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bil je petek, sredi aprila –
Julij Jeraj
POTRES 2008
Foto: Julij Jeraj

uvod
Mestna ob~ina Ljubljana in Dru{tvo
vodnikov re{evalnih psov Slovenije sta
aprila letos organizirala mednarodno vajo
vodnikov re{evalnih psov, `e enajsto po vrsti.
V vaji smo preverjali dvoje: re{evalne
sposobnosti vodnikov in psov v ru{evini in
pri iskanju pogre{anih oseb ter posamezne
elemente organizacije re{evanja ob potresu.
V sklopu preverjanja re{evalne sposobnosti vodnikov in psov je sodelovalo 18
ekip iz Avstrije, ^e{ke, Hrva{ke, Nem~ije
in Slovenije, skupaj 54 tekmovalcev. Vaja
je bila zastavljena tako, da so okoli{~ine, v
katerih je potekalo delo ekip, ~im bolj natan~no posnemale realne okoli{~ine. Ekipe,
sestavljene iz po treh vodnikov in psov, so
morale v 20 urah opraviti 14 nalog na 7
delovi{~ih:
• 6-krat iskati pogre{ane osebe v
ru{evinah,
• 2-krat iskati pogre{ane osebe v
naravi,

• 2-krat premagati ovire s pomo~jo
vrvne tehnike,
• 2-krat nuditi prvo pomo~,
• 2-krat opraviti orientacijski pohod.
V sklopu preverjanja posameznih elementov organizacije re{evanja ob potresu
so sodelovali nekateri ~lani organov vodenja
v sistemu za{~ite in re{evanja Mestne ob~ine Ljubljana in delavci Oddelka za za{~ito,
re{evanje in civilno obrambo Mestne uprave
Mestne ob~ine Ljubljana (MOL).
V nadaljevanju je predstavljen uvodni
scenarij dogodkov: opisan je potres, njegove verjetne posledice in aktivnosti nekaterih enot (predvsem javne gasilske
slu`be), organov vodenja (poveljnikov in
{tabov civilne za{~ite) in ekip, ki podpirajo delovanje vodenja. Opis potresa ter
posledic in stanja po njem sicer temelji na
izku{njah s potresi doma in v tujini ter na
ocenjeni ogro`enosti, vendar ni mogo~e
trditi, da bo ob resni~nem potresu enako.
Opisane aktivnosti temeljijo tako na tujih
izku{njah kot na pri nas na~rtovanih dejavnostih, od katerih bi se jih ob potresu nekaj

Vsa obmo~ja niso dostopna z vozili, zato morajo ekipe
do nekaterih delovi{~ pe{.

`e izvajalo, nekaj pa jih bomo, prek na~rtov
in usposabljanj, v praksi {e uveljavili. Sledi
opis aktivnosti v vaji, besedilo pa zaklju~ujem z navedbo nalog, ki bi sledile tistim,
ki smo jih preizku{ali v vaji.

{ir{e obmo~je Ljubljane
je prizadel mo~an potres
- uvodni scenarij
oziroma predpostavka.
Ura je pet minut ~ez sedemnajsto,
petek, sredi aprila. V Ljubljani so ljudje

Evropska potresna lestvica (EMS)

Jakob Ora`em

Ekipe, ki so pri{le na pomo~, dobijo naloge in napotke
ter navodilo za dostop do delovi{~.

