Priloga 5

PRISTOJNOSTI SODELUJOČIH ORGANOV ZA POSREDOVANJE PODATKOV O VPLIVIH TVEGANJA ZA
NESREČE
STANJE 26. marec 2015

SODELUJOČI ORGAN
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Uprava RS za zaščito in
reševanje
DOZ

VPLIVI/PODATKI
VPLIVI NA LJUDI
 1.2; podatki o preteklih večjih nesrečah: podatki o mrtvih
 1.3; podatki o preteklih večjih nesrečah: podatki o ranjenih
 1.5; podatki o preteklih večjih nesrečah: podatki o kontaminiranih, zastrupljenih
 1.9; podatki o preteklih večjih nesrečah: podatki o evakuiranih (trajno, začasno)
VPLIV NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO
 2.2; morebitne poškodbe objektov (CC SI), v katerih deluje URSZR in sile za zaščito,
reševanje in pomoč (POTROG)
 2.2; nedelovanje/škoda na radijskem sistemu ZARE, stroški popravil po nesrečah
 2.3; podatki o škodi ob preteklih večjih nesrečah (objekti) (AJDA)
 2.3; podatki o škodi ob preteklih večjih nesrečah (kmetijska in gozdna
 2.3; število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih zaposlenih
v ministrstvu in organih, ki izvajajo storitve in dejavnosti iz področja ministrstva/VPNDN zaradi
nesreče (v povezavi z naslednjo alinejo)
 2.3; delovanje sistema VPNDN ob nesrečah (zmanjšano število moštva na vseh nivojih,
nedelovanje telekomunikacij, informatike, ogrevanja, elektrike, vode, kanalizacije, povečan
obseg dela, poškodbe objektov, v katerih delujejo, nedelovanje centrov za obveščanje,
delovanje na rezervni lokaciji…)
 2.6; prevoz pitne vode s cisternami (količine, lokacija, obdobja) (SPIN)
 2.13; podatki o udeležencih intervencij, stroških intervencij





2.13; potrebe po mednarodni pomoči, število in vrsta mednarodne pomoči, stroški (SPIN,
poročila ob večjih nesrečah)
2.14; ocena stroškov sanacije objektov, v katerih deluje URSZR in sile za zaščito, reševanje
in pomoč (POTROG)
zemljišča) (AJDA)

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih in drugih
storitev in sistemov na delovanje ministrstva oziroma izvajanje storitev dejavnosti iz pristojnosti
 3.1 in 3.2; vpliv (nedelovanja) ministrststva in neizvajanja nalog iz pristojnosti ministrstva,
izvajanje nalog iz obrambnega sistema
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih… storitev in
sistemov na delovanje sistema oziroma izvajanje dejavnosti in storitev iz pristojnosti
 3.2; vpliv neizvajanja nalog iz pristojnosti sistema VNDN

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN
PROSTOR

VPLIVI NA LJUDI
 1.2; število mrtvih,
 1.3; število ranjenih ljudi
 1.5; število kontaminiranih, zastrupljenih ljudi
 1.6; število ljudi v zaklanjanju
 1.9; število evakuiranih ljudi (trajni ukrep)
VPLIV NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO
 2.2; ocena morebitne škode na objektih (CC SI), v katerih deluje ministrstvo
 2.2; ocena škode zaradi poškodovanih drugih objektov v pristojnosti resorja po CC SI kot npr.
2152, 2153
 2.2; ocena škode oziroma poškodb objektov v celoti
 2.2; vpliv na jedrske objekte in delovanje jedrskih objektov z varnostnega vidika
 2.2 in 2.4; obseg in višina škode zaradi zemeljskih plazov in drugih oblik premikanja zemljin in
kamnin
 2.3; število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih
zaposlenih v ministrstvu in organih, ki izvajajo storitve ali dejavnosti iz pristojnosti ministrstva
zaradi nesreče (v povezavi z naslednjo alinejo)













