
Eskalacija razliœnih 
masovnih nesreœ ob potresu

18., 19. in 20. september
Puøœava, obœina Øentrupert, Slovenija

Organizatorja:

Zavod Vizija Varnosti   in Slovenske æeleznice

Soorganizatorji: Generalna policijska uprava • Obœina Mokronog-Trebelno • Obœina Øentrupert

Obœina Mirna • Obœina Trebnje • Obœina Sevnica • Gasilska zveza Primorsko-Goranske æupanije

Zdravstveni dom Novo mesto • Zdravstveni dom Trebnje • Petrol d.d.

Enota reøevalnih psov Slovenije – obmoœna enota za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino

Partnerja kampa: Zdruæenje Slovenskih poklicnih gasilcev • Inøtitut za sodno medicino

Veœ informacij: info@vizijavarnosti.com



Slovenija je v zadnjem obdobju prepletena z različnimi naravnimi nesrečami, ki ogrožajo naše materialne dobrine, 

prav tako pa so v nevarnosti naša življenja in zdravje. Ena izmed najhujših naravnih nesreč, ki se lahko pripeti v Sloveniji 

pa je zagotovo potres. Ob potresu lahko pričakujemo eskalacijo različnih verižnih dogodkov, ki niso nujno povezani samo

z ruševinami in mehanskimi poškodbami, temveč lahko pričakujemo tudi nesreče z nevarnimi snovmi, iztirjenja vlakovnih

kompozicij, pretrganja različnih napeljav, zasutja, deformacije podzemnih rezervoarjev in mnogo drugih različnih nesreč, 

na katere morajo biti prvi posredovalci ustrezno pripravljeni.

Seminar, ki ga Zavod Vizija Varnosti organizira skupaj s Slovenskimi železnicami je namenjeno ravno pričakovanim

nesrečam, ki izhajajo iz skupnega imenovalca – potresa. Seminar je namenjen gasilcem, službam nujne medicinske

pomoči, policiji, zdravstvenemu osebju, občinskim službam in vsem ostalim službam zaščite, reševanja in pomoči.

Seminar poteka v obliki kampa, kjer bodo aktivnosti potekale skozi ves dan, pa tudi zvečer. Prepletale se bodo teoretične

in praktične vsebine.

Oblika usposabljanja in æivljenje v kampu
V kampu bodo postavljeni moderni spalni šotori s posteljami. Poskrbljeno bo za tuše in sanitarno vodo. Zajtrk, kosilo

in večerja bodo zagotovljeni v razdeljevalnici hrane v velikem šotoru. Za vegetarijansko prehrano, prosimo sporočite

posebej na elektronsko pošto. Priporočljivo je, da tečajniki prespijo v kampu, s seboj naj imajo spalno vrečo. 

V kolikor tečajniki ne želijo prenočiti v kampu, si morajo prenočitev organizirati sami.

Kotizacija za seminar
KOTIZACIJA za prve posredovalce znaša 240 € + DDV (292,8 € z DDV). 

KOTIZACIJA za ostale udeležence znaša 290 € + DDV (353,8 € z DDV).

V kotizacijo je všteta vsa prehrana, pijača (voda, kava) v času usposabljanja, prenočitev in vsi učni pripomočki.

Kotizacija za seminar se nakaže na poslovni račun Zavoda Vizija Varnosti do 10. septembra 2014. 

TRR: SI56 0205 8025 8537 728, NLB d.d.

BIC: LJBASI2X

VAT: SI19166524

Mednarodni inøtruktorji
Gasilsko inštruktorsko ekipo sestavljajo inštruktorji iz Slovenije, Italije, Hrvaške in Srbije.

Inštruktorji ITLS prihajajo iz Slovenije. 

Inštruktorsko ekipo sestavljajo še inštruktorji Slovenskih železnic, policije, Slovenske vojske, Petrola d.d. 

ter gozdarskega inštituta Slovenije.

3 .  M E D N A R O D N I  K A M P  Z AVO DA  V I Z I J A  VA R N O S T I

PRIJAVA NA SEMINAR

Prijave sprejemamo najkasneje do srede, 10. septembra 2014 na e-naslov info@vizijavarnosti.com

Ob prijavi nujno navedite e-naslov tečajnika, zaradi posredovanja dodatnih informacij organizatorja. 

Dodatne informacije o seminarju dobite na www.vizijavarnosti.com ali po elektronski pošti.