Intenziteta
EMS

Opredelitev

Opis zna~ilnih opa`enih u~inkov (skraj{an)

I
II
III

Neob~uten
Komaj ob~uten
[ibek

IV

Prete`no opa`en

V

Mo~an

VI

Neznatne
po{kodbe

VII

Po{kodbe

VIII

Te`ke po{kodbe

IX

Ru{enje

X
XI

Obse`no ru{enje
Uni~enje

XII

Popolno uni~enje

Neob~uten
Ob~utijo redki mirujo~i posamezniki v hi{ah.
Ob~uti malo ljudi v zgradbah. Mirujo~i ljudje ~utijo zibanje ali
lahno tresenje.
Ob~utijo mnogi ljudje v zgradbah, zunaj pa le redki. Nekateri
ljudje se zbudijo. Okna, vrata in posoda ropotajo.
V zgradbah ob~utijo mnogi, zunaj redki. Mnogi se zbudijo.
Nekaj se jih prestra{i. Zgradbe se v celoti stresejo. Vise~i
predmeti mo~no nihajo. Majhni predmeti se premaknejo. Vrata
in okna loputajo ali se zaloputnejo.
Mnogi ljudje se prestra{ijo in zbe`ijo iz zgradb. Nekateri predmeti
padejo. Mnoge hi{e utrpijo neznatne nekonstrukcijske
po{kodbe, npr. lasaste razpoke in odpadanje manj{ih kosov ometa.
Ve~ina ljudi se prestra{i in zbe`i iz zgradb. Pohi{tvo se
premakne in mnogo predmetov pade s polic. Mnoge dobro
grajene navadne stavbe pretrpijo zmerne po{kodbe: manj{e
razpoke v stenah, odpadanje ometa, odpadanje delov
dimnikov; na starej{ih stavbah se lahko poka`ejo velike razpoke
v stenah in zrahljanje polnilnih sten.
Mnogi ljudje se te`ko obdr`ijo na nogah. Na stenah mnogih
hi{ nastanejo velike razpoke. Posamezne dobro grajene
navadne zgradbe ka`ejo resne po{kodbe sten, {ibke
starej{e zgradbe pa se lahko zru{ijo.
Splo{en preplah. Mnoge {ibke zgradbe se zru{ijo. Celo
dobro grajene navadne stavbe ka`ejo zelo te`ke po{kodbe:
ve~ji podori sten in delno uni~enje konstrukcije.
Mnoge dobro grajene navadne stavbe se zru{ijo.
Ve~ina dobro grajenih navadnih stavb je poru{enih in celo
nekatere potresno odporno grajene stavbe so uni~ene.
Skoraj vse stavbe so uni~ene.
Vir: Lapajne

Vodstvo ekipe preu~uje dobljeno nalogo in pripravlja
odlo~itev o na~inu njene izvedbe.

Ekipe, ki so pri{le na pomo~ z letalom, nimajo svojih
vozil, zato jim zagotovimo prevoz na delovi{~a.