2.3; stroški zaradi izvajanja nalog in dejavnosti iz pristojnosti ministrstva v zaostrenih pogojih
(zmanjšanje osebja zaradi smrti, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na delovno mesto pomoči
na intervencijah…, pomanjkanje elektrike, energentov, vode, hrane, kanalizacije,
telekomunikacij, poškodovani objekti, v katerih delujejo)
2.3; vpliv na izvajanje dejavnosti in opravljanja nalog na področjih iz pristojnosti ministrstva
(kot npr. varovanje okolja, jedrska varnost, upravljanje voda,…)
2.5 in 2.6; vpliv na oskrbo s pitno vodo
2.7; obseg in višina škode na vodnih telesih in vodnih objektih (nasipi)
2.14; stroški celovite obnove (sanacije) objektov ministrstva in drugih objektov v pristojnosti
ministrstva
2.14; stroški obnove objektov v celoti
2.14; dekontaminacija objektov
2.15; stroški okoljske obnove in druge okoljske škode (škoda na prizadetih habitatih in vrstah,
prizadetih območjih posebnega pomena, ekosistemov…)
2.15; dekontaminacija kmetijskih površin
2.16; stroški celovite obnove (sanacije) vodnih teles in vodnih objektov

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih… storitev in
sistemov na delovanje ministrstva oziroma izvajanje storitev in dejavnosti iz pristojnosti
 3.2; vpliv (nedelovanja) ministrststva in neizvajanja storitev in dejavnosti iz pristojnosti
ministrstva
 3.2; vpliv pomanjkanja pitne vode oziroma (ne)delovanja vodovodnih sistemov na življenje

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

VPLIVI NA LJUDI
/
VPLIV NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO
 2.2; višina škode zaradi poškodb objektov (CC SI), v katerih deluje ministrstvo in drugih
objektov iz pristojnosti resorja (CC SI)
 2.2; ocena škode na nestanovanjskih kmetijskih stavbah (1271 po CC-SI)
 2.3; število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih zaposlenih
v ministrstvu in organih, ki izvajajo storitve in dejavnosti iz področja ministrstva zaradi nesreče
(v povezavi z naslednjo alinejo)
 2.3; stroški zaradi izvajanja nalog in dejavnostiv pristojnosti ministrstva v zaostrenih pogojih












(zmanjšanje osebja zaradi smrti, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na delovno mesto, pomoči
na intervencijah…, pomanjkanje elektrike, energentov, vode, hrane, kanalizacije, IT
telekomunikacij, poškodbe objektov, v katerih delujejo, …)
2.4; škoda na kmetijskih in gozdnih površinah
2.5 in 2.6; škoda na pridelkih, izpad deleža pridelka v naslednjih letih
2.6; omejitev uporabe hrane,dologoročni stroški v verigi preskrbe s hrano
2.6; omejitve uporabe krme za živali, uničenje krme, pomanjkanje krme
2.9; število, škoda in stroški zaradi mrtvih, poškodovanih ali obolelih domačih ali prostoživečih
živali ter zaradi živali, ki jih je treba usmrtiti ali zdraviti, vpliv nesreče na ribištvo
2.9; vpliv nesreče na posebno nevarne bolezni živali
2.11; vpliv nesreče na proizvodnjo hrane oziroma prehranskih izdelkov
2.14; stroški celovite obnove (sanacije) objektov, v katerih deluje ministrstvo in drugih objektov
v pristojnosti ministrstva
2.15; stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) kmetijskih in gozdnih površin
2.17; stroški okoljske obnove in druge okoljske škode (škoda na prizadetih habitatih in vrstah,
prizadetih območjih posebnega pomena, ekosistemov, ...)

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih in drugih
storitev in sistemov na delovanje ministrstva oziroma izvajanje storitev dejavnosti iz pristojnosti
 3.2; vpliv (nedelovanja) ministrststva in neizvajanja storitev dejavnosti iz pristojnosti ministrstva
 3.2; vpliv pomanjkanja hrane na življenje

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
ZADEVE

VPLIV NA LJUDI
/
VPLIV NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO:
 2.2; višina škode zaradi poškodb objektov (CC SI), v katerih deluje ministrstvo in drugih
objektov iz pristojnosti resorja (CC SI)
 2.3; število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih zaposlenih
zaradi nesreče (v povezavi z naslednjo alinejo)
 2.3; stroški zaradi izvajanja nalog in dejavnostiv pristojnosti ministrstva v zaostrenih pogojih
(zmanjšanje osebja zaradi smrti, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na delovno mesto,
angažiranje dodatnih enot iz drugih območij, stroški izvajanja pomoči na intervencijah…,



pomanjkanje elektrike, energentov, vode, hrane, kanalizacije, telekomunikacij, poškodbe
objektov, v katerih delujejo, …)
2.14; stroški celovite obnove (sanacije) objektov, v katerih deluje ministrstvo in drugih objektov
v pristojnosti ministrstva

