak, ki opazi napad ali dogodek, ki je lahko povzročen s terorističnim namenom, oziroma
je o njem obveščen,
- opazovalne in nadzorne službe,
- OKC PU Ljubljana
- 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.
ReCO Ljubljana (112) informacijo o terorističnem napadu ali dogodku, ki je lahko povzročen s
terorističnim namenom, takoj posreduje CORS.
5.2 Posredovanje podatkov:
ReCO Ljubljana informacijo o terorističnem napadu ali dogodku, ki je lahko povzročen s
terorističnim namenom, posreduje oziroma obvešča CORS in zlasti še:
- OKC PU Ljubljana,
- poveljnika CZ za ljubljansko regijo,
- vodjo izpostave URSZR, Izpostava Ljubljana
- pristojne reševalne službe v skladu z načrti in
- župane oz. odgovorne osebe občin
O vsakem pojavu nalezljive bolezni pri ljudeh, živalih ali rastlinah, pristojni zdravstveni
oziroma nadzorni organ ali služba informacijo posreduje v skladu s predpisi pristojnim
nadrejenim organom in službam v Republiki Sloveniji, ki so dolžni, če ocenijo, da gre za
pojav povzročen s terorističnim namenom, o tem obvestiti vodjo medresorske operativne
skupine.
O vsaki nevarnosti radiološkega sevanja se izvaja posredovanje podatkov v skladu s
konceptom odziva ob najdbi vira sevanja.
Pri obveščanju o posameznem dogodku, pojavu ali opažanju se mora zavarovati podatke in
interese povezane z odkrivanjem izvajalcev terorističnega napada oziroma terorističnega
delovanja.
5. 3 Obveščanje pristojnih organov in služb
5.3.1 Obveščanje o povečani nevarnosti terorističnih napadov
Na osnovi podatkov, ki jih dobi od MOS, CORS o tem obvesti poleg organov, ki se jih obvešča
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ob terorističnem napadu, ReCO Ljubljana, ki v skladu z načrti za obveščanje obvesti pristojne
organe in službe, lokalne skupnosti ter gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki
upravljajo objekte kritične infrastrukture.
P-1
P-2
P-3
P-4
P-49
P-50
P-73

Seznam oseb, ki se jih obvešča ob nesreč
Seznam članov Staba CZ za ljubljansko regijo
Seznam članov občinskih štabov CZ
Imenik uporabnikov sredstev zvez ZA-RE
Pregled objektov za oskrbo z električno energijo
Seznam obratov večjega in manjšega tveganja za okolje ter pregled objektov za
skladiščenje, proizvodnjo in uporabo nevarnih snovi
Pregled podjetij, ki se ukvarjajo s preskrbo s pitno vodo

5.3.2 Obveščanje ob terorističnem napadu
Ko ReCO Ljubljana dobi obvestilo o terorističnem napadu, o tem obvesti zlasti:
- poveljnika CZ za ljubljansko pokrajino,
- Vodjo Izpostave URSZR Ljubljana,
- OKC Ljubljana,
- Župane oziroma odgovorno osebo po navodilu za obveščanje odgovornih oseb občin.
- Odgovorne osebe organizacij, društev in zavodov, ki izvajajo ukrepe in naloge ob
terorističnem napadu.
- Inšpektorat RSVNDN
- Inšpektorat za okolje in prostor,
- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
- Zdravstveni inšpektorat,
- VURS – območni urad Ljubljana in območni urad Postojna
Če obvestilo v ReCO ni prejeto od CORS se obvesti tudi njega.

CORS

DRUGI
(občani, druge službe)

ReCO LJUBLJANA

OKC PU LJUBLJANA

POVELJNIK CZ ZA
LJUBLJANSKO REGIJO

ŽUPANI

VODJA IZPOSTAVE
URSZR LJUBLJANA

-d.inšp. RSVDN
- d.inšp. Za okol. in pros
- d. inšp. za zdravstvo
- d. inšp. Za kmet., gozd.
lovstvo in ribištvo
- VURS- obm.urad
Ljubljana in Postojna