www.gasilskazveza-lj.si
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na poti z dela domov
ali pa so ravno za~eli
nakupovati, kuhati pozno kosilo ali se pripravljati, da bodo za vikend od{li iz mesta.
Naenkrat se zasli{i grme~ zvok. Vse se za~ne tresti: posoda ropota na mizah, kozarci
v omaricah, lestenci
se zamajejo, nato pa
postane tresenje {e
mo~nej{e in stvari
za~nejo padati po tleh.
Veliko visokih omar,
hladilnikov in drugih
stvari v objektih se
prevrne in pod seboj
pokopljejo ljudi. Predmeti, padajo~i z omar Organizacijsko – funkcionalna shema vodenja in izvajanja dejavnosti ob potresu. Obkro`ene so dejavnosti in organi, ki so bili v vaji
in sten, ter padajo~i preizku{eni. Avtor: Julij Jeraj
deli dimnikov in stre{nikov prav tako njo po Evropski potresni lestvici (EMS). zate~i k svojim bli`njim izven Ljubljane.
Ljudje so zmedeni in prestra{eni. Hitijo Zaradi kratkih stikov na elektri~ni napemo~no po{kodujejo veliko ljudi. To se
dogaja v potresno varnih objektih. Po- na plano. Na po{kodovanih objektih je ljavi in pu{~ajo~ega plina ponekod nastatresno slabo odporni objekti jo odnesejo videti ljudi, ki na ru{evinah vsi iz sebe nejo po`ari. Nevarnost po`ara je velika,
veliko slab{e: pri nekaterih so poru{ene i{~ejo svojce, vpijejo, jih kli~ejo. Kdor le saj je plinovod opremljen z avtomatskimi
predelne stene, pri drugih tudi del nosilnih lahko, sku{a prek mobilnega telefona zapornimi ventili le na ceveh ve~jih presten, nekateri objekti pa so se spremenili ugotoviti, kaj se je zgodilo z najdra`jimi, sekov. Nekatere po`are pogasijo ljudje
v kup ru{evin. Zidani objekti iz prvih dvaj- ali pa sporo~iti, da je z njimi vse v redu. sami z gasilnimi aparati. Hodniki v bolsetih let po drugi svetovni vojni, ki so visoki Sistem mobilne telefonije zaradi preo- ni{nicah so polni pacientov, osebja in
do pet nadstropij in v katerih je tudi do 40 bremenjenosti razpade. Nekateri sku{ajo raztre{~ene opreme. La`je po{kodovani
stanovanj ter so dom ve~ tiso~ ljudi, so nuditi prvo pomo~ in pri tem uporabijo se sami napotijo v urgentni del Univerzizelo po{kodovani. Po{kodovanih je precej opremo iz avtomobilov. Ko pade mrak, si tetnega klini~nega centra, tja pa ljudje s
enodru`inskih hi{ iz tega ~asa. Mo~no so z `arometi avtomobilov pomagajo pri svojim avtomobili vozijo tudi te`je po{kopo{kodovani tudi objekti v srednjeve{kem osvetljevanju ru{evin. Tisti, ki so ostali ne- dovane. Nastane nepopisna gne~a. Zdrastarem mestnem jedru. Manj{e so po{kodovani, se zaradi strahu pred po- vstveno osebje sku{a preveriti stanje
posledice na objektih iz betona, ki so jih potresnimi sunki in zaradi negotovosti dosedanjih bolnikov in nuditi pomo~ tizgradili po letu1980. Z obe{enih fasad so glede varnosti svojih domov, napotijo v stim, ki prihajajo. Ker v vodovodnem sisparke. Na cestah nastane gne~a - zaradi temu ni avtomatskih zapornih ventilov,
popadale posamezne plo{~e.
Po petnajstih sekundah se tla umirijo. predmetov na cestah, intervencijskih vo- veliko vode izte~e. Voda in odplake poPosledice potresa so med VIII. in IX. stop- zil na poti v Ljubljano in ljudi, ki se sku{ajo plavijo nekatere kleti in ulice.

Da bi pri{li povsem do ru{evine, je treba prek reke. Ker so mostovi poru{eni, zasilnih pa {e ni bilo mogo~e postaviti, je edini na~in za prehod reke uporaba vrvne
tehnike, ki jo ekipe sicer uporabljajo za dviganje, spu{~anje in varovanje na ru{evinah.
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Ob prihodu na obmo~je – en ali ve~ objektov ali kar cela ulica -, kjer je potrebno iskanje, se vodja ekipe javi
vodji intervencije. Ta mu pojasni razmere, nevarnosti, na~in komuniciranja in obmo~je iskanja. Ekipa se
posvetuje in pripravi za delo. Vodja ekipe sprejme odlo~itev o tem, kaj bodo preiskali prej in kaj pozneje, kdo
naj prei{~e dolo~en del, kdo dela in kdo je v rezervi oziroma po~iva, kako in komu javiti morebitno najdbo,
kako morebitno najdbo preveriti oziroma potrditi, kak{en je postopek ob pojavu nenadne nevarnosti …, in
pred za~etkom dela preveril, ali delujejo sredstva zvez in ali imajo vsi vso potrebno za{~itno opremo. Na
za~etek dela vodnik pripravi tudi psa. Pri tem ima partnerski odnos med vodnikom in psom zelo pomembno
vlogo. In potem – I{~i! – delo na ru{evini se za~ne.

