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Dopolnjena verzija 3.1 
 

Zap. 
št. 

Dopolnjeno/ažurirano Datum 

1.  V celotnem tekstu načrta so bile popravljene in dodane nove priloge in 
dodatki k Regijskemu načrtu zaščite in reševanja ob poplavah za 
Gorenjsko regijo 

21. 11. 2012 

2.  V celotnem tekstu so bile popravljene in dodane nove priloge in dodatki v 
skladu z dopisom URSZR »Pregled skupnih prilog in dodatkov k načrtom 
zaščite in reševanja, št. 842-2/2013-52-DGZR, z dne 26. 7. 2013 

8. 10. 2014 

3.  V točki 1.1 so ažurirane zakonske podlage načrta  

4.  V točki 4.1. so ažurirani nazivi enot in služb, ki se aktivirajo  

5.  V točki 7.1 so dodane naloge Osnovnega zdravstva Gorenjske, Splošne 
bolnišnice Jesenice, Zdravstvenega inšpektorata, OE Kranj, Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, OE Kranj, Nacionalnega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano, OE Kranj, Upravnih enot, Centrov za socialno delo, 
Uprave RS za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin ter Inšpektorata 
RS za kmetijstvo in okolje, OE Kranj 

 

6.  V poglavju 11 so ažurirane kratice  

7.  V točki 12.1 in 12.2 so ažurirani seznami skupnih prilog in dodatkov ter 
posebne priloge in dodatki, ki so tudi preštevilčeni 

 

8.  V celotnem tekstu načrta so ažurirani predpisi 30. 11. 2017 

9.  V celotnem tekstu popravljeni in dodani novi skupni dodatki v skladu z 
dopisom URSZR, št. 842-13/2019-1-DGZR, z dne 03. 10. 2019 

06. 11. 2019 

10.  V celotnem tekstu ažurirani predpisi  

11.  V točki 12.3 ažuriran seznam skupni dodatki  
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1. POPLAVE 
 

1.1. Uvod 
 
Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo, verzija 3.0 in dopolnjene verzije 
so narejene na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS. št. 51/06-
UPB1, 97/10 in 21/18-ZNOrg) in usklajen z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja 
(Ur. list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Državnim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah ter drugimi 
predpisi. 
 
Poplava je naravni pojav, ki nastane zaradi izredno močnih padavin ali naglega taljenja snega ali 
medsebojnega skupnega delovanja. Do poplavljanja lahko pride tudi zaradi zajezenega odtoka na 
kraških poljih, zaradi zajezitev, povzročenim s snežnim ali zemeljskim plazom, zaradi delovanja 
hudournikov, zaradi naravnega posedanja tal (Barje) ali posedanja, povzročenega z gospodarsko 
dejavnostjo (rudarstvo), zaradi padavin in istočasnega taljenja snega na zamrznjeni podlagi, dviga 
gladine podtalnice ali zaradi visoke morske plime. K pojavu poplav vse bolj prispevajo tudi človekovi 
posegi v naravo. 
 

1.2. Splošno o nevarnosti poplav na Gorenjskem 
 
Poplave zaradi dolgotrajnega dežja ali naglega topljenja snega ne nastanejo nepričakovano. Reke in 
potoki naraščajo postopoma in ko so korita polna, voda prestopi bregove. Časa za reševanje je dovolj. 
 
Prav nasproten primer so poplave, ki nastanejo zaradi močnih nalivov. V tem primeru voda zelo hitro 
naraste, zato časa za reševanje ni dovolj. Še prav posebno je deroča voda nevarna v ozkih dolinah in 
ob hudournikih, ker hitro naraste in ima rušilno moč. Vse skupaj spremljajo močni erozijski pojavi. 
 
Poplave na Gorenjskem praviloma nastanejo zaradi intenzivnih padavin in taljenja snega v 
spomladanskem času. V odvisnosti od vlažnosti zemljišča padavine povzročijo večji ali manjši odtok 
vode, ki se zbira v vodotokih in s povečanim pretokom povzroča dvig gladine vode v strugah. Zato 
nastanejo kratkotrajne več urne hudourniške poplave. 
 
Pri razvoju današnjih poplav ima veliko vlogo tudi človek, ki s svojimi posegi v naravo močno 
spreminja vodne, pa tudi poplavne razmere. Predvsem je močno pospešen in povečan odtok 
padavinske vode, okrepili pa sta se tudi erozija prsti in linearna erozija. Zaradi tega je prišlo predvsem 
v zgornjih delih hudourniških grap do močne poglobitve strug in do nastanka številnih novih žlebov, ki 
razčlenjujejo pobočja. Številni, globoki zajedeni, opuščeni in tudi še aktivni kolovozi, razjedene ceste, 
ki se ob nalivih spremenijo v prave hudournike, povzročajo erozijo. S temi pojavi so povezani tudi 
številni plazovi in usadi, ki odnašajo ogromne količine zemlje v doline, v dolinah pa nastajajo 
nasipanja. 
 
Poplave ogrožajo na Gorenjskem okoli 1799,9 ha površin. Največji del odpade na občine Škofja Loka, 
Bohinj, Kranjska Gora, Gorenja vas-Poljane, Cerklje, Bled in Železniki. 
 