Slika 2. Shema obveščanja ob terorističnem napadu
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Za sprotno obveščanje poveljnika CZ za ljubljansko regijo, drugih državnih organov in služb,
občin in drugih izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči o stanju na prizadetem območju,
sprejetih ukrepih in poteku zaščite, reševanja in pomoči skrbi Uprava RS za zaščito in
reševanje, Izpostava Ljubljana, ki v ta namen v sodelovanju z drugimi državnimi organi in
nevladnimi organizacijami pripravlja:
- informativni bilten,
- pisne informacije,
- informacije za internetno stran URSZR.
Za obveščanje iz prejšnjega odstavka je v skladu s svojimi pristojnostmi v zvezi s
preiskovanjem terorističnega napada pristojno Ministrstvo za notranje zadeve, oziroma če gre
za posledice napada na ljudeh, živalih ali rastlinah, druga pristojna ministrstva.
P5

Seznam prejemnikov informativnega biltena

5. 4 Alarmiranje in obveščanje javnosti
5.4.1 Alarmiranje
ReCO Ljubljana 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. Obveščanje prebivalstva s
sirenami za javno alarmiranje se lahko v skladu s predpisi izvrši tudi ob povečani nevarnosti
terorističnih napadov na predlog vodje medresorske operativne skupine.
ReCO Ljubljana mora takoj po znaku za neposredno nevarnost posredovati obvestilo po radiu,
televiziji oziroma na drug predviden način, o vrsti nevarnosti in napotke za izvajanje zaščitnih
ukrepov ali osebno in vzajemno zaščito.
5.4.2 Obveščanje javnosti
Obveščanje javnosti obsega:
-

obveščanje prebivalcev na prizadetem območju in
obveščanje širše javnosti.

5. 4. 2. 1 Obveščanje ogroženega prebivalstva
Za obveščanje ogroženega prebivalstva na območju regije o terorističnem napadu, neposredni
nevarnosti za prebivalce, posledicah, sprejetih ukrepih in nalogah zaščite, reševanja in pomoči,
ukrepih za preprečevanje širjenja nevarnosti nalezljivih bolezni pri ljudeh, živalih in rastlinah in
pomoči obolelim ljudem, živalim in rastlinam je pristojna Izpostava URSZR Ljubljana na
krajevno običajen način.
Regijski organi 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.
Ministrstvo za obrambo, URSZR,Urad za preventivo in operativne zadeve, Izpostava Ljubljana.
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5.4.2.2 Obveščanje pristojnih organov javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih
organizacij, ki upravljajo objekte kritične infrastrukture
ReCO Ljubljana takoj, ko dobi obvestilo o povečani nevarnosti terorističnih napadov v
Ljubljanski regiji, o tem obvesti vodstva javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih
organizacij, ki upravljajo objekte kritične infrastrukture, ki bi bili lahko tarča terorističnih
napadov.
Navedeni 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.
P-27
P-49
P-50
P-73

Pregled kritične infrastrukture
Pregled objektov za oskrbo z električno energijo
Seznam obratov večjega in manjšega tveganja za okolje ter pregled objektov za
skladiščenje, proizvodnjo in uporabo nevarnih snovi
Pregled podjetij, ki se ukvarjajo s preskrbo s pitno vodo

5. 4. 2.3 Obveščanje širše javnosti
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz regijske pristojnosti je
odgovoren poveljnik CZ za ljubljansko regijo in vodja Izpostave URSZR Ljubljana v skladu s
svojimi pristojnostmi. Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje Izpostava
URSZR Ljubljana v sodelovanju s poveljnikom CZ za ljubljansko regijo.
Ob nesreči sta za takojšnje posredovanje sporočil za javnost v državi zadolžena:
–
–
–
–
–

Slovenska tiskovna agancija (STA),
Radio Slovenija – I. in II. Program (Val 202),
Televizija Slovenija – I.in II. Program in
Po potrebi mediji regijskega pomena (RGL)
Po potrebi mediji lokalnih skupnosti

D-5
P-6

Opomnik za delo operativcev v ReCO ob uporabi orožij ali sredstev za množično
uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi
na območju ljubljanske regije
Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžena za obveščanje ob večjih
naravnih in drugih nesrečah na območju ljubljanske regije
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV
6.1 Aktiviranje organov in njihovih strokovnih služb
V primeru terorističnega napada, glede na potrebe in možrn razvoj dogodkov, poveljnik CZ za
Ljubljansko pokrajino, preko ReCO Ljubljana, aktivira:
-

Namestnika poveljnika CZ za ljubljansko regijo,
člane štaba CZ za ljubljansko regijo,
odgovorne delavce Izpostave URSZR Ljubljana,
pripadnike CZ – regijske enote
poveljnike CZ občin.