Dostop do osrednje Slovenije iz mariborske in litijske smeri je onemogo~en
zaradi plazov in podorov v Tuhinjski in
Savski dolini ter po{kodb na viaduktih
{tajerske in dolenjske avtoceste. Tudi nekatere lokalne ceste na obmo~ju Pre`ganja so neprevozne. Ker nekateri vozniki
niso mogli nadaljevati poti, so svoja vozila
pustili na cesti in pe{ krenili dalje.
Ve~ policijskih postaj je po{kodovanih,
objekt Policijske uprave Ljubljana, v katerem je tudi Operativni komunikacijski center, je poru{en. Nepo{kodovana je le
Policijska postaja Moste. Po{kodovanih je
osemnajst gasilskih domov, opremo iz njih
je {e mogo~e re{iti, vendar ti objekti niso
varni za uporabo. Starej{i bolni{ni~ni
objekti so huje po{kodovani. Od objektov
Zdravstvenega doma Ljubljana jih je ostalo
uporabnih sedem.Veliko zdravil in opreme
v bolni{nicah, zdravstvenem domu in
lekarnah je padlo s polic in se uni~ilo.
Po{kodovani so vsi objekti, v katerih
dela mestna uprava, poru{itve so na objektih magistrata, kresije in na objektu na
Poljanski cesti; uporaben je ostal le objekt
na Linhartovi cesti. Od objektov osnovnih
{ol sta dva poru{ena, petin{estdeset
po{kodovanih, enajst pa je {e uporabnih.
Po{kodovanih in delno poru{enih je
ve~ objektov dr`avne uprave, zlasti sta-

Iskanje pogre{anih se nadaljuje na naslednji ru{evini,
na naslednjem obmo~ju. ^e je to mogo~e – se pravi
za re{evalce varno – se iskanje in re{evanje nadaljuje
tudi pono~i.Tu je tekma s ~asom tekma s smrtjo. Kdo
bo pri{el prej: smrt ali re{evalci? Re{evalci dajejo vse
od sebe, da bi pri{li do tistih, ki jih ni obvaroval
potresno varen objekt.
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rej{ih objektov v osrednjem delu mesta
(ministrstvo za notranje zadeve, zdravje,
zunanje zadeve, finance, pravosodje,
vladna in predsedni{ka pala~a).
Po{kodovanih je ve~ industrijskih in
skladi{~nih objektov, nekateri se poru{ijo.
V skladi{~nih prostorih nekdanjega podjetja Teol ter v skladi{~nih prostorih Lesnine na Tr`a{ki cesti pride do izpusta nevarnih snovi. Zaradi po{kodb ali samodejnega izklopa je pri{lo do izpada 68
transformatorskih postaj in prekinitve napajanja z elektri~no energijo na celotnem
obmo~ju Ljubljane. Ker ni elektrike, ne
delujejo ne vodovod, ne cestna signalizacija, ne dvigala in lu~i, ne radijski in TV
sprejemniki v stanovanjih... Na mestih,
kjer je vodovodno omre`je `e prej pu{~alo
zaradi starih in neustreznih cevovodov, je
pri{lo do lomov cevi in ve~jega pu{~anja
vode. Plinovodno omre`je ni prekinjeno,
vendar v po{kodovanih objektih prihaja do
pu{~anja plina iz napeljave. Na nekaterih
mestih pu{~a tudi omre`je toplovoda.
Telefonske zveze so pretrgane zaradi
po{kodb in preobremenitve.
Poklicno gasilsko enoto zasujejo klici
na pomo~ prek centra za obve{~anje, radijskih zvez s policije in re{evalne postaje; gasilce, ki se z vozili odpravijo na
pomo~, ustavljajo ljudje in jih sku{ajo
zvle~i k svojim objektom. Drugi pripadniki
javne gasilske slu`be, tisti, katerih domov
in svojcev potres ni prizadel, se samoaktivirajo: poklicni gasilci, ki so doma, se
prebijajo v slu`bo, prostovoljni gasilci pa
k svojim dru{tvom. Tam pregledajo objekt
in ~e ugotovijo, da je po{kodovan ali ima
razpoke, vso opremo odnesejo ven. Stanje svoje enote (osebje, oprema) prek
sredstev zvez ali kurirja javijo v Gasilsko
brigado Ljubljana in sektorskem poveljniku. V gasilskih domovih ali ob njih
vzpostavijo mesto vodenja s poveljnikom
in osebjem za podporo vodenju (evidentiranje objektov, kjer je potrebno re{evanje, re{enih ljudi in tistih, ki jih {e re-