Poplavna ogroženost je odvisna: 
 
- višine poplavnega vala, ki povzroča žrtve zaradi utopitve, škodo zaradi preplavljanja dobrin ter 

vdora vlage, dodatno obremenitev konstrukcij s hidrostatičnim tlakom in neprehodnost 
prizadetega območja, 

- hitrosti toka vode, ki povzroča odplavljanje žrtev in dobrin, dodatno obremenitev konstrukcij s 
hidrostatičnim tlakom in neprehodnost prizadetega območja, 

- onesnaženje, ki se širi iz preplavljenih virov onesnaženja na kanalizacije, 
- erozije dna in brežin struge, ki povzroča spodkopavanje, porušitev in odnašanje objektov, 

odnašanje tal in spremembe morfologije struge, odnašanje dobrin in obrežne vegetacije, 
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- naplavljanje plavin, kjer mulj izdatno poveča škodo na dobrinah, plavine povečajo dinamične tlake 
in rušilno moč vode, onesnažene plavine onesnažujejo okolje, z nerodovitnimi plavinami se 
zmanjšuje rodovitnost tal in spreminja se morfologija reliefa in 

- trajanje poplave, kjer več dnevno poplavljanje uničuje posevke, večji je vdor vlage v konstrukcijo 
in instalacijo, razmočeni nasipi popustijo ali se celo porušijo ter naraščajo stroški za zaščito in 
reševanje. 

 
Režim odtočnosti se kaže v obliki visokovodnih valov, ki so danes veliko bolj strmi, s krajšim časom 
naraščanja in upadanja vodnega vala. Osnovni vzrok za to so človekovi posegi v naravno okolje 
(čezmerna sečnja gozdov, regulacije, urbanizacija površin), s čimer se je povečala pretočnost 
vodotokov in zmanjšala naravna zadrževalna oziroma poplavna površina ob vodotoku. 
 
Ogroženost poplavnega sveta se kaže v njegovi izrabi. Tam, kjer so poplave reden pojav, še danes 
naletimo na pašnike, travnike in loge, ki so, kot kaže, najgospodarnejša oblika izrabe tal v takšnih 
razmerah. 
 
Največ naselij je razmeščenih vzdolž meje med ravnino in hribovjem, na ravnini pa je 
najpomembnejša meja med poplavnim in nepoplavnim svetom. Gradnja se vse bolj širi tudi na 
poplavna območja. 
 

P – 300 Preglednica ogroženih občin zaradi poplav 
P – 301 Preglednica o velikosti poplavnih območij po povodjih rek 

 

1.3. Značilnosti poplav 
 
Poplave povzročajo veliko gmotno škodo, ogrožajo pa tudi človeška življenja. S pravočasnim umikom 
premičnin, živine, hrane in drugih dobrin ter z izdelavo zasilnih nasipov lahko škodo v precejšnji meri 
omilimo, s smotrnim ravnanjem pa preprečimo tudi žrtve med ljudmi. 
 
Posledice, ki jih povzročajo visoke vode je v večini primerov mogoče predvideti saj Agencija Republike  
Slovenije za okolje-Urad za meteorologijo napoveduje večje količino padavin, ki bi lahko povzročile 
poplave. Podatke posreduje v Center za obveščanje Republike Slovenije, ta pa napoved posreduje 
Regijskemu centru za obveščanje Kranj in vsem drugim uporabnikom. 
 
Na območju Gorenjske regije so naslednja povodja rek: 
 
1. Sava Dolinka, 
2. Sava Bohinjka, 
3. Sava od Radovljice do Kranja, 
4. Sava od Kranja do Medvod, 
5. Sora 
6. Tržiška Bistrica, 
7. Kokra, 
8. Kamniška Bistrica, 
 
Za te reke je značilen snežno dežni režim, kar pomeni, da ima njihova vodnatost dva viška in dva 
nižka. Primarni višek nastopi v pozni pomladi, praviloma maja ali celo junija, novembrski sekundarni 
porast pa je praviloma manjši. 
 
Poplave se na posameznih vodotokih in področjih pojavljajo v enaki intenziteti v določenih časovnih 
presledkih. Glede na povratno dobo nastopa visokih voda ločimo naslednje poplavne linije: 
 
- poplavne linije s povratno dobo do 5 let - pogoste poplave, 
- poplavne linije s povratnimi dobami od 10 do 20 let - 10 do 20 letne poplave,poplavne linije s 

povratno dobo 100 in več let - katastrofalne poplave. 
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V večini primerov poplave z enako povratno dobo ne nastopijo na celotnem povodju istočasno. Na 
manjših povodjih so merodajne za nastop poplav intenzivne padavine krajšega trajanja do nekaj ur, ki 
so najpogostejše v poletnem obdobju. Na večjih povodjih so merodajne padavine z daljšim trajanjem, 
ki nastopijo večinoma v pomladanskem oziroma jesenskem času. 
 

Sava Dolinka 
 
Ob Savi Dolinki večje ogroženosti zaradi samih poplav v dolini ni. Je pa velika nevarnost, da se zaradi 
sproščanja materiala v posameznih povirjih pritokov Save Dolinke in poznejšega zastajanja tega 
materiala v strugah pritokov oziroma Save Dolinke razmere v hipu spremenijo. 
 