6. 2 Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč
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,
- pristojno zdravstveno službo za nujno medicinsko pomoč,
- ELME,
- regijsko enoto CZ za RKB izvidovanje ,
b) ob uporabi klasičnih terorističnih sredstev na omejenem območju – (tarče 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, jedrska nesreča, nesreča v predorih Golovec in Šentvid ter predorih
Trojane in Podmilj, ob množični nesreči na avtocesti) ali so po načinu ukrepanja uporabni
drugi načrti (poplave, potres).
Ob pojavu nalezljive bolezni pri ljudeh in ob pojavu nalezljive bolezni pri živalih ali rastlinah,
povzročene s terorističnim namenom v Ljubljanski regiji enote in službe Civilne zaščite nudijo
le pomoč službam ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri izvajanju zaščite,
reševanja in pomoči

P-1

Seznam oseb, ki se jih obvešča ob nesreči

P-2

Seznam članov štaba CZ za ljubljansko regijo
Seznam članov občinskih štabov CZ

P-3

6. 3 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih
Materialna pomoč države ob ukrepanju ob nesrečah zaradi terorizma obsega zlasti:
- zagotavljanje zaščitne in reševalne opreme (gradbena mehanizacija, električni agregati,
maske, zaščitne obleke…),
- zagotavljanje sredstev za razkuževanje,
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-

zagotavljanje zdravil,
zagotavljanje finančnih sredstev.

Izpostava in Štab CZ za ljubljansko 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 se zbira v logističnem centru Roje, od koder se organizira razdelitev na
prizadeta območja. Razdelitev pomoči poteka po Opomniku za delovanje regijskega
logističnega centra.
Mednarodno pomoč usklajuje URSZR. Naloge Izpostave so predvsem sodelovanje pri
sprejemanju in razdeljevanju mednarodne pomoči občinam na območju regije.
D-6
D-7
P-21
P-22
P-23

Opomnik za delo regijskega logističnega centra
Opomnik za delo poveljnika in članov štaba CZ za ljubljansko regijo
Vzorec odredbe o aktiviranju
Vzorec delovnega naloga
Vzorec prošne za pomoč
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE
7. 1 Organi in njihove naloge
Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z zakonom o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Po tem zakonu se varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizira
in izvaja kot enoten sistem na lokalni, regionalni in državni ravni.
Posamezni organi vodenja na regijski ravni imajo ob terorističnem napadu naslednje naloge:
Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Ljubljana
-

opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči iz svoje pristojnosti,
spremlja in razglaša nevarnosti,
usmerja delovanje centra za obveščanje,
organizira komunikacijski sistem za delovanje regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
zagotavlja informacijsko podporo organom vodenja na regijski ravni,
zagotavlja pogoje za delo poveljnika in Štaba CZ ZŠ,
v sodelovanju z URSZR izdeluje ocene ogroženosti in načrtuje ukrepe za preprečevanje ter
zmanjšanje posledic,
zagotavlja logistično podporo pri delovanju regijskih sil,
operativno ureja državno pomoč in drugih organizacij v silah in sredstvih za ZRP in
opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

D-3

Opomnik za delovanje Izpostave URSZR Ljubljana ob večjih naravnih in drugih
nesrečah

Poveljnik CZ za ljubljansko regijo
-

operativno-strokovno vodi delovanje CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
usklajuje operativne ukrepe in dejavnosti drugih državnih organov,
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,
vodi pripravo končnega poročila o nesreči ter ga pošlje v sprejem poveljniku CZ RS
določa vodje intervencije in
opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

Štab CZ za ljubljansko regijo
-

zagotavlja poveljniku CZ za ljubljansko regijo strokovno pomoč pri vodenju nalog zaščite,
reševanja in pomoči,
opravlja strokovno-operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob terorističnem napadu,
zagotavlja informacijsko podporo štabom CZ občin,
zagotavlja logistično podporo regijskim silam za zaščito, reševanje in pomoč,
izvaja oglede na terenu in pripravlja poročila,
pripravlja obvestila za obveščanje javnosti.
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Centri za socialno delo
-

sodelujejo pri organizaciji evakuacije in oskrbi oseb nastanjenih v javnih socialno
varstvenih zavodih na območju terorističnega napada iz pristojnosti svojega ministrstva,
ocenjujejo posledice terorističnega napada z vidika zagotavljanja pomoči ogroženim
skupinam oseb in usklajujejo izplačila izrednih denarnih socialnih pomoči ogroženim
prebivalcem za krajše ali daljše časovno obdobje,
sodelujejo pri nastanitvi in oskrbi ogroženih skupin prebivalstva iz svoje pristojnosti in
opravljajo druge naloge iz svoje pristojnosti.