Kamp se bo odvijal v vasi Puøœava, obœina Øentrupert 18., 19. in 20. septembra 2014. 
Naslov prizorišča: Gasilski dom PGD Mokronog, Florijanska cesta 33, 8230 Mokronog.



Č E T R T E K ,  1 8 .  S E P T E M B E R

07.00 – 08.15
EVIDENTIRANJE UDELEŽENCEV IN NAPOTKI ZA USPOSABLJANJE

ZBOR UDELEŽENCEV V GASILSKEM DOMU PGD MOKRONOG OB 08.15

08.15 – 08.45
SLAVNOSTNA OTVORITEV 
3. MEDNARODNEGA KAMPA ZAVODA VIZIJA VARNOSTI

08.45 – 09.00
Splošno o pripravljenosti Republike Slovenije na naravne in druge nesreče

09.00 – 09.30
Tehnična oprema za poseg na potniškem vagonu, moč opreme, posebna
oprema ob železniških nesrečah, materiali ki sestavljajo potniški vagon,  trdnost
materiala potniškega vagona.

Udeleženci spoznajo priporočeno in potrebno tehniko pri posredovanjih ob železniških

nesrečah, težave pri dostopu do prevoznih sredstev na tirih, spoznajo možnosti

reševanja s težko mehanizacijo, spoznajo primerna mesta za tehnično posredovanje in

možnosti za premikanje prevoznih sredstev. 

09.30 – 09.50
Taktika gasilskega dela ob tehničnem posegu na potniškem vagonu.

Udeleženci spoznajo smernice in navodila glede pristopa prvih posredovalcev ob

železniški nesreči, spoznajo možnosti za stabilizacijo vagonov in posredovanje ob

železniški nesreči, če je udeležena nevarna snov.

09.50 – 10.20
Varno delo s polomljenimi drevesi, delo s hlodovino, prvi posredovalci in
motorna žaga, priprava delovišča in uporaba gasilske tehnike pri delu s
hlodovino.

Udeleženci spoznajo posebne nevarnosti polomljenih dreves in priporočila za varno

delo ob takem dogodku,  pridobijo napotke za varno delo s hlodovino.

10.20 – 10.40
Sistemi podzemnih rezervoarjev na bencinskih postajah, polnjenje rezervoarjev,
polnilna mesta, transport vnetljivih tekočin po cesti, sistem ADR.

Udeleženci spoznajo vkopane podzemne rezervoarje, njihove lastnosti, sisteme

polnjenja rezervoarjev, varnostne ventile, spoznajo sisteme bencinskih črpalk in

transport vnetljivih tekočin po cesti.

10.40 – 11.10
Potres in porušitve objektov, značilnosti.

Udeleženci spoznavajo principe gradenj objektov v Sloveniji in posledično tipe ruševin,

ki jih lahko pričakujemo ob potresu v Sloveniji. 

11.10 – 11.40
Vzpostavitev delovišča zdravstvene oskrbe in vzpostavitev skupnega vodenja
na vsaki delovni točki.

Udeleženci spoznajo značilnosti vzpostavitve delovišča zdravstvene oskrbe na kraju

masovne nesreče ter nujnost sodelovanja med službami v procesu skupnega vodenja

velike intervencije.

11.40 – 12.00
Reševalni psi in iskanje v ruševinah

Udeleženci spoznajo sistem delovanja enote reševalnih psov, načine preiskovanja

nevarnega območja s pomočjo reševalnih psov, njihove zmožnosti in načini

sodelovanja z drugimi prvimi posredovalci.

12.00 – 13.00   KOSILO

13.00 – 14.15
Tehnični poseg na potniškem vagonu v nestabilnem položaju, primarna triaža in
reševanje poškodovanih potnikov.

Potniški vagon je na boku. V vagonu so ukleščene osebe. Posredujejo gasilci,

reševalci, policija, intervencijska ekipa Slovenskih železnic. Delovna točka temelji na

pravilnem pristopu k prizorišču nesreče, vzpostavitev skupnega vodenja in primarna

triaža. V potniškem vagonu je večje število oseb, katere je potrebno prenesti na varno

območje, ki se vzpostavi ob mestu intervencije. Zaradi nestabilnega položaja

iztirjenega vagona sodeluje tudi intervencijska ekipa Slovenskih železnic, ki posreduje

s svojo hidravlično opremo in dvopotnim vozilom.