Sava Bohinjka 
 
Ob Savi Bohinjki so večinoma poplavljene pašniške površine. Zaradi samih poplav ni večje 
ogroženosti. Le ta je večja zaradi možnega odnašanja večjih količin materiala pri nastopu visokih vod. 
Pri večjih deževjih je zaradi dviga gladine Bohinjskega jezera neprevozna cesta ob jezeru do hotela 
Zlatorog. 
 

Sava od Radovljice do Kranja 
 
Ob Savi od Radovljice do Kranja so ogrožena predvsem nekatera naselja in kmetijske površine na 
razširitvah reke Save. Glavna stalna nevarnost na tem področju je plazenje desne brežine in s tem 
železniške proge proti koritu Save. Ob poplavah sta delno prizadeti naselji Rakovica ob železniški 
postaji in Podnart. 
 

Sava od Kranja do Medvod 
 
Sava od Kranja do Medvod na območju dokler teče po območju Gorenjske regije ne poplavlja. Na tem 
delu sta zgrajeni hidroelektrarni Mavčiče in Medvode. Zaradi izgradnje Hidroelektrarne Medvode in 
prekinjenega pretoka plavin se struga dolvodno od elektrarne poglablja. 
 

Sora 
 
Obsežno poplavno območje je na odseku Sore med Škofjo Loko in Medvodami, posebno med 
Bukovnikom in Suho. Poplavljena je tudi cesta Medvode-Škofja Loka. Ob desnem bregu Sore pri 
mostu v vasi Suha. V poplavnem območju je del naselja Škofja Loka tako ob Poljanski, kakor ob 
Selški Sori. 
 
Dolina Selške Sore je razmeroma ozka. Večje poplave so na Bukovškem polju, nad jezom v Dolenji 
vasi, na območju Selc, Češnjic s tovarno Alples in na območju Železnikov, kjer so v poplavnem 
območju hiše ob vodotoku. Mestoma je poplavljena tudi cesta Škofja Loka-Petrovo Brdo. 
 
V dolini Poljanske Sore so v poplavnem področju vsi nižinski predeli ob vodotoku. Pretežno so to 
kmetijske površine. Največje poplavno področje je med Poljanami in Gorenjo vasjo. Mestoma je 
poplavljena tudi cesta Škofja Loka-Žiri in pogosto cesta Žiri-Logatec. 
 

Tržiška Bistrica 
 
Poplavno področje ob Tržiški Bistrici je ozko in razen objektov neposeljeno. Večja škoda kot zaradi 
poplav se pojavi zaradi posledic erozije. Pri katastrofalnih poplavah je možno, da poplavi potok 
Mošenik v Tržiču hiše ob strugi. Levi pritok Zadruga ogroža naselji Sebenje in Žiganja vas. 
 

Kokra 
 
Ob sami Kokri ni velikih poplavnih površin, razen na pritoku Jezernice. Poplavna področja so še pred 
zožitvijo vodotoka pri naselju Gorenje, Britof, Visoko in Hotemež. Pritok Jezernica, ki je v bistvu glavna 
Kokra lahko preplavi ravninski predel Zgornjega Jezerskega, ker se v urejeni strugi odlaga gramozni 
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material. Zaradi poplav so ogrožena naselja na spodnjem delu povodja vodotoka Kokrica, desnega 
pritoka Kokre. Ogrožena so predvsem področja naselja Suha, Srakovlje, Kokrica in Mlaka. Potok 
Olševnica, ki ponikne v prod pri Šenčurju poplavlja nekaj hiš v naselju Olševek, Luže, Srednja vas pri 
Šenčurju in Šenčur. 
 

Kamniška Bistrica 
 
V povodju Kamniške Bistrice potok Pšata in potok Reka ogrožata predvsem kmetijske površine. 
 

1.4. Možnosti in verjetnost nastanka verižne nesreče 
 
Ob poplavah in visokih vodah se možnost verižnih nesreč zelo poveča. Verjetnost nastanka verižne 
nesreče je odvisna od količine padavin, konfiguracije terena, zgrajene infrastrukture in že prej 
izvedenih zaščitnih ukrepih pred poplavami (zgrajeni zaščitni protipoplavni nasipi ipd.). 
 
Iz izkušenj je znano, da poplave in visoke vode povzročajo naslednje verižne nesreče: 
 
- preplavitve, zablatenje in zamurjenje površin, 
- proženje plazov in podori, 
- proženje blatnih in drobirskih tokov, 
- globinske in bočne erozije v hudournikih in rekah, 
- nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi v okolje, 
- epidemije in epizootije in 
- poškodbe infrastrukture. 
 
Zemeljski ali snežni plaz lahko zapre tok vodi in oblikuje zajezitev vode. Tako lahko pride do porušitve 
z naravnim pojavom oblikovane pregrade, čemur sledi dolvodni porušitveni val, ki povzroči dodatno 
opustošenje ležečih površin. Zaradi verižnih nesreč lahko ob katastrofalnih poplavah pride do smrtnih 
žrtev in dodatnih poškodb objektov in infrastrukture. 
 

1.5. Sklepne ugotovitve 
 
Izdatne padavine običajno povzročijo visoke vode, njihove količine pa so močno odvisne od lege in 
razgibanosti površine. Nihanja med nizkimi, srednjimi in visokimi vodami so velika in značilna za 
večino vodotokov, kar jim poudarja hudourniške poteze. 
 