Policijska uprava Ljubljana
-

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,
zavaruje kraj dogodka,
vzdržuje javni red,
nadzira in ureja promet in 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 in
opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

D-18
P-72

Načrt dejavnosti Policijske Uprave Ljubljana
Pregled policijskih postaj na območju ljubljanske regije

Ministrstvo za obrambo, URSZR,Urad za preventivo in operativne zadeve, Izpostava Ljubljana.

Datum 19.6.2008

23

7. 2 Operativno vodenje

Izpostava URSZR
Ljubljana

Poveljnik CZ
ŠCZ regije

Župan

Občinska
uprava

ENOTE IN SLUŽBE ZA ZAŠČITO
REŠEVANJE IN POMOČ

Poveljnik CZ
ŠCZ občine

Slika 3. Shema vodenja sistema zaščite in reševanja
Operativno vodenje področja zaščite in reševanja je shematsko prikazano na sliki 3.
Poveljnik CZ za ljubljansko regijo spremlja stanje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na
prizadetem območju, na zahtevo poveljnika CZ občine organizira potrebno pomoč iz regije
oziroma države. Če je prizadetih več občin, organizira in vodi dejavnosti zaščite in reševanja v
regiji poveljnik CZ za ljubljansko regijo. Praviloma bo zaradi obsega posledic terorističnega
napada vodenje zaščite, reševanja in pomoči v regijski pristojnosti.
Če je teroristični napad prizadel območje dveh ali več regij, naloge zaščite, reševanja in
pomoči vodi in organizira poveljnik CZ RS v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili
Vlade RS.
Naloga poveljnika CZ za ljubljansko regijo je, da v čim krajšem času vzpostavi pregled nad
stanjem na prizadetem območju, oceni predvideni razvoj situacije, zagotovi nujno pomoč na
prizadetem območju in sprejme glede na pričakovano širjenje nesreče vse ukrepe, ki so nujno
potrebni za reševanje ljudi in materialnih dobrin. Če je potrebna evakuacija prebivalstva, je
naloga štaba CZ za ljubljansko regijo in lokalnih štabov, da zagotovijo vse potrebno za prevoz
in nastanitev prebivalstva. Če je treba zagotoviti začasne nastanitvene zmogljivosti za prizadete
ali obolele (karantena), jih zagotovijo v sodelovanju s pristojnimi javnimi službami.
Štab CZ za ljubljansko regijo ob terorističnem napadu organizira svoje delo praviloma na
sedežu, ki je na Izpostavi URSZR Ljubljana, Vojkova 61.
Štab CZ za ljubljansko regijo zlasti:
- načrtuje, organizira in usmerja izvajanje reševalnih intervencij,
- zagotavlja informacijsko podporo občinskim štabom CZ,
- zagotavlja logistično podporo regijskim silam za zaščito, reševanje in pomoč,
- po potrebi nudi pomoč občinskim silam za zaščito, reševanje in pomoč.
Pri navedenih nalogah sodelujejo člani Štaba CZ za ljubljansko regijo in delavci Izpostave
URSZR Ljubljana. Poveljnik lahko za izvedbo posamezne naloge ustanovi začasne delovne
skupine ali druga delovna telesa.
Poveljnik CZ za ljubljansko regijo lahko za opravljanje posameznih nalog določi vodjo
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intervencije, ki so mu podrejene vse sile, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in
pomoči na prizadetem območju. Logistično podporo tem silam, ki obsega zagotavljanje zvez,
opreme, materiala, prevoza, informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega
varstva, zagotavlja Štab CZ za ljubljansko regijo s službami za podporo.
Posledice nesreče je treba čim prej ustrezno dokumentirati. Prav tako je treba dokumentirati
tudi vse odločitve poveljnika CZ za ljubljansko regijo in drugih organov.
D-7