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih in drugih
storitev in sistemov na delovanje ministrstva oziroma izvajanje storitev dejavnosti iz pristojnosti
 3.2; vpliv (nedelovanja) ministrstva in neizvajanja storitev in dejavnosti iz pristojnosti
ministrstva
 3.2; vpliv nedelovanja objektov posebnega pomena– splošno
 3.4; vpliv nesreče na javni red in mir
 3.4; javno ogorčenje in zaskrbljenost
 3.4; vpliv nesreče na notranjepolitično stabilnost države

MINISTRSTVO ZA
INFRASTRUKTURO

VPLIVI NA LJUDI
 1.2; število mrtvih ljudizaradi nesreče
 1.3; število ranjenih, poškodovanih zaradi nesreče
 1.5; število kontaminiranih, zastrupljenih ljudi zaradi nesreče
GOSPODARSKI IN OKOLJSKI VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO
 2.2; ocena morebitne škode objektih (CC SI), v katerih deluje ministrstvo in službe v pristojnosti
ministrstva
 2.2; obseg poškodb in škoda na energetskih objektih (CC-SI 22)
 2.2; obseg poškodb in škoda na elektrarnah in drugih energetskih objektih (CC-SI 23020),
vpliv na proizvodnjo električne energije
 2.2; obseg poškodb in škoda v rudarstvu
 obseg poškodb in škoda na žičnicah
 2.2 in 2.3; vpliv na izvajanje dejavnosti in opravljanja nalog na področjih cestnega,
železniškega, zračnega, pomorskega, letalskega prometa in plovbe po celinskih vodah
 2.2. in 2.3; vpliv na izvajanje dejavnosti in opravljanja nalog na področju energetike, rudarstva
in nalog na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
 2.3; število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih zaposlenih









zaradi nesreče (v povezavi z naslednjo alinejo)
2.3; stroški zaradi izvajanja nalog in dejavnosti iz pristojnosti ministrstva v posebnih razmerah
in pogojih (zmanjšanje osebja zaradi varnostnih razmer, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na
delovno mesto, motenj v gospodarstvu,smrti, pomoči na intervencijah,pomanjkanja elektrike,
energentov, vode, hrane, kanalizacije, telekomunikacij, poškodb objektov, v katerih delujejo)
2.3; obseg poškodb in škoda na objektih prometne infrastrukture (CC-SI 21), razen CC-SI
2152 in 2153.
2.8; obseg škode na določenih prometnih sredstvih
2.14; stroški začasne in celovite obnove (sanacije) objektov, v katerih deluje ministrstvo
2.14; stroški začasne in celovite sanacije energetskih objektov, komunikacijskih in
elektroenergetskih vodov
2.15; stroški začasne in celovite sanacije prometne infrastrukture

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih in drugih
storitev in sistemov na delovanje ministrstva oziroma izvajanje storitev in dejavnosti iz
pristojnosti
 3.2; vpliv (nedelovanja) ministrstva in neizvajanja storitev in dejavnosti iz pristojnosti
ministrstva
 3.2; vpliv (ne)delovanja sistemov za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije,
energentov, ogrevanja, pitne vode, nedelovanja ali neuporabnosti prometnic, nedelovanja
javnega prometa, nedelovanja telekomunikacij na življenje

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

VPLIVI NA LJUDI
 1.2; število mrtvih ljudi
 1.3; število ranjenih ljudi
 1.3; število bolnih ljudi
 1.4; število hospitaliziranih ljudi
 1.8; število ljudi, ki zaužijejo tablete kalijevega jodida….
 1.9; število ljudi, ki jih je potrebno evakuirati (npr. iz bolnišnic,…)
 1.11; število ljudi iz določenih ranjivih skupin, ki bi bi bili lahko prizadeti (npr. ljudje, ki imajo
doma določene zdravstvene aparate za zagotavljanje življenjskih funkcij in ki za delovanje
nujno potrebujejo električno energijo)