Poplave se pri nas lahko pojavljajo skoraj vsako leto. Katastrofalne poplave so redkejše. Najpogosteje 
se pojavljajo v spomladanske in jesenskem času, poplave zaradi nenadnih dotokov velike količine 
vode (nevihte) pa tudi v poletnem času. 
 
Poplave pri nas ne prizadevajo gosto naseljenih območij, kljub temu pa se je nanje potrebno pripraviti 
pravočasno. Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav 
kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav, med katerimi sta najpomembnejši spremljanje in 
proučevanje poplavne nevarnosti. 
 
Da bi bilo ukrepanje ob poplavah organizirano in učinkovito, je treba pripraviti ustrezne načrte zaščite 
in reševanja na lokalni in regijski ravni. 
 
Varstvo pred poplavami v celoti obsega preventivo, vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za 
zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic poplav in obnovo. S tem načrtom se urejajo le 
ukrepi in dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje osnovnih možnosti za življenje na 
prizadetih območjih, ki so v regijski pristojnosti. 
 
Ta načrt zaščite in reševanja ob poplavah ne vključuje porušitve vodnih pregrad. Te načrte izdelajo 
občine in upravljavci vodnih pregrad. 
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2. OBSEG NAČRTOVANJA 
 

2.1. Temeljne ravni načrtovanja 
 
O poplavi govorimo, ko višina vode na nekem vodotoku doseže kritični nivo in ko je za nadzor in 
obvladovanje situacije potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva. Na poplave se je potrebno 
pravočasno pripraviti. Obvladovanje posledic poplav obsega različne ukrepe za preprečitev 
nadaljnjega širjenja poplav, kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic. 
 
Da bi bilo ukrepanje ob poplavah organizirano in učinkovito, je treba pripraviti ustrezne načrte na 
občinski in regijski ter državni ravni. 
 
S tem načrtom se urejajo ukrepi in dejavnosti za zaščit in reševanje, ki so v regijski pristojnosti. 
 
Temeljni načrt je državni Načrt zaščite in reševanja ob poplavah 
 
Na ravni regije se izdela Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo. 
 
Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo izdela Izpostava Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje Kranj. 
 
Načrt zaščite in reševanja ob poplavah izdelajo vse občine pri katerih je iz kart poplavne linije 
(Vodnogospodarski inštitut-Ocena ogroženosti Republike Slovenije pred poplavami C-319) oziroma iz 
GIS-UJME razvidno, da so poplavno ogrožene. Te občine so: Mestna občina Kranj ter občine Bled, 
Bohinj, Cerklje, Gorenja vas-Poljane, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, 
Železniki in Žiri. 
 
Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo mora biti usklajen z državnim 
načrtom. Načrti občin pa morajo biti usklajeni z Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah za 
Gorenjsko regijo. 
 
Vsi osnutki načrtov zaščite in reševanja ob poplavah morajo biti javno predstavljeni, tako da javna 
predstavitev traja najmanj 30 dni, na krajevno običajen način. 
 
Vsi načrti zaščite in reševanja ob poplavah morajo biti javno predstavljeni najpozneje v 90 dneh po 
njihovem sprejetju. 
 

2.2. Načela zaščite, reševanja in pomoči 
 
Zaščita, reševanje in pomoč ob poplavah se organizira v skladu z naslednjimi načeli: 
 
Vsakdo ima pravico do zaščite, reševanja in pomoči, če je zaradi nesreče ogroženo njegovo življenje, 
zdravje ali premoženje. 
 
Ob nesreči ima zaščita in reševanje človeških življenj prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi in 
reševalnimi dejavnostmi. 
 
Ob nesreči je vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. 
 
Država (regija) in občine pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s 
svojimi pristojnostmi prednostno organizirajo izvajanje preventivnih ukrepov. Preventivni ukrepi  
morajo imeti prednost pri vseh oblikah načrtovanega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Občina uporabi za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči najprej svoje sile in 
sredstva. Kadar zaradi velikega obsega nesreče oziroma ogroženosti sile in sredstva lokalne 



Ministrstvo za obrambo RS  Izpostava URSZR Kranj 

Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo 

 

Verzija 3.1  Ažurirano: 06.11.2019 
 

9 

skupnosti niso zadostne ali niso zagotovljene med sosednjimi lokalnimi skupnostmi, država (regija) 
zagotavlja uporabo sil in sredstev s širšega območja. 
 
Vse dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč so človekoljubne narave. 
 
Da bi preprečili ali vsaj ublažili posledice naravnih in drugih nesreč, je treba hitro ukrepati hitro in 
učinkovito. Zato morajo biti sile za zaščito, reševanje in pomoč organizirane, opremljene in 
usposobljene tako, da se na nesrečo  lahko odzovejo v najkrajšem možnem času. 
 
Podatki o nevarnostih ter o dejavnostih državnih organov, občin in drugih izvajalcev nalog varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami so javni. Država (regija) in občina morata zagotoviti, da je prebivalstvo 
na območju, ki bi ga lahko prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnostih. 
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3. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB POPLAVAH 
 

3.1. Temeljne podmene načrta 
 
Temeljne podmene načrta zaščite in reševanja ob poplavah so: 
 
1. Varstvo pred poplavami v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma pristojnosti zagotavljajo državne 

gospodarske javne službe na področju upravljanja urejanja voda ter državne in lokalne 
gospodarske lokalne službe (elektrarne, podjetja za vzdrževanje cest in drugi), občine in državni 
organi, prebivalci kot posamezniki, prebivalci, prostovoljno organizirani v raznih društvih in drugih 
nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, javne reševalne službe, podjetja, 
zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje, ter občine in 
državni organi. 