{ujejo; zahtevanje pomo~i, sprejemanje
pomo~i, vklju~evanje-razporejanje pomo~i na delo; podpora ekipam na terenu
– oprema, gorivo, napitki, hrana, po~itek,
zamenjava, varstvo otrok …). Nato za~nejo ugotavljati posledice na obmo~ju
svojega delovanja tako, da z gasilskimi
vozili, osebnimi vozili, pe{ ali kako druga~e pregledajo svoj teren. Ugotovitve
javijo v Gasilsko brigado Ljubljana in
sektorskem poveljniku. Glede na svoje
zmo`nosti za~nejo z ukrepanjem, predvsem za odpravo neposrednih nevarnosti
(ga{enje po`arov, zapiranje plina), in
nudijo pomo~ pri zapu{~anju po{kodovanih objektov (s tem re{imo vse ljudi,
ki bi bili po{kodovani v objektih zaradi
poru{itev po popotresnih sunkih). Nudijo
prvo nujno in medicinsko pomo~ tistim,
ki so se po{kodovali ob umiku iz objektov
(ljudje padejo ali pade kaj na njih). O
aktivnostih stalno poro~ajo v Gasilsko
brigado Ljubljana in sektorskem poveljniku. Vodstvo gasilske enote si glede
na ugotovitve o posledicah postavi prioritete re{evanja iz ru{evin (prvo merilo
je varnost re{evalcev; drugo pa najve~
re{enih ljudi v najkraj{em ~asu z razpolo`ljivim orodjem, znanjem in osebjem).
Na tej podlagi se za~ne re{evanje
tistih ukle{~enih v objektih, ki se jih vidi
in sli{i: ukle{~eni (pod pohi{tvom, predelnimi stenami …), na povr{ju ru{evin,
delno zasuti. Za manj nevarna in zahtevna dela gasilske enote v re{evanje vklju~ujejo tudi prisotne prebivalce. Tudi poveljniki, njihovi namestniki in ~lani {tabov
operativnih izpostav [taba Civilne
za{~ite Mestne ob~ine Ljubljana ter
pripadniki ekip za podporo se samoaktivirajo in odidejo na svoje sede`e. Tam
za~nejo vzpostavljati pregled nad
posledicami na svojem obmo~ju in pri
tem najprej uporabijo informacije gasilskega sektorskega poveljnika, ki je ~lan
{taba in pristojen za vodenje re{evanja.
Najprej vzpostavijo pregled vseh delno
in popolnoma poru{enih objektov oziroma objektov, kjer je potrebno iskanje in
re{evanje pogre{anih v ru{evinah. Da bi
zagotovili ~im u~inkovitej{e re{evanje, na
podlagi na novo zbranih informacij ponovno dolo~ijo prioritete in po potrebi prerazporedijo svoje razpolo`ljive sile –
predvsem gasilske enote – in zahtevajo
ustrezno pomo~ od poveljnika Civilne
za{~ite MOL. Ko vzpostavijo organizirano
delo na prednostnih objektih, se lotijo
ugotavljanja in javljanja vseh ostalih posledic. Med temi je na prvem mestu ugotavljanje potreb po namestitvi v zasilnih
zato~i{~ih in zagotavljanje teh zato~i{~
(najprej v {otorih, ki jih imajo gasilske
enote, nato v objektih v mestni lasti – {ole,
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vrtci, kulturni, {portni objekti, zakloni{~a
…). Enako prioriteto ima informiranje ljudi,
zato o posledicah, trenutnih re{evalnih
prizadevanjih in o na~rtovanih aktivnostih
obve{~ajo vse re{evalce, da ti lahko dajejo
ustrezne informacije ljudem.
Poveljnik Civilne za{~ite Mestne ob~ine Ljubljana, njegov namestnik, ~lani
in svetovalci [taba civilne za{~ite Mestne
ob~ine Ljubljana ter pripadniki ekip za
podporo se prav tako samoaktivirajo in
odidejo v Gasilsko brigado Ljubljana. V
teh prostorih ali na prostem ({otor, vozilo
za podporo vodenju) zbirajo in urejajo
informacije o posledicah, potrebah po iskanju in re{evanju zasutih. Glede na te
informacije prerazporejajo sile in zapro{ajo dr`avno raven za pomo~. Ugotovili
so, da je potrebna pomo~ samooskrbnih
sil za izvajanje la`jih oziroma osnovnih
re{evalnih operacij v po{kodovanih
objektih (light search and rescue) ter
srednjih in najzahtevnej{ih (medium,
heavy search and rescue) re{evalnih
operacij v po{kodovanih objektih. Za to
pomo~ poveljnik Civilne za{~ite MOL
zaprosi dr`avno raven. Operativne izpostave pa vzpostavijo mesta za sprejem
in namestitev ekip, ki prihajajo na pomo~.