Opomnik za delo poveljnika in članov štaba CZ za ljubljansko regije

7. 3 Organizacija zvez
Pri neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči se uporabljata sistem radijskih
zvez zaščite in reševanja (ZA-RE) ter sistem osebnega klica. Sistem zvez ZA-RE se obvezno
uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah.
Telekomunikacijsko središče tega sistema je v ReCO Ljubljana, preko katerega se zagotavlja
povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske sisteme.
Pri prenosu podatkov in komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoložljiva
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojnih
povezanih omrežjih v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in
zakonom o telekomunikacijah. Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja,
reševalnimi službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka po:
• radijskih zvezah v sistemu zaščite in reševanja (ZA-RE, ZA-RE+),
• elektronski pošti,
• telefaksu,
• intranetu ZIR in
• internetu.
Radijske zveze sistema zvez ZARE se uporablja v skladu z navodilom za uporabo radijskih
zvez ZARE.
Na območju ljubljanske regije delujejo naslednji repetitorji:
Lokacija repetitorja
Krim
Šmarna gora
Janče
Ulovka
Grmada
Medvedjek

Alfanumerična
oznaka
15-REG LJ
16-REG LJ
17-REG LJ
18-REG LJ
19-REG LJ
20-REG LJ

Numerična
oznaka
15
16
17
18
19
20

Vrsta oddaje
SD
SD
SD
SD
SD
SD

Tabela št. 1: Repetitorske postaje na območju ljubljanske regije

P-4
D-5

Imenik uporabnikov sredstev zvez ZA-RE oziroma ZA-RE+
Opomnik za delo operativcev v ReCO v primeru večjih naravnih in drugih nesreč
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8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
8.1 Ukrepi zaščite, reševanja in pomoči
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
Kadar je zaradi posledic terorističnih napadov neposredno ogroženo življenje ljudi, pristojni
policist oziroma vodja intervencije odredi takojšen umik ljudi iz ogroženega območja.
Kadar je zaradi nevarnosti terorističnega napada oziroma napada ogroženo življenje ljudi v
javnem objektu o izmiku oziroma izpraznitvi objekta, odloči služba, ki objekt varuje, pristojni
policist oziroma vodja intervencije.
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.
8.1.2 Radiološka, biološka in kemična zaščita
Zaščita pred sevanji obsega poleg nadzora radioaktivnosti ukrepe in sredstva za neposredno
zaščito pred ionizirajočim sevanjem in sicer:
- uporabo osebnih zaščitnih sredstev,
- uporabo tablet kalijevega jodida,
- prepoved oziroma omejitev uživanja določenih živil,
- zaščito vodnih virov,
- zaščito živali, živinske krme in
- dekontaminacijo.
V primeru potrebe po tabletah kalijevega jodida bi se razdeljevale po posebnem navodilu MZ
oz. zdravstvenih ustanov v ljubljanski regiji. To nalogo bi usmerjala in koordinirala regija oz.
štab CZ za ljubljansko regijo.
Občine morajo v svojih načrtih zaščite in reševanja natančno opredeliti kje na svojem ozemlju
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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
izvidovanje, za opravljanje zahtevnejših analiz in preiskav vključimo državno enoto ELME.
P-50

Seznam obratov večjega in manjšega tveganja za okolje ter pregled objektov za
skladiščenje, proizvodnjo in uporabo nevarnih snovi

8.1.3 Zaklanjanje
Zaklanjanje obsega umik prebivalstva v zaklonišča ali druge zidane zgradbe, lahko tudi
zadrževanje v zaprtih prostorih, s čimer se odpravijo ali zmanjšajo škodljivi vplivi iz okolja.
Za zaklanjanje se v regiji lahko uporabljajo zaklonišča osnovne zaščite, ki so delno primerna
tudi za RKB zaščito in zaklonišča dopolnilne zaščite.
Ukrep zaklanjanja se razglasi preko sredstev javnega obveščanja, za izvedbo ukrepa in
obveščenost 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. Regija izvaja le koordinacijsko vlogo.
P – 45