VPLIVI NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO
 2.2; višina škode zaradi morebitnih poškodb zdravstvenih objektov, tudi zdravstvenih domov in
enot NMP (po CC SI) (npr. potres, teroristična dejavnost…)
 2.2; višina škode zradi morebitnih poškodb objektov, v katerih deluje ministrstvo
 2.3; število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih zaposlenih
v minisrstvu in v zdravstenem sistemu zaradi nesreče (v povezavi z naslednjo alinejo)
 2.3; stroški zaradi nedelovanja ministrstva, bolnišnic, zdravstvenih domov in enot NMP v
zaostrenih pogojih (zmanjšanje osebja zaradi smrti, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na
delovno mesto,povečan pritisk na bolnišnice, pomanjkanje elektrike, energentov, vode,
kanalizacije, telekomunikacij, težji dostop do zdravstvenih pripomočkov, zdravil, poškodbe
objektov, v katerih delujejo, …), sprememba delovanja zaradi morebitnih preselitev določenih
enot ali celotne bolnišnice (npr. Brežice – jedrska nesreča) na druge lokacije ali druge
zdravstvene enote
 2,5 in 2.6; omejitve uporabe hrane, dolgoročni stroški v verigi preskrbe s hrano,
 2.10; stroški za zdravljenje/zdravstveno oskrbo ljudi – (glede na vrednosti iz vplivov na ljudi
(stroški intervencij z zdravstvenega vidika)
 2.14; stroški celovite obnove (sanacije) zdravstvenih objektov, objektov ministrstva (objekti,
oprema) in objektov, ki izvajajo dejavnost iz pristojnosti (npr. zdravstvene zavarovalnice)
POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih in drugih
storitev in sistemov na delovanje ministrstva, zdravstvenega sistema oziroma izvajanje storitev
in dejavnosti iz pristojnosti
 3.2; vpliv (ne)delovanja ministrstva in zdravstvenega sistema oziroma neizvajanja storitev in
dejavnosti iz pristojnosti
 3.3; dolgoročni psihološki učinki nesreče na ljudi in njihove vedenjske vzorce
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

VPLIVI NA LJUDI
/
VPLIV NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO
 2.2; ocena morebitne škode na objektih (CC SI), v katerih deluje ministrstvo
 2.2; ocena škode zaradi poškodovanih drugih objektov v pristojnosti resorja (vrtci, osnovne,
srednje šole, univerze, glasbene šole, znanstvene ustanove, objekti za šport…) (CC SI)







MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih zaposlenih v
ministrstvu in organih, ki izvajajo storitve in dejavnosti iz pristojnosti ministrstva zaradi nesreče
(v povezavi z naslednjo alinejo)
2.3; stroški zaradi izvajanja nalog in dejavnosti iz pristojnosti ministrstva v zaostrenih pogojih
(zmanjšanje osebja zaradi smrti, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na delovno mesto, pomoči
na intervencijah…, pomanjkanje elektrike, energentov, vode, hrane, kanalizacije,
telekomunikacij, poškodovani objekti, v katerih delujejo, manj učencev, organizacija delovanja
šol na območjih, kamor bodo nameščeni evakuirani…)
2.13; podatki o možnostih za morebitno začasno nastanitev v objektih iz pristojnosti resorja
(osnovne šole, športni objekti, …) in stroški izvajanja začasne nastanitve
2.14; stroški celovite obnove (sanacije) objektov ministrstva in drugih objektov v pristojnosti
ministrstva

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih in drugih
storitev in sistemov na delovanje ministrstva oziroma izvajanje storitev in dejavnosti iz
pristojnosti
 3.2; vpliv (nedelovanja) ministrststva in neizvajanja storitev (delovanje vrtcev, osnovnih šol,
srednjih šol, univerz, znanstvenih ustanov, športnih objektov) in drugih dejavnosti iz pristojnosti
ministrstva
VPLIVI NA LJUDI
/
VPLIV NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO
 2.2; škoda zaradi morebitnih poškodb objektov (CC SI), v katerih deluje ministrstvo in drugih
objektov iz pristojnosti resorja (CC SI)
 2.3; število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih zaposlenih
v ministrstvih in organih javne uprave (npr. upravnih enotah) zaradi nesreče (v povezavi z
naslednjo alinejo)
 2.3; stroški izvajanja nalog in dejavnosti v pristojnosti ministrstva ter ostalih organov javne
uprave (druga ministrstva, upravne enote …) v zaostrenih pogojih (zmanjšanje osebja zaradi
smrti, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na delovno mesto, pomoči na intervencijah…,
pomanjkanje elektrike, energentov, vode, hrane, kanalizacije, telekomunikacij,poškodb
objektov, v katerih deluje ministrstvo in javna uprava …)
 2.14; stroški celovite obnove (sanacije) objektov ministrstva in drugih objektov v pristojnosti

