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Oglasno sporočilo

BOLJE PRIPRAVLJEN KOT POPLAVLJEN
Ne podcenjujte moči vode. Preverite, ali živite na poplavnem območju, in pravočasno ukrepajte.

Poplave povzročajo med naravnimi nesrečami v Sloveniji veliko 
škode, in sicer zaradi silovitosti ter pogostosti. Včasih zahtevajo 
tudi človeško življenje. Poplave se lahko pojavljajo med vsem 
letom, najpogostejše pa so jeseni, ob obilnih in dolgotrajnih 
padavinah. Poleti so poplave povezane z neurji in so predvsem 
krajevne ter hudourniške.

Pred poplavo
Pravočasno se poučite, kaj lahko naredite pred poplavo, s kateri-
mi ukrepi lahko omilite njene posledice in kako ravnati ob poplavi 
ter po njej. V spletni aplikaciji Atlas okolja preverite, ali živite 
na območju, ki ga ogrožajo poplave, v aplikaciji SMOK (Sistem 
monitoringa, opozarjanja in kontrole) pa lahko spremljate stanje 
vodotokov in padavin. Priporočljivo je pripraviti zadostno zalogo 
pitne vode, konzervirane hrane, nujnih zdravil, opremo za prvo 
pomoč, nepremočljive obleke in čevlje, baterijski radijski spre-
jemnik in baterijsko svetilko z rezervnimi baterijskimi vložki ter 
drugo, kar menite, da bi potrebovali. 

Ob napovedi poplave
Če živite v predelu, kjer so mogoče poplave in nanje opozarjajo 
vremenske razmere, spremljajte vremensko napoved in vremen-
ska opozorila ter opazujte naraščanje vode v okolici. Če lahko, iz 
kleti in nižjih prostorov umaknite premično premoženje. V okolici 
stavbe zavarujte ali umaknite predmete, ki jih voda lahko odplavi. 
S protipoplavnimi vrečami preprečite vdor vode v stavbo. Vozilo 

umaknite iz podzemnih garaž in z brežin ter ga parkirajte na 
mesto, ki je dvignjeno nad območje, ki ga lahko poplavi voda. Ob 
napovedi močnega deževja in možnosti poplav preložite športne 
dejavnosti, ki so povezane z vodo in obvodnim prostorom.

Med poplavo
Če ste ostali v stavbi na poplavljenem območju, se umaknite 
v višje nadstropje stavbe, zunaj pa na višje ležeče območje, ki 
ga voda še ni dosegla. Nikoli ne poskušajte prečkati vodnega 
toka, tudi če vam voda sega le do kolen, saj vas lahko vodni tok 
spodnese. Ne približujte se rečnim brežinam, saj so lahko zara-
di erozije spodjedene in niso trdne. Upoštevajte zapore cest in 
podvozov. Z vozilom ne poskušajte prečkati poplavljenih cest. 

Po poplavi
Voda, ki je poplavila območja in prostore je onesnažena, zato 
se ob odpravljanju posledic ustrezno zaščitite in se po delu 
temeljito umijte. Iz poplavljenih prostorov izčrpajte vodo in 
odstranite naplavine, poplavljene naprave ter opremo. Tla in 
stene teh prostorov ter predmete, ki so bili v stiku s poplavno 
vodo, očistite s čisto vodo, jih razkužite in dobro posušite. Če 
predmetov ni mogoče očistiti, jih zavrzite. Ne uživajte hrane, 
ki je bila v stiku s poplavno vodo. Upoštevajte navodila glede 
uporabe pitne vode.

Več 
informacij: 
www.gov.si

Besedilo: Uprava RS za zaščito in reševanje. lustracije: Studio Ajd, d. o. o. To stran sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega 
sklada. www.eu-skladi.si