2. Regijski načrt je izdelan za poplave, ki nastanejo zaradi naravnih pojavov, kadar nastopijo poplave 
na kateremkoli vodotoku v regiji in kadar lokalni viri ne zadoščajo za učinkovito izvajanje nalog 
zaščite, reševanja in pomoči. 

3. Poplave lahko ogrožajo človeška življenja, živali in materialne dobrine neposredno zaradi delovanja 
vodnega vala, zaradi poškodbe objektov in naprav, namenjenih proizvodnji, predelavi, uporabi, 
prevozu, pretovarjanju, skladiščenju in odstranjevanju nevarnih snovi, poškodb ali porušitve mostov 
in druge prometne infrastrukture, vodnogospodarske infrastrukture in naravnih vodotokov, poškodb 
na električnih, plinskih in drugih napeljavah in podobno. Naštete objekte morajo upravljavci na 
prizadetem območju pregledati takoj po poplavah. 

4. Za preprečevanje in zmanjšanje škode zaradi poplav ter za zaščito prebivalstva je nujno treba tako 
v občinah kot v posameznih organizacijah in državnih organih pravočasno opozoriti na nevarnost 
nastanka poplav. 

5. Če poplave nastanejo nenadoma (nepričakovani močni nalivi), sile za zaščito, reševanje in pomoč 
na prizadetem območju takoj začnejo z dejavnostmi za reševanje ljudi, živali in materialnih dobrin. 

6. Ob katastrofalnih poplavah lahko regija zaprosi za pomoč državo. 
 

3.2. Zamisel izvedbe zaščite in reševanja 
 

3.2.1. Koncept odziva ob poplavah 
 
Koncept odziva ob poplavah temelji na posledicah, ki jih povzroči poplava na ljudeh, naravi in objektih. 
 
Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi meritev opozarja pred poplavami rek in morja. 
 
Imamo pet stopenj (H1 do H5) intervencijskih vrednosti višine vodostajev na osnovi katerih poteka 
koncept odziva: 
 

- Naraščanje vodotokov (preseženi pogojni vodostaj-vodostaj je dosegel kritično točko in 

zahteva stalno spremljanje razmer). Hidrološka prognostična služba Urada za meteorologijo 
prične redno spremljati stanje vodostajev, ko reke presežejo pogojne vodostaje. 

- Poplave (stanje pripravljenosti za ukrepanje). Ko je pogojni vodostaj presežen in še narašča, se 
vzpostavi stanje pripravljenosti za ukrepanje. Na zahtevo poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko se 
izvaja obveščanje pristojnih organov, javnosti in prebivalstva, alarmiranje prizadetih prebivalcev, 
aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, določitev zaščitnih in drugih ukrepov, zbiranje 
informacij in posredovanje podatkov, izvajanje nalog in ukrepov zaščite, reševanja in pomoči, 
informiranje javnosti, ocenjevanje škode, spremljanje stanja in zaključek aktivnosti. 

- Katastrofalne poplave. Izvaja se alarmiranje, obveščanje pristojnih organov in javnosti, aktiviranje 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, na osnovi napovedi poteka nesreče in ocene situacije poveljnik 
Civilne zaščite za Gorenjsko določi zaščite ukrepe in naloge v sodelovanju s poveljnikom Civilne 
zaščite Republike Slovenije. 
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Koncept odziva za nenadne poplave izdelajo občine v občinskih načrtih zaščite in reševanja. 
 

P – 302 Seznam merskih mest vodomernih postaj z intervencijskimi vrednostmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1. Shema odziva ob poplavah 
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3.3. Uporaba načrta 
 
Načrt zaščite in reševanja ob poplavah se aktivira: 
 
- ob nenadnih poplavah takoj, ko nastopijo neobvladljivi dogodki, 
- ob postopnih poplavah, ko je iz ocene stanja očitno do bodo vode prestopile bregove in ogrozile 

ljudi in materialne dobrine v več občinah. 
 
Odločitev o tem sprejme poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko, oziroma v času njegove odsotnosti 
njegov namestnik. 
 

D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju Regijskega načrta ZiR ob nesreči 
D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 
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4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 
 

4.1. Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz regi- 

jske pristojnosti 
 

4.1.1. Organi regije 
 
- Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj (Izpostava URSZR Kranj), 
- Policijska uprava Kranj (PU Kranj), 
- Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG), 
- Splošna bolnišnica Jesenice (SB Jesenice), 
- Center za socialno delo Gorenjska (CSD Gorenjska) s enotami (E Jesenice, E Kranj, E 

Radovljica, E Škofja Loka in E Tržič), 
- Območni urad Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Kranj (OU UVHVVR 

Kranj), 
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Kranj (NIJZ, OE Kranj), 
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Območna enota Kranj (NLZOH, OE Kranj), 
- pristojne inšpekcijske službe. 
 