ministrstva ter centralnega informacijsko komunikacijskega sistema
POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih… storitev in
sistemov na delovanje ministrstva in javne uprave oziroma izvajanje storitev in dejavnosti iz
pristojnosti
 3.1; vpliv omejenega ali nedelovanja centralnega informacijsko komunikacijskega sistema
 3.2; vpliv (nedelovanja) ministrststva in neizvajanja storitev in dejavnosti iz pristojnosti
ministrstrstev in javne uprave (npr. upravne enote)
 3.2; vpliv nedelovanja telekomunikacij na življenje
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI

VPLIVI NA LJUDI
 1.9; število evakuiranih oseb iz objektov v pristojnosti (domovi za starejše občane, …)
 1.11; vplivi na ranljive skupine prebivalstva (število, katere skupine)
VPLIV NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO
 2.2; škoda zaradi morebitne poškodbe objektov (CC SI), v katerih deluje ministrstvo
 2.2; škoda zaradi poškodb drugih objektov iz pristojnosti resorja (CC SI)
 2.3; število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih zaposlenih
v ministrstvu in organih, ki izvajajo storitve in dejavnosti iz pristojnosti ministrstva zaradi
nesreče (v povezavi z naslednjo alinejo)
 2.3; stroški za delovanje CSD, domov starejših občanov, … NMP v zaostrenih pogojih
(zmanjšanje osebja zaradi smrti, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na delovno mesto, pomoči
na intervencijah…, pomanjkanje elektrike, energentov, vode, hrane, kanalizacije,
telekomunikacij, poškodbe objektov, v katerih delujejo, težji dostop do zdravstvenih
pripomočkov, zdravil…), organizacijadelovanja zaradi morebitnih preselitev določenih
organizacijskih enot (npr. iz Posavja zaradi jedrske nesreče) na druge lokacije, število in
stroški evakuiranih/preseljenih oseb iz objektov v pristojnosti ministrstva
 2.12; morebitna večja brezposelnost zaradi naravnih ali drugih nesreč, izgube delovnih mest,
višji socialni transferji zaradi posrednih posledic nesreč, zagotavljanje finančnih sredstev) za
program in kontrolo zaposlovanja ter za socialne in druge stroške
 2.12; stroški izvajalcev socialnovarstvenih stroritev
 2. 12; stroški (zagotavljanje finančnih sredstev) za program in kontrolo zaposlovanja ter za
socialne in druge stroške




2.14; stroški celovite obnove (sanacije) objektov ministrstva in drugih objektov v pristojnosti
ministrstva (CSD, domovi starejših občanov,…)
2.21; povečanje brezposelnosti zaradi nesreče

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih in drugih
storitev in sistemov na delovanje ministrstva oziroma izvajanje storitev in dejavnosti iz
pristojnosti
 3.2; vpliv (nedelovanja) ministrstva in neizvajanja dejavnosti iz pristojnosti ministrstva
 3.3; vpliv nesreče na socialno varnost prizadetih v nesreči
 3.3; dolgoročni psihosocialni učinki nesreče(večja brezposelnost, brezdomci, finančne stiske,
preseljevanje, priseljevanje…) in spremembe vedenjskih vzorcev