Pregled zaklonišč

8.1.4 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev
Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev obsega:
- urejanje zbirališč za umik oziroma evakuacija prebivalcev iz ogroženih zgradb, območij,
- nudenje zatočišča in nujne oskrbe prebivalcev, ki so se zaradi ogroženosti območja, kjer
prebivajo, umaknili iz svojih prebivališč,
- postavljanje začasnih prebivališč,
- oskrba prebivalcev s pitno vodo, hrano in drugimi življenjskimi potrebščinami,
- zbiranje in razdeljevanje humanitarne 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.
Občine v svojih načrtih zaščite in reševanja predvidijo evakuacijska sprejemališča in mesta ter
možnosti za začasno nastanitev evakuiranih prebivalcev.
Naloge na tem področju opravljajo občinske službe CZ za podporo, taborniške, skavtske
organizacije, Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in druge humanitarne organizacije,
centri za socialno delo in druge organizacije in društva.
Regija sodeluje z zagotavljanjem ustrezne opreme in sredstev iz državnih rezerv, ki je
potrebna ob nastanitvi in oskrbi ogroženih.
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P-41
P-70
P-71
P-73
P-74
P-77

Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev
Seznam centrov za socialno delo v občinah
Pregled človekoljubnih organizacij
Pregled podjetij v občinah, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem pitne vode
Pregled zimskih služb v občinah
Pregled podjetij javne snage po občinah ljubljanske regije

8.1.5 Zaščita reševalcev in drugega strokovnega osebja
Vsi izvajalci zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči na mestu terorističnega
napada oziroma, ki 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 RKB zaščito (oddelek za RKB
izvidovanje).
8.1.6 Zaščita kulturne 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.
Pregled in ukrepi za varstvo kulturne dediščine so sestavni deli načrtov za posamezne
naravne in druge nesreče.
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 regije je usklajevanje aktivnosti med občinami in ustanovami s področja varstva
kulturne dediščine ter strokovnimi konzervatorskimi ekipami.
P-47

Pregled območij, objektov in predmetov kulturne dediščine
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8.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči
8.2.1 Nujna medicinska pomoč
Nujna medicinska pomoč ob terorističnih napadih s sredstvi za množično uničevanje zajema:
- nujno medicinsko pomoč, ki jo zagotavljajo prehospitalne enote,
- specialistično oskrbo poškodovanim in obolelim (ki niso kontaminirani), ki jo zagotavljajo
splošne bolnišnice,
- kontaminiranim, obolelim za nalezljivimi boleznimi pa zagotavlja pomoč Klinični center
Ljubljana
- nujno (laično) pomoč, ki jo zagotavljajo občinske ekipe prve medicinske pomoči,
Delovanje zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah je urejeno s predpisi MZ o delu
zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah.
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.
Naloge regije so sodelovanje s službami NMP oz. KC Ljubljana, pridobivanje prostih kapacitet
v zdravstvenih ustanovah v neprizadetih občinah in pridobivanje pomoči v sanitetnem
materialu, zdravilih iz državnih rezerv in iz mednarodne in druge humanitarne pomoči.
Ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh je treba po odločitvi pristojnih zdravstvenih organov
organizirati karanteno za ljudi, ki so bili v stiku z obolelimi.
P-26
P-32
P-66
P-68

Pregled bolnišnic na območju ljubljanske regije
Pregled enot prve pomoči po občinah ljubljanske regije
Pregled zdravstvenih domov in postaj
Pregled reševalnih vozil v ljubljanski regiji

8.2.2 Psihološka pomoč
Prizadetim po terorističnem napadu in svojcem žrtev organiziramo psihološko pomoč, ki jo
dajejo različni strokovnjaki.
Psihološko pomoč organizirajo po terorističnem napadu občine v sodelovanju s strokovnimi
službami, s prerazporeditvami psihologov in na druge načine, po potrebi se lahko vključijo tudi
vojaški psihologi. V ta namen se lahko vnaprej pripravijo zgibanke prve psihološke pomoči
preživelim v nesreči, z napotki, kako naj si pomagajo in kje lahko dobijo strokovno pomoč, če
jo potrebujejo. Zgibanke se delijo po terorističnem napadu.
Naloga regije je ob pomanjkanju strokovnjakov le.te pridobiti iz drugih sredin, po možnosti v
okviru regije iz neprizadetih občin ali preko Štaba CZ RS.
V vse programe usposabljanja pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč morajo biti
vključene vsebine prve psihološke pomoči.
8.2.3 Identifikacija mrtvih
Ob terorističnem napadu, ki bi terjal večje število žrtev, bi se po potrebi poleg rednih služb, ki
opravljajo identifikacijo mrtvih, aktivirala tudi enota za identifikacijo mrtvih pri Inštitutu za
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sodno medicino pri Medicinski fakulteti.
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
RS za aktiviranje te enote.
P-41
P-70
P-71
P-73
P-74
P-77

Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev
Seznam centrov za socialno delo v občinah
Pregled človekoljubnih organizacij
Pregled podjetij v občinah, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem pitne vode
Pregled zimskih služb v občinah
Pregled podjetij javne snage po občinah ljubljanske regije

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, veterinarske
organizacije oziroma zavodi sami v okviru svojih načrtov. Pri izvajanju nalog jim pomagajo
prostovoljne gasilske enote lokalnih skupnosti.
Prva veterinarska pomoč ob terorističnih napadih zajema:
- zbiranje podatkov o kontaminiranih in poginulih živalih na prizadetem območju,
- pomoč pri izvajanju ukrepov za zaščito živali in živil živalskega izvora, krmil in napajališč
pred kontaminacijo,
- prva veterinarska pomoč obolelim živalim,
- zasilni zakol kontaminiranih živali,
- sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel,
- sodelovanje pri dekontaminaciji.
V občinskih načrtih zaščite in reševanja je potrebno bolj podrobno opredeliti 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 drugih higienskih in proti epidemioloških ukrepov.
Regija usklajuje delo med prizadetimi občinami, veterinarskimi službami in gasilskimi enotami
širšega pomena, ter poskrbi za prosto živeče živali.
P-33
P-69

Pregled enot prve veterinarske pomoi v občinah ljubljanske regije
Pregled veterinarskih zavodov in ambulant v Območni enoti Ljubljana

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 (odranje in podpiranje), zavarovanje prehodov in poti ob poškodovanih
objektih ter odstranjevanje ruševin in čiščenje komunikacij ter
- izvajanje drugih nalog iz svoje pristojnosti.
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Navedene naloge opravljajo tehnično-reševalne enote CZ s pomočjo ekip kinologov z
reševalnimi psi, gorska reševalna služba, jamarska reševalna služba, letalska enota Policije in
SV, ekipe potapljačev ter gradbena podjetja z ustrezno mehanizacijo. Pri izvajanju teh nalog
sodelujejo tudi druge enote SV.
Za izvajanje tehničnega reševanja se glede na nastale posledice aktivira in uporablja regijski
načrt ZIR ob potresu.
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 ter
- reševanje ob požarih in eksplozijah.
Te naloge izvaja GB Ljubljana 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.
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 občinam v enotah , sredstvih in opremi.
P-34
P-35
P 36

Pregled gasilskih enot širšega pomena
Pregled prostovoljnih gasilskih društev v ljubljanski regiji
Pregled podatkov o gasilskih lestvah za reševanje iz višin in cisternah za oskrbo
s pitno vodo
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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,
zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture,
oskrbo z električno energijo,
zagotavljanje nujnih prometnih povezav,
zagotavljanje nujnih telekomunikacijskih zvez,
zagotavljanje in zaščito nujne živinske krme in
zaščito kulturne dediščine.

Občine morajo v svojih načrtih zaščite in reševanja 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 Ljubljana, med občinami in Cestnim
podjetjem Ljubljana oz. Novo mesto idr.).
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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 vključijo 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
socialnih razmer na prizadetem območju.
Naloga regije je, da poskrbi za razdelitev preventivnega gradiva (zgibanke idr.), ki ga v okviru
usposabljanja prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito pripravlja država.
P-70
P-71
D-2
D-12
D-13

Pregled centrov za socialno delo v ljubljanski regiji
Pregled človekoljubnih organizacij
Navodila in opozorila za prebivalstvo
Program usposabljanja, urjenja in vaj
Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta ZiR
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10. RAZLAGA KRATIC
CZ
CORS
ELME
MDDSZ
MNZ
MZ
MZZ
MOS
OKC
PU
RKB
RS
SV
URSZR
VURS
ZA-RE
ZTS
ZRP
ZZV
ReCO