in tu se za~ne vaja
»Potres 2008«.

Jakob Ora`em

Na mestih za sprejem in namestitev
ekip, ki prihajajo na pomo~, operativne
izpostave zagotovijo osebje, ki razporedi
ekipe na dolo~en prostor tako, da lahko vse
ekipe postavijo svoje {otore, opremo in
prevozna sredstva. Prve pridejo slovenske
ekipe vodnikov re{evalnih psov, sledijo pa
jim ekipe vodnikov re{evalnih psov iz
sosednjih dr`av, s katerimi smo dolga leta
sodelovali na vajah. [tevilo ekip postaja vse
ve~je, zato je potrebno stalno urejanje
prometa in premi{ljeno razporejanje ekip.
Ko za~nejo prihajati {e tuje ekipe, je baza
za nastanitev enot kmalu napolnjena in
organizirati je treba dodatni prostor.
Poleg sprejemnega centra in nastanitvenega prostora ob gasilskem domu
v Kozarjah je vzpostavljena {e baza za

Re{evalci morajo biti samooskrbni: s svojim prevozom,
opremo, {otorom, hrano zase in pse.
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nastanitev na poligonu ob golf igri{~u ob
odlagali{~u komunalnih odpadkov na
Barju. V bazah za nastanitev re{evalnih
ekip je zagotovljena teko~a voda, ki pa
ni pitna in jo morajo ekipe, tako kot prebivalci, prekuhavati ali druga~e razku`evati. Na sprejemali{~u v gasilskem
domu v Kozarjah UN OCHA1 , v skladu
s smernicami INSARAG2 , vzpostavi tudi
svoj sprejemni center (reception centre),
kjer evidentirajo vse tuje ekipe, ki so
prispele z avtomobili. Za tiste ekipe, ki prihajajo z letali, je vzpostavljen sprejemni
center na letali{~u Jo`eta Pu~nika na
Brniku. Vse ekipe, ki so pri{le na pomo~,
so samooskrbne, kakor to zahtevajo smernice INSARAG. Imajo svoje {otore,
prehrano, tiste, ki so pri{le z avtomobili, tudi
svoj prevoz. Ekipe, ki pridejo na pomo~,
lahko pri~akujejo od prizadetega okolja le,
da jim odredijo prostor za nastanitev in
delovi{~e, po potrebi pa tudi prevoz. Za vse
ostalo morajo ekipe poskrbeti same.
[tab civilne za{~ite Mestne ob~ine
Ljubljana vzpostavi natan~en pregled, kje
in kak{ne ekipe za iskanje in re{evanje
so potrebne. V sprejemnem centru pa
vzpostavijo natan~no evidenco o slovenskih in tujih ekipah, ki so pri{le na pomo~
in o njihovih zmo`nostih. V gasilskem
domu v Kozarjah UN OCHA vzpostavi
tudi sub-OSOCC3 (glavni je vzpostavljen na dr`avni ravni), ki zbira podatke o
tujih ekipah in v sodelovanju s poveljnikom Civilne za{~ite Mestne ob~ine
Ljubljana razporeja ekipe na tista delovi{~a, kjer jih potrebujejo.