2. gasilska inštruktorja, 1. inštruktor ITLS, 2. inštruktorja Slovenskih železnic

14.30 – 15.45
Avtobus se je prevrnil na streho in je pristal v vkopu železniških tirih, osebno
vozilo je ukleščeno med avtobus in betonski zid ...

Avtobus je na strehi. Dostop do notranjosti je samo z dveh strani, z drugih dveh strani

je dostop onemogočen. V avtobusu je več oseb. Posredujejo gasilci, reševalci, policija.

Poudari se pravilni pristop k nesreči in ogled situacije. Udeleženci obnovijo možne

iznose ter s tehničnim posegom rešujejo ujete v avtobusu in pod avtobusom. Očividci

poročajo, da so tik ob trčenju slišali močan pok v avtobusu, da se je nekaj pokadilo,

nekdo drug govori o pretepu na avtobusu med vožnjo...

2. gasilska inštruktorja, 1. inštruktor ITLS, 1. inštruktor policije

16.00 – 17.15
Reševanje ljudi izpod kupa hlodovine in ujete osebe, na katero je padlo drevo. 

Med neurjem je prišlo do podrtja velikih dreves v okolici lesnopredelovalne industrije,

kar je imelo za posledico podrtje skladovnice hlodovine in pri tem pod seboj pokopala

osebo. Poudarek delovne točke je na pravilnem pristopu k reševanju problema,

sodelovanje vseh služb in pravilna koordinacija vodij enot. Ponovi se varno delo z

motorno žago, delo s hlodovino in rokovanje z gozdarsko mehanizacijo. 

1. gasilski inštruktor, 1. inštruktor ITLS, 1. inštruktor gozdarstva

17.15 – 17.45   MALICA

dnevni suhi obrok NA DELOVNIH TOČKAH

17.45 – 19.00
Pri vzdrževalnih delih v podzemnem rezervoarju je prišlo do nesreče. Dva
delavca sta ujeta v notranjosti rezervoarja, rezervoar je delno deformiran in
nevaren.

V podzemnem rezervoarju globine cca. 18 m so potekala vzdrževalna dela. Dva

delavca sta bila v notranjosti, ko je prišlo do potresa in deformacije konstrukcije

rezervoarja, ki tako delno zapira pot do ponesrečenih. Vhod v rezervoar je na visokem

grebenu, potrebno je urediti transport poškodovanih oseb v dolino. Prišlo je do

iztekanja nevarne snovi, v notranjosti je popolna tema, sliši se tudi izhajanje neznane

snovi iz okolice. Vzpostavi se podtlačno prezračevanje, dela se z IDA. Posredujejo

gasilci, reševalci, policija in gorska reševalna služba.

2. gasilska inštruktorja, 1. inštruktor ITLS, 1. inštruktor Petrol d.d.

19.15 – 20.30
V manjšem betonsko-lesenem objektu je bila večja skupina prebežnikov, ki so
iskali zavetišče pred nočjo. Med potresom je prišlo do delne porušitve objekta,
rešene osebe poročajo o 3. pogrešanih osebah, ki so ostale v objektu.

V okolici objekta je več pribežnikov, ki so nasilni in ustrahujejo prve posredovalce,

želijo hitro delovanje in politično zatočišče. Nekateri so po dogodku pobegnili, občani

jih opazijo v okolici. Posredujejo gasilci, reševalci, policija, posebna policijska enota,

vodniki reševalnih psov. Poudarek je na sodelovanju vseh služb na terenu, zagotovitvi

varnosti prvih posredovalcev, vzpostavitvi skupnega vodenja ter koordinaciji vseh

služb na intervenciji, vzpostavi se podpiranje delno porušenega objekta s priročnimi

sistemi ter tehnična oprema za reševanje oseb.

2. gasilska inštruktorja, 1. inštruktor ITLS, 2. inštruktorja policije

21.00 – 22.00   VEČERJA

tuširanje, osebna higiena, počitek



P E T E K ,  1 9 .  S E P T E M B E R

7.00 – 08.00   ZAJTRK

EVIDENTIRANJE UDELEŽENCEV IN NAPOTKI  ZA DELO

ZBOR UDELEŽENCEV V DVORANI PGD MOKRONOG OB 08.15

08.00 – 08.40
Temeljni postopki prvih posredovalcev ob nesreči letala, črna skrinjica in
nevarnosti katapultnega sedeža.