P – 2 Podatki o zaposlenih na Izpostavi URSZR Kranj 
P – 50 Seznam odgovornih oseb Zavoda za gozdove Slovenije-ZGS, OE Bled in OE Kranj 
P – 51 Seznam dežurnih številk in odgovornih oseb PIC-Prometno informacijski center za državne 

ceste 
P – 52 Seznam odgovornih oseb Inšpektoratov RS 
P – 53 Seznam odgovornih oseb NLZOH, OE Kranj 
P – 54 Seznam odgovornih oseb ARSO 
P – 56 Seznam odgovornih-kontaktnih oseb MNZ, PU Kranj in LPE 
P – 57 Seznam vodilnih in odgovornih oseb DRSC in GGD Kranj 
P – 59 Seznam vodilnih in odgovornih oseb DARS, d.d. in IT-ITS d.d. ACB Hrušica 
P – 69 Pregled odgovornih oseb Zavoda za varovanje kulturne dediščine RS, OE Kranj 
P – 71 Seznam hidrogeologov 
P – 72 Seznam odgovornih oseb NIJZ, OE Kranj 
P – 77 Seznam odgovornih oseb Triglavskega narodnega parka (TNP) 

 

4.1.2. Sile za zaščito, reševanje in pomoč regije 
 
 Organi Civilne zaščite regije: 
 
- poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko, 
- namestnik poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko, 
- Štab Civilne zaščite za Gorenjsko, 
 

 Enote in službe Civilne zaščite regije 
 
- tehnično reševanje, oddelek za iskanje zasutih v ruševinah, 
- tehnično reševanje, oddelek za tehnično reševanje, 
- tehnično reševanje, oddelek za prečrpavanje vode, 
- tehnično reševanje, ekipa za tehnično reševanje s specialnimi delovnimi stroji, 
- tehnično reševanje, ekipa za reševanje na vodi in iz vode, 
- oddelek za radiološko, kemično in biološko izvidovanje, 
- ekipe za prvo pomoč, 

- RKS OZ Jesenice, 
- RKS OZ Kranj, 
- RKS OZ Radovljica, 
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- ekipe za popolnitev ReCO, 
- služba za podporo, 
- logistični center, 
- informacijski center. 
 

 Prostovoljne sile društev in drugih nevladnih organizacij 
 
- gasilske enote širšega pomena, 

- PGD Bled, 
- PGD Škofja Loka, 

- prostovoljna gasilska društva iz gorenjskih gasilskih zvez, 
- KZS – enota za iskanje in reševanje s psi, 
- ZRPS – ekipi reševalnih psov, 
- Društva Gorske reševalne službe, 
- PRS – reševalni postaji za reševanje iz vode in na vodi Bled in Kranj, 
- JRS – reševalni center Kranj, 
- ZTS in ZSKSS – ekipa za postavitev zasilnih prebivališč. 
- Območna združenje Rdečega križa Slovenije, 
- Poizvedovalna služba RKS, 
- Služba za psihološko pomoč, 
- Slovenski Karitas, 
- Radioamaterji. 
 

 Poklicne sile 
 
- gasilske enote širšega regijskega pomena: 

- Javni zavod gasilsko reševalna služba Kranj (JZ GARS Kranj), 
- Javni zavod gasilsko reševalna služba Jesenice (JZ GARS Jesenice), 

- Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG): 
- ZD Bled oziroma NMP Bled, 
- ZD Bohinj oziroma NMP Bohinj, 
- ZD Jesenice oziroma NMP Jesenice, 
- ZD Kranj oziroma NMP Kranj, 
- ZD Kranjska Gora oziroma NMP Kranjska Gora, 
- ZD Radovljica oziroma NMP Radovljica, 
- ZD Škofja Loka oziroma NMP Škofja Loka, 
- ZD Tržič oziroma NMP Tržič, 

- Splošna bolnišnica Jesenice. 
 

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih Štaba CZ 
P – 3 Pregled sil za ZRP 
P – 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ 
P – 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZRP 
P – 10 Pregled gradbenih organizacij 
P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
P – 12 Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o poveljnikih in 

namestnikih poveljnikov 
P – 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, 

ki sodelujejo pri reševanju 
P – 25 Pregled človekoljubnih organizacij 
P – 26 Pregled organizacijskih enot Centra za socialno delo Gorenjska 
P – 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 
P – 29 Pregled veterinarskih organizacij 
P – 58 Seznam podjetij za odvoz nevarnih snovi 
P – 65 Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov 
P – 67 Podatki odgovornih oseb Uprave za obrambo, poveljstev in enot Slovenske vojske 
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P – 74 Seznam dežurnih služb in distributerjev za plin in plinovodna omrežja 
P – 75 Seznam dežurnih služb upravljavcev elektro distribucijskega omrežja, elektrarn in 

hidroelektrarn 

 

4.1.3. Regijske komisije 
 
V primeru poplav in katastrofalnih poplavah je potrebno takoj pristopiti k ocenjevanju uporabnosti 
poškodovanih objektov in ocenjevanju povzročene škode. V ta namen so na ravni regije organizirani 
regijski komisiji: 
 
- Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah, 
- Komisija za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih nesrečah. 
 