ugotovitve
Re{evalci so bili u~inkoviti. Skoraj vse
ekipe so na{le ve~ kot 70 odstotkov pogre{anih.
Preverjanje posameznih elementov
organizacije re{evanja ob potresu je
pokazalo sistemsko pomanjkljivost:
sistem organiziranja, {tevilo kadrov v
strukturi vodenja in njihova usposobljenost
zaostaja za principi vodenja (ICS - incident command system) h katerem te`imo.

in kaj bi se ob
resni~nem dogodku {e
dogajalo v nadaljevanju?
12 ur – 7 dni po potresu
• Re{evanje globlje zasutih (medium
SAR (search and rescue), heavy SAR)
• Zasilna zato~i{~a
• Mednarodna re{evalna pomo~
• Odstranjevanje ru{evin
• Vzpostavitev prevoznosti
• Vzpostavitev zasilne oskrbe z vodo,
elektriko, plinom, ogrevanjem, telefonske
zveze

• Ocenjevanje uporabnosti objektov
(odlo~itev, ali se v njih sme bivati ali ne)
• Odstranjevanje nevarnih delov
objektov (po{kodovani dimniki, stre{na
kritina, fasadni elementi), podpiranje,
zasilno prekrivanje s folijo
• Odlo~anje in izvedba nujnih
poru{itev
• Humanitarna pomo~
• Poizvedovalna slu`ba
• Konec re{evanja
7 dni – 1 mesec po potresu
• Postavljanje za~asnih bivali{~ in
za~asnih objektov za javne storitve (vrtci,
{ole, zdravstveni domovi, javni prevoz …)
• Vzpostavljanje normalne oskrbe z
vodo, elektriko, toploto, kanalizacijo,
plinom
• Ocenjevanje po{kodovanosti
objektov (natan~en pregled posledic in
ocena, ali je objekt smiselno popravljati
ali ne)
• Ocenjevanje {kode
• Odstranjevanje, deponiranje, predelava ru{evin
Po prvem mescu
• Nadaljevanje postavljanja za~asnih
bivali{~ in za~asnih objektov za javne
storitve (vrtci, {ole, zdravstveni domovi,
javni prevoz …)
• Nadaljevanje vzpostavljanja normalne oskrbe z vodo, elektriko, toploto,
kanalizacijo, plinom
• Obnova in razvoj mesta
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1 - UN OCHA – Urad Organizacije zdru`enih narodov za
usklajevanje humanitarne dejavnosti
2 - INSARAG – Mednarodna svetovalna skupina za iskanje
in re{evanje; smernice INSARAG: standardi za mednarodne
iskalne in re{evalne enote ter metodologija za izvajanje
mednarodne koordinacije
3 - OSOCC – Center za usklajevanje dejavnosti na obmo~ju
nesre~e; sub-OSOCC – izpostava OSOCC, po potrebi se
ustanovi za del obmo~ja nesre~e
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