Udeleženci spoznajo prve in temeljne postopke ob letalski nesreči, spoznajo njegove

nevarnosti in priporočila za ukrepanje. Spoznajo osnovne ukrepe za preprečitev

verižne reakcije ter možne tehnične posege prvih posredovalcev na letalu. Natančneje

se predstavi katapultni sedež, ki predstavlja smrtno nevarnost za prve posredovalce.

Predstavijo se osnovne preiskovalne metode preiskovalcev in sodelovanje med

službami v primeru letalske nesreče.

08.40 – 09.20
Principi izdelave lesenih podpornih elementov 
za stabilizacijo nevarnih objektov ali sredstev.

Udeleženci spoznajo osnovne principe stabilizacij objektov ter načine njihove izdelave

in postavitve. Pripravi se jim osnovne skice, ki jih bodo lahko uporabljali pri praktičnih

vajah.

09.20 – 09.40
Osnovni principi reševanja padalcev iz dreves, značilnosti krošenj

in načini dela prvih posredovalcev.

Udeleženci spoznajo osnovne principe padalstva, značilnosti zasilnih pristankov in

možnosti za reševanje padalcev iz dreves.

09.40 – 10.00
Tehnične lastnosti in karakteristike transportnih sredstev na železnici in sestava
rezervoarja lokomotive.

Udeleženci spoznajo karakteristike lokomotiv, ki vozijo po slovenskih tirih. Spoznajo

varne točke, kjer se lahko lokomotivo dviga s hidravliko in dvižnimi blazinami, spoznajo

opremo Slovenskih železnic za utirjenje sredstev, varno delo v okolici lokomotive ter

možnosti za prečrpavanje polnega rezervoarja z gorivom.

10.00 – 10.20
Multikopter kot pomoč pri vodenju večjih intervencij

Tečajniki spoznajo Multikopter, brezpilotni helikopter za snemanje in spremljanje

situacije iz zraka, uporabnost in namen uporabe Multikopterja pri izvajanju policijskih

opravil oziroma ogledne dejavnosti policije, možnosti uporabe drugih služb.

10.20 – 10.40
Vloga posebne policijske enote pri zagotavljanju varnosti na porušenih
območjih

Udeleženci spoznajo vlogo posebne policijske enote pri zagotavljanju javnega reda in

miru na ogroženih področjih, ki jih je zajel potres ali druga naravna nesreča. Spoznajo

njihove pristojnosti, opremo in kompetence, ki jo ima posebna policijska enota za

delovanje ob naravni ali drugi nesreči.

10.40 – 12.00
INSARAG  smernice in taktični pristopi pri porušitvi objekta

Udeleženci spoznajo INSARAG smernice in priporočila mednarodnih enot, taktični

pristop in delovanje na ruševini, spoznajo metode hitre ocene porušenih objektov in

koordinacijo in delovanje sil na ruševinah.

12.00 – 13.00   KOSILO

13.00 – 14.15
Reševanje oseb izpod ruševin, možnost dostopa do ponesrečenih samo skozi
stene ali strop in zasip delovne jame s sipkim materialom.

Med potresnim sunkom je prišlo do popolne porušitve objekta, pod ruševinami je

neznano število oseb, prvi posredovalci se lahko prebijajo do poškodovanih samo

preko sten in stropov, v katerih naredijo ustrezne odprtine z delovnimi sredstvi, ki jih

imajo na voljo prvi posredovalci. V neposredni bližini podrtega objekta je bila gradbena

jama, v kateri so bili delavci. Med potresom se je v gradbeno jamo vsul sipki material,

ki je pokopal delavca. Drugi delavci so se rešili, nekateri so huje poškodovani.

2. gasilska inštruktorja, 1. inštruktor ITLS, 1. inštruktor gradbene stroke

14.30 – 15.45
Reševanje dveh padalcev, ki zasilno pristaneta v krošnji smreke na področju
iztekanja zelo vnetljive tekočine.

Med tandemskim skokom s padalom pride do nenadnega močnega sunka vetra, ki

ima za posledico zasilni pristanek dveh padalcev na smreki v neposredni bližini

potoka. Ed padalec je ujet v padalu, drugi pa je ujet v vejah krošnje. 

2. gasilska inštruktorja, 1. inštruktor ITLS, 2. inštruktorja gorske reševalne službe

16.00 – 17.15
Nesreča na pretakališču nevarnih snovi.