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE
ZADEVE

VPLIVI NA LJUDI
 1.2-1.9; ocena števila mrtvih, ranjenih, … v predstavništvih tujih držav zaradi nesreče
 1.2-1.9; ocena števila mrtvih, ranjenih, … tujih državljanov zaradi nesreče
VPLIV NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO
 2.2; morebitne poškodbe objektov (CC SI), v katerih deluje ministrstvo in objektov v katerih se
izvajajo protokolarne storitve (priloga 2 Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega
pomena )
 2.3; vpliv nesreče na zaposlene v predstavništvih tujih držav zaradi nesreče in njihovih
družinskih članov (v povezavi z naslednjo alinejo)
 2.3; vpliv nesreče na delovanje predstavništev drugih držav pri nas (poškodbe objektov,
delovanje v zaostrenih razmerah)
 2.3; število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih zaposlenih
zaradi nesreče (v povezavi z naslednjo alinejo)
 2.3; izvajanje nalog in dejavnosti v pristojnosti ministrstva v zaostrenih pogojih (zmanjšanje
osebja zaradi smrti, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na delovno mesto, pomoči na
intervencijah…, pomanjkanje elektrike, energentov, vode, hrane, kanalizacije, telekomunikacij,
poškodbe objektov, v katerih delujejo …)
 2.14; stroški celovite obnove (sanacije) objektov ministrstva in drugih objektov v pristojnosti
ministrstva

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih… storitev in
sistemov na delovanje ministrstva oziroma izvajanje storitev in dejavnosti iz pristojnosti
 3.2; vpliv (nedelovanja) ministrststva in neizvajanja dejavnosti iz pristojnosti ministrstva
 3.6; politični vplivi s področja zunanjih zadev zaradi nesreče (vpliv nesreče na stabilnost,
ranljivost in ugled države ...)

MINISTRSTVO ZA FINANCE

VPLIVI NA LJUDI
/
VPLIV NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO
 2.2; ocena morebitne škodbe na objektih (CC SI), v katerih deluje ministrstvo, banke, druge
finančne ustanove in drugih objektov iz pristojnosti resorja (CC SI)
 2.3; število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih zaposlenih
zaradi nesreče (v povezavi z naslednjo alinejo)
 2.3; stroški zaradi delovanja ministrstva, poslovnih procesov bank in drugih organov v
zaostrenih pogojih (zmanjšanje osebja zaradi smrti, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na
delovno mesto, pomoči na intervencijah…, pomanjkanje elektrike, energentov, vode, hrane,
kanalizacije, telekomunikacij, poškodb objektov, v katerih delujejo…), vpliv na izvajanje
dejavnosti
 2.12; škoda zaradi pomanjkanja gotovine v obtoku (okrnjena oskrba trga z gotovino –
omejenost gotovinskih transakcij)
 2.12; škoda zaradi motenj v delovanju plačilnega prometa (nezmožnost procesiranja plačil
oziroma zagotavljanja likvidnosti in posledično resnejše likvidnostne in operativne težave v
celotnem finančnem sistemu, neizvajanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike in
posledično resnejše težave na nivoju države)
 2.12; 2.18; vpliv nesreče na delovanje zavarovalnic (povečan obseg dela), stroški
zavarovalniških storitev zaradi posledic nesreč, višina zavarovalniških izplačil zaradi nesreče
(znesek izplačil glede na kapital zvarovalnic), stabilnost zavarovalnškega sistema
 2.14; stroški celovite obnove (sanacije) objektov ministrstva in drugih objektov v pristojnosti
ministrstva
 2.20 zmanjšanje BDP zaradi nesreče

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih in drugih
storitev in sistemov na delovanje ministrstva oziroma izvajanje storitev iz pristojnosti
 3.2; vpliv (nedelovanja) ministrststev in neizvajanja dejavnosti iz pristojnosti ministrstva
 3.5; zmožnost finančnih alokacij, financiranja intervencij in dolgoročnejših ukrepov
 3.2 in 3.5; vpliv za plačilno sposobnost pravnih in fizičnih oseb zaradi pomanjkanja gotovine
oziroma nedelovanja plačilnega prometa
 3.4 in 3.5; možnost masovnega nezadovoljstva zaradi pomanjkanja gotovine, nezmožnosti
dviga gotovine
 3.4 in 3.5; možnost nastanka škodnih dogodkov zaradi pomanjkanja gotovine (ropi, ponaredki
v obtoku, napadi na “transporte gotovine”
 3.5; motnje v komunikaciji z evropskimi inštitucijami
 3.5; zmanjšanje finančne stabilnosti države zaradi neizvajanja plačilnih storitev
 3.6; izguba ugleda v primeru dolgotrajnejšega izpada primarnih in sekundarnih (rezervnih)
zmogljivosti
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