P – 32 Seznam članov komisije za popis ter oceno poškodovanih objektov ob naravnih in drugih 
nesrečah 

P – 33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode 

 

4.1.4. Sile za zaščito, reševanje in pomoč občin 
 
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so na območju Gorenjske regije organizirane sile za 
zaščito, reševanje in pomoč v lokalnih skupnostih v skladu z Uredbo o organiziranju opremljanju in  
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in  pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in 
Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, 
št. 104/08). Poleg sil za zaščito in reševanje lokalnih skupnosti bi imele v primeru poplav pomembno 
vlogo tudi druge občinske javne službe in podjetja. Njihova vloga in naloge se opredelijo v občinskih 
načrtih zaščite in reševanja. 
 
Glede na posledice poplav v preteklosti in razpoložljivih sil za zaščito, reševanje in pomoč na 
Gorenjskem, ocenjujemo, da kljub temu, da vse enote po občinah niso organizirane oziroma 
popolnoma popolnjene, razpolagamo z zadostnimi silami in ne bi bila potrebna pomoč iz sosednjih 
regij. 
 
Z drugimi besedami povedano s razpoložljivimi reševalci v regiji lahko pokrijemo vse potrebe po 
reševanju ob poplavah, s tem, da bi bila včasih potrebna pomoč med občinami. 
 

4.2. Materialno-tehnična sredstva za izvajanje načrta 
 
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru poplav 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 
Gorenjsko oziroma njegov namestnik, 
 
Materialno tehnična sredstva se načrtujejo za: 
 
- zaščitno in reševalno opremo ter orodje (oprema, vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih 

potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci), 
- materialna sredstva za zaščito, reševanje in pomoč iz državnih rezerv, 
- sredstva pomoči (živila, pitna voda, zdravila, in drugi predmeti in sredstva, ki so namenjena 

brezplačni razdelitvi ogroženim prebivalcem). 
 
Pri materialno tehničnih sredstvih prav tako ocenjujemo, da kljub temu, da vse občine ne razpolagajo 
z zadostnimi viri smo samozadovoljivi. Saj je v vsej regiji dovolj teh sredstev, tako, da je v primeru 
poplav pričakovati, da ne bo potrebna pomoč iz drugih regij. 
 

P – 6 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP 
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P – 8 Pregled materialnih sredstev iz državnih rezerv za primer naravnih in drugih nesreč 
P – 9 Pregled materialnih sredstev iz državnih blagovnih rezerv za primer naravnih in drugih 

nesreč 
P – 78 Pregled specialne opreme za reševanje ob nesrečah 

 

4.3. Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta 
 
Stroške v zvezi delovanja regijskih enot in služb Civilne zaščite in štaba Civilne zaščite za Gorenjsko 
zagotavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 
 
Finančna sredstva se načrtujejo za: 
 
- stroške operativnega delovanja (povračilo stroškov za aktivirane pripadnike Civilne zaščite in 

druge sile zaščite, reševanja in pomoči), 
- stroški usposabljanja enot in služb, 
- materialne stroške (prevozne stroške in storitve, gorivo, mazivo idr.). 
 

D – 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta 
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5. OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA 
 
 

5.1. Opazovanje naraščanja vodotokov 
 
Hidrološka prognostična služba Agencije Republike Slovenije za okolje-Urada za meteorologijo 
spremlja stanje vodostajev v Republiki Sloveniji. V vseh primerih, ko reke in gladina morja preseže 
pogojne vodostaje, se začne v hidrološki prognostični službi izredno spremljanje in obveščanje. 
 
Regijski center za obveščanje Kranj je o nevarnostih poplav oziroma poplavah lahko obveščen na 
naslednje načine in sicer: 
 
- preko Centra za obveščanje Republike Slovenije, 
- od pristojnih občinskih organov in služb (članov štaba CZ občine, poverjenikov za CZ, poveljnikov 

gasilskih društev idr., 
- od občanov na številko 112. 
 
Člani štabov Civilne zaščite občin, poverjeniki za civilno zaščito, poveljniki gasilskih društev in drugi 
pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč si ob močnem dolgotrajnejšem deževju, ko vodotoki 
pričnejo naraščati večkrat ogledajo situacijo na terenu in svoja opažanja posredujejo na Regijski 
center za obveščanje Kranj. 
 
 

D – 50 Načrt dejavnosti ReCO Kranj 

 
 

5.2. Obveščanje 
 
 

5.2.1. Obveščanje pristojnih organov 
 
Ko vodotoki na Gorenjskem dosežejo intervencijske vrednosti H3 in H4 Center za obveščanje 
Republike Slovenije obvesti o tem (o nevarnosti poplav) Regijski center za obveščanje Kranj. 
 
Regijski center za obveščanje Kranj, ob poplavah in katastrofalnih poplavah obvešča: 
 
- gasilske enote, 
- pristojno postajo nujne medicinske pomoči, 
- Center za obveščanje Republike Slovenije (če prejme obvestilo od občanov), 
- komunalne in druge službe, 
- poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko ali namestnika, 
- vodjo Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj ali namestnika, 
- vodjo Regijskega centra za obveščanje Kranj ali namestnika, 
- skrbnika načrta zaščite in reševanja ob poplavah, 
- župana oziroma drugo odgovorno osebo v prizadeti lokalni skupnosti (v skladu s Seznamom 

vodilnih oseb, ki jih ReCO obvešča o izrednih dogodkih), 
- Operativno komunikacijski center Policijske uprave Kranj. 
- Inšpektorat Republika Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostavo 

Gorenjska, 
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Slika 2. Shema obveščanja ob poplavah 
 

P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči 

 

5.2.2. Informiranje pristojnih organov 
 
Za sprotno obveščanje občin, služb in drugih izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči o stanju in 
razmerah na kraju nesreče, sprejetih ukrepih in poteku zaščite in reševanja skrbi Izpostava za zaščito 
in reševanje Kranj preko Regijskega centra za obveščanje Kranj, s tem da: 
 
- pripravlja in izdaja informativni bilten, 
- pripravlja občasne širše pisne informacij. 
 