Na področju končne železniške postaje stoji pretakališče za nevarne snovi, kjer je

lokomotiva pripeljala železniško cisterno, iz katere delavci prečrpavajo nevarni tovor v

avtocisterne. Potresni sunek je na področju naredil veliko razdejanje. Železniška

cisterna se je prevrnila, iz nje nekontrolirano izteka nevarna snov, pretakališče je

poškodovano, avtocisterna stoji nepoškodovana. V okolici je veliko delavcev, ki so

kontaminirani ali poškodovani, širita se močan smrad in beli dim. Vlada panika, ljudi je

potrebno evakuirati na varno mesto. Transportni dokumenti za nevarno snov, ki jih

policija najde v avtocisterni, so drugačni od dokumentov, ki jih ima strojevodja

lokomotive. Obstaja sum, da je prišlo do ponarejanja dokumentov. Ne ve se natančno,

katera nevarna snov je v železniški cisterni.

2. gasilska inštruktorja, 1. inštruktor ITLS, 1. inštruktor Slovenskih železnic

1. inštruktor Petrol d.d.

17.15 – 17.45   MALICA

dnevni suhi obrok NA DELOVNIH TOČKAH

17.45 – 19.00
Lokomotiva s potniškim vagonom naleti na osebno vozilo in hlod na tirih.
Osebno vozilo je ukleščeno pod potniškim vagonom.

Lokomotiva s potniškim vagonom pelje po obrobju gozdne ceste, ko pride do

potresnega sunka. Osebno vozilo zleti z gozdne ceste in bočno udari v lokomotivo.

Osebno vozilo se odbije od lokomotive in se uklešči pod potniški vagon ter ga iztiri. 

Na potniškem vagonu je nekaj poškodovanih oseb. V vozilu so ukleščene osebe. 

V rezervoarju lokomotive je 6.000 l nafte, ki izteka kot posledica poškodovanja

rezervoarja. Posredujejo gasilci, reševalci, policija, intervencijska ekipa Slovenskih

železnic z intervencijskim vagonom.

2. gasilska inštruktorja, 1. inštruktor ITLS, 2. inštruktorja Slovenskih železnic

19.15 – 20.30
Manjše letalo je strmoglavilo na naselje. Več oseb je poškodovanih. Obstaja
možnost sprožitve katapultnega sedeža.

Prišlo je do nesreče manjšega letala. Letalo je strmoglavilo v strnjeno spalno naselje. V

letalu so tri osebe, ki so ostale ujete in so nezavestne. Posebna pozornost se nameni

katapultnemu sedežu in črni skrinjici. Letalo je strmoglavilo na gosto poseljeno naselje,

več oseb je poškodovanih in ležijo na širšem področju nesreče. Posredujejo gasilci,

policija in reševalci, gorska reševalna služba in enota reševalnih psov. Povdarek je na

sodelovanju vseh služb, zagotovitvi varnosti prvih posredovalcev, vzpostavitvi

skupnega vodenja, vzpostavitvi delovišča zdravstvene oskrbe ter pomoči pri iskanju

črne skrinjice. 

2. gasilska inštruktorja, 1. inštruktor ITLS, 1. inštruktor policije

1. inštruktor Slovenske vojske

21.00 – 22.00   VEČERJA

tuširanje, osebna higiena, počitek



6.30 – 07.30   ZAJTRK

EVIDENTIRANJE UDELEŽENCEV IN NAPOTKI  ZA DELO

ZBOR UDELEŽENCEV V GASILSKEM  DOMU  PGD MOKRONOG OB 07.30

07.30 – 08.30
GASILSKI DOM PGD  MOKRONOG

• dvorana PGD

PREDSTAVITEV SKUPNEGA POVELJSTVA INTERVENCIJE
(vodenje intervencije)

• dvorana PGD

FORMIRANJE GASILSKIH ODDELKOV (8 + 1)

• šotor

FORMIRANJE POLICIJSKIH ENOT

• šotor

FORMIRANJE REŠEVALNIH ENOT

• dvorišče

FORMIRANJE DRUGIH ENOT

09.00 – 14.00

Občini Šentrupert in Mokronog-Trebelno prizadane močan
potresni sunek. Dogodek eskalira v več različnih množičnih
nesreč velikega obsega.

USPOSABLJANJE ZA DELO NA MNOŽIČNI NESREČI
Nadzor in varnost: predavatelji in inštruktorji

14.00 – 15.00   KOSILO

15:00 – 16.00
ANALIZA DNEVA IN ZAKLJUČEK

S O B OTA ,  2 0 .  S E P T E M B E R

U T R I N K I  2 0 1 2  – 2 0 1 3
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