VPLIVI NA LJUDI:
/
VPLIV NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO
 2.2; morebitne poškodbe objektov (CC SI), v katerih deluje ministrstvo, morebitne poškodbe
drugih objektov iz pristojnosti resorja (CC SI), poškodbe gospodarskih objektov (CC SI)
 2.3; število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih zaposlenih
v ministrstvu in organih, ki izvajajo storitve in dejavnosti iz pristojosti ministrstva zaradi nesreče
(v povezavi z naslednjo alinejo)
 2.3; stroški zaradi izvajanja nalog in dejavnosti v pristojnosti ministrstva v zaostrenih razmerah
(zmanjšanje osebja zaradi smrti, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na delovno mesto, pomoči
na intervencijah…, pomanjkanja elektrike, energentov, vode, kanalizacije, telekomunikacij,
poškodb objektov, v katerih delujejo)
 2.6; škoda zaradi vplivov na gospodarstvo (trgovina) zaradi omejitev uporabe hrane oziroma v
verigi preskrbe s hrano, preskrba z osnovnimi življenskimi – prehrambenimi potrebščinami,
posredovanje z blagovnimi rezervami
 2.11; delovanje gospodarstva (podjetij) v zaostrenih razmerah (zmanjšanje delavcev zaradi
smrti, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na delovno mesto, pomoči na intervencijah …,
pomanjkanje elektrike, energentov, vode, hrane, kanalizacije, telekomunikacij, poškodb











objektov, v katerih delujejo, nezmožnost dostave materialov, potrebnih za proizvodnjo ali
izvajanje dejavnosti)
2.11; posredna škoda v gospodarstvu (prekinitev proizvodnje, pomanjkanje delovne sile,
izguba zalog, onemogočena dobava materiala za delo, onemogočena odprema izdelkov)
2.12; morebitna večja brezposelnost zaradi naravnih ali drugih nesreč (predvsem v povezavi s
točko 3.3), izguba delovnih mest, vpliv brezposelnosti in izgube delovnih mest na gospodarstvo
2.13; namestitev ljudi v turističnih objektih (število, stroški)
2.14; stroški celovite obnove (sanacije) objektov ministrstva in objektov v pristojnosti resorja
2.14; stroški celovite obnove gospodarskih objektov
2.18; višina zavarovalniških izplačil – v sodelovanju z MF
2.19; zmanjšanje BDP zaradi nesreče – v socdelovanju z MF
2.20; zmanjšanje tujega turističnega obiska zaradi nereče
2.21; povečanje brezposelnosti zaradi nesreče – v sodelovanju z MDDSZ

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih in drugih
storitev in sistemov na delovanje ministrstva oziroma izvajanje storitev in dejavnosti iz
pristojnosti
 3.2; vpliv (nedelovanja) ministrststva in neizvajanja dejavnosti iz pristojnosti ministrstva
 3.2; vpliv (ne)delovanja sistemov za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije,
energentov, ogrevanja, pitne vode, pomanjkanja hrane, nedelovanja ali neuporabnosti
prometnic, nedelovanja javnega prometa, nedelovanja telekomunikacij na gospodarstvo
 3.2; vpliv finančne politike/stanja države zaradi finančnih posledic nesreče na gospodarstvo
(manjša potrošnja, …)
 3.2; vpliv (ne)delovanja oziroma zmanjšane aktivnosti gospodarstva na življenje

MINISTRSTVO ZA PRAVODSODJE

VPLIVI NA LJUDI
/
VPLIV NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO
 2.2; škoda zaradi morebitnih poškodb ali uničenja objektov (CC SI), v katerih deluje ministrstvo
in organ v sestavi ter objektov drugih pravosodnih organov (sodišča, tožilstva, državna
pravobranilstva (CC SI))
 2.3; število mrtvih ali pogrešanih zaposlenih ministrstva in organa v sestavi ter drugih






pravosodnih organov (tudi oseb na prestajanju kazni zapora) zaradi naravnih in drugih nesreč
(v povezavi z naslednjo alinejo)
2.3; stroški, povezani z izvajanjem nalog iz pristojnosti ministrstva in organa v sestavi ter
drugih pravosodnih organov v izrednih razmerah (zaostreni pogoji poslovanja, zmanjšanje
števila osebja zaradi smrti, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na delovno mesto, pomoči na
intervencijah, izvajanja nalog zaščite in reševanja, pomanjkanje ali izpad elektrike, energentov,
vode, hrane, kanalizacije, telekomunikacij, poškodbe objektov, v katerih delujejo, uničenje
podatkov, evidenc, zemljiške knjige in dokumentarnega gradiva, idr.)
2.3; stroški povezani s prekinitvijo poslovanja ministrstva in organa v sestavi ter drugih
pravosodnih organov (število izpadlih dni, nemožnost uveljavljanja pravic, predčasna prekinitev
izvrševanja kazenskih sankcij
2.14; stroški celovite obnove (sanacije) objektov ministrstva in organa v sestavi ter drugih
pravosodnih organov