Civilna zaščita
Center za obveščanje Republike Slovenije
Ekološki laboratorij z mobilno enoto
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zunanje zadeve
Medresorska operativna skupina
Operativno komunikacijski center
Policijska uprava
Radiološko, kemično, biološko
Republika Slovenija
Slovenska vojska
Uprava RS za zaščito in reševanje
Veterinarska uprava RS
Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja
Zveza tabornikov Slovenije
zaščita, reševanje in pomoč
Zavod za zdravstveno varstvo
Regijski center za obveščanje
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11. SKUPNE PRILOGE IN DODATKI K NAČRTU
11.1. Priloge k načrtom zaščite in reševanja
P-1 Seznam oseb, ki se jih obvešča ob nesreči
P-2…Seznam članov štaba CZ za ljubljansko regijo
P-3…Seznam članov občinskih štabov CZ
P-4 Imenik uporabnikov sredstev zvez ZA-RE oziroma ZA-RE+
P-5 Seznam prejemnikov informativnega biltena
P-6 Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžena za obveščanje ob večjih naravnih
nesrečah na območju ljubljanske regije
P-7 Shema regijskih enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč v ljubljanski regiji
P-8 Seznam pripadnikov službe za podporo
P-9 Seznam pripadnikov oddelkov za RKB izvidovanje
P-10 Seznam pripadnikov tehnično-reševalnih enot
P-12 Seznam pripadnikov enote za reševanje iz vode in na vodi
P-13 Seznam enote za postavitev začasnih bivališč
P-14 Seznam nastanitvene enote- RK Ljubljana
P-15 Seznam enote kinologov z reševalnimi psi
P-16 Seznam pripadnikov logističnega centra
P-18 Pregled opremljenosti enot, služb in organov civilne zaščite ter društev in drugih
nevladnih organizacij v ljubljanski regiji
P-21 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-22 Vzorec delovnega naloga
P-23 Vzorec prošnje za pomoč
P-29 Pregled služb za podporo po občinah ljubljanske regije
P-30 Pregled enot RKB po občinah ljubljanske regije
P-31 Pregled tehnično reševalnih enot po občinah ljubljanske regije
P-32 Pregled enot prve pomoči po občinah ljubljanske regije
P-33 Pregled enot prve veterinarske pomoči po občinah ljubljanske regije
P-34 Pregled gasilskih enot širšega pomena
P-35 Pregled prostovoljnih gasilskih društev v ljubljanski regiji
P-36 Pregled podatkov o gasilskih lestvah za reševanje iz višin in cisternah za
oskrbo s pitno vodo
P-47 Pregled območij, objektov in predmetov kulturne dediščine
P-48 Pregled ogroženih objektov, naselij in območij (ZU-10)
P-50 Pregled objektov za skladiščenje, proizvodnjo in uporabo nevarnih snovi (ZU-12)
P-52 Pregled zajemališč požarne vode (ZU-14)
P-56 Pregled opreme in sredstev za izvajanje zaščitnih ukrepov (ZU-18)
P-59 Seznam repetitorjev na območju ljubljanske regije
P-66 Pregled zdravstvenih domov in postaj
P-67 Pregled bolnišnic na območju ljubljanske regije
P-68 Pregled reševalnih vozil v ljubljanski regiji
P-69 Pregled veterinarskih zavodov in ambulant na območju ljubljanske regije
P-70 Pregled centrov za socialno delo
P-71 Pregled človekoljubnih organizacij
P-72 Pregled policijskih postaj
P-73 Pregled podjetij, ki se ukvarjajo s preskrbo s pitno vodo
P-74 Pregled zimskih služb
P-75 Pregled pogrebnih služb
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P-76 Pregled podjetij – upravljavcev stanovanjskih zgradb
P-77 Pregled podjetij javne snage
P-78 Pregled gradbenih podjetij in mehanizacije
P-79 Seznam upravljalcev vodnih pregrad oziroma zadrževalnikov
P-601 Seznam železniških postaj na območju Ljubljanske regije
P-603 Pregled prepeljanega nevarnega blaga na železnici za posamezne relacije na območju
Ljubljanske regije
11.2 Seznam dodatkov k načrtu
D-2
D-3
D-5
D-6
D-7
D-10
D-12
D-13
D-18

Navodila in opozorila za prebivalce
Opomnik za delovanje Izpostave URSZR Ljubljana ob večjih naravnih in drugih
nesrečah
Opomnik za delo operativcev v Re CO v primeru večjih naravnih in drugih
nesreč
Opomnik za delo regijskega logističnega centra in regijskih enot v primeru večjih
naravnih in drugih nesreč
Opomnik za delo poveljnika in članov štaba CZ za ljubljansko regijo
Načrtovana finančna konstrukcija načrta
Program usposabljanja, urjenja in vaj
Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta ZiR
Načrt dejavnosti Policijske Uprave Ljubljana
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