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih in drugih
storitev in sistemov na delovanje ministrstva oziroma izvajanje storitev in dejavnosti iz
pristojnosti (nedelovanje in neučinkovitost pravosodnega sistema zaradi posledic nesreče
(onemogočeno poslovanje sodišč, tožilstev, državnih pravobranilstev, neizvrševanje kazenskih
sankcij, idr.)
 3.2; vpliv (nedelovanja) ministrststva in neizvajanja dejavnosti pravosodnega sistema oziroma
dejavnosti iz pristojnosti ministrstva
 3.2; vplivi na prebivalstvo zaradi prekinitve poslovanja ministrstva in organa v sestavi ter drugih
pravosodnih organov (uničenje zemljiške knjige, dokumentarnega gradiva, nemožnost
uveljavljanja pravic, predčasna prekinitev izvrševanja kazenskih sankcij, pobeg zapornikov,
idr.)
 3.4; povečano tveganje za javni red, javno varnost in politično stabilnost zaradi nedelovanja
pravosodnega sistema (nedelovanje pravosodnega sistema, omejeno izvrševanje kazenskih
sankcij, predčasne prekinitve izvrševanja kazenskih sankcij, pobeg zapornikov, idr.)

MINISTRSTVO ZA KULTURO

VPLIVI NA LJUDI
/
VPLIV NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO








VLADA RS (generalni sekretariat)

2.2; škoda na premični in nepremični kulturni dediščini
2.2; škoda zaradi poškodb objektov (CC SI), v katerih deluje ministrstvo, morebitne poškodbe
drugih objektov iz pristojnosti resorja (CC SI)
2.3; število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih zaposlenih
zaradi nesreče (v povezavi z naslednjo alinejo)
2.3; stroški delovanja ministrstva v zaostrenih razmerah (zmanjšanje osebja zaradi smrti,
bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na delovno mesto, pomoči na intervencijah…, pomanjkanja
elektrike, energentov, vode, kanalizacije, telekomunikacij, poškodb objektov, v katerih delujejo)
2.14; stroški celovite obnove (sanacije) objektov ministrstva in objektov v pristojnosti
2.14; stroški obnove/restavracije premične in nepremične kulturne dediščine

POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, zdravstvenih in drugih
storitev in sistemov na delovanje ministrstva oziroma izvajanje storitev in dejavnosti iz
pristojnosti
 3.2; vpliv nedelovanja ministrstva in javnih zavodov s področja varstva kulturne dediščine
(Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in muzeji) ter drugih javnih zavodov, ki so
skladno s predpisi pristojni za varovanje in hranjenje gradiva, ki se šteje za kulturno dediščino
(arhivi, knjižnice)
VPLIVI NA LJUDI
/
VPLIV NA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN KULTURNO DEDIŠČINO
 2.2; škoda zaradi poškodb objektov, v katerih deluje vlada in vladne službe
 2.3; število ranjenih – poškodovanih zaradi nesreče, število mrtvih, število odsotnih zaposlenih
zaradi nesreče (v povezavi z naslednjo alinejo)
 2.3; stroški delovanja vlade in vladnih služb v zaostrenih razmerah (zmanjšanje osebja zaradi
smrti, bolezni, poškodb, nezmožnosti priti na delovno mesto, pomoči na intervencijah…,
pomanjkanja elektrike, energentov, vode, kanalizacije, telekomunikacij, poškodb objektov, v
katerih delujejo)
 2.14; stroški celovite obnove (sanacije) objektov vlade in vladnih služb
POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI
 3.1; vpliv (ne)delovanja prometnih, telekomunikacijskih, energetskih… storitev in sistemov na
delovanje vlade




3.1 in 3.2; vpliv (nedelovanja) vlade in vladnih služb
neposredni in posredni vplivi v kategorijah od 3.3 do 3.6