P – 17 Seznam prejemnikov informativnega biltena 

 

5.2.3. Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju 
 
Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem področju so zadolžene občine. Občine načine in 
oblike obveščanja opredelijo v načrtih zaščite in reševanja. Občinski organi in službe, ki vodijo in 
izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči morajo vzpostaviti s prizadetim prebivalstvom na 
prizadetem področju čim boljše sodelovanje in si pridobiti zaupanje ljudi. Informacije o razmerah na 

 

CENTER ZA OBVEŠČANJE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

REGIJSKI CENTER ZA 
OBVEŠČANJE KRANJ 

 

VODJO IZPOSTAVE URSZR 
KRANJ ALI NAMESTNIKA 

 

VODJO ReCO KRANJ 
ALI NAMESTNIKA 

 

SKRBNIKA NAČRTA 
ZAŠČITE IN REŠEVANJA 

 

ŽUPANA OZIROMA DRUGO 
ODGOVORNO OSEBO V PRIZA- 

DETI LOKALNI SKUPNOSTI 
(v skladu s Seznamom vodilnih oseb, ki 
jih ReCO obvešča o izrednih dogodkih) 

 

INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DR. NESRE-
ČAMI, IZPOSTAVO GORENJSKA 

(glej mapo inšpekcijske službe) 

 

OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKI 
CENTER POLICIJSKE UPRAVE 

KRANJ 

 

POVELJNIKA CIVILNE ZAŠČITE 
ZA GORENJSKO ALI NAMESTNIKA 

GASILSKE ENOTE 
 

PRISTOJNO POSTAJO NUJNE 
MEDICINSKE POMOČI 

(glej Navodilo za operativca v ReCO ob 
sprejemu prijave)  

KOMUNALNE IN DRUGE SLUŽBE 
(glej Standardni operativni postopek 

ob poplavah) 
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prizadetem področju občine posredujejo preko javnih medijev in na druge, krajevno običajne načine. 
Priporočljivo je, da občine za dodatne informacije objavijo posebne telefonske številke oziroma po 
potrebi organizirajo informativne centre. 
 
V primeru nesreče večjega obsega, kjer je prizadetih več občin, poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko 
poskrbi za ustrezno obveščanje in opozarjanje javnosti na pretečo nevarnost prek lokalnih medijev. Za 
dodatne informacije se prav tako lahko na regijski ravni objavijo posebne telefonske številke. 
 

P – 18 Seznam medijev, ki bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in napotke za 
izvajanje zaščitnih ukrepov 

P – 64 Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči 
D – 5 Priporočilo o organiziranju in delovanju informacijskega centra 

 

5.2.4. Obveščanje javnosti 
 
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz regijske pristojnosti je  
odgovoren  poveljnik  Civilne zaščite za  Gorenjsko in  vodja  Izpostave Uprave Republike  
 
Slovenije za zaščito in reševanje Kranj v skladu s svojimi pristojnostmi. Naloge na področju 
obveščanja javnosti  organizira in usklajuje Izpostava Uprave republike Slovenije za zaščito in 
reševanje Kranj v sodelovanju s poveljnikom Civilne zaščite za Gorenjsko: 
 
- organizira in vodi tiskovno središče, 
- pripravlja skupna sporočila za javnost, 
- organizira in vodi novinarske konference, 
- član štaba Civilne zaščite za Gorenjsko odgovoren za obveščanje javnosti po potrebi (odvisno od 

obsega nesreče) organizira in vodi tiskovne konference, 
- spremlja poročanje medijev. 
 
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v občilih, ki so po 25. Členu Zakona o medijih (Ur. list RS, št. 
110/06-UPB1, 90/10 odl. US: U-I-95/09-14, Up-419/09-15, 87/11-ZAvMS, 47/12,47/15-ZZSDT, 22/16, 
39/16 in 45/19-odl. US) in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 
51/06-UPB1 97/10 in 21/18-ZNOrg) dolžna na zahtevo državnih organov, javnih podjetij in zavodov 
brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali 
premoženja ljudi, kulture in naravne dediščine ter varnosti države. V takih primerih se sporočilo najprej 
pošlje za takojšnjo objavo naslednjim občilom: 
 
- Slovenski tiskovni agenciji, 
- Radia Slovenija – I. In II. Program, 
- Televiziji Sloveniji – I. In II. Program, 
- lokalnim sredstvom obveščanja. 
 

D – 8 Navodilo za obveščanje ob nesreči 

 

5.3. Alarmiranje 
 
Sistemi avtomatičnega opozarjanja na nenadno povečanje višine vodostaja v regiji niso vključeni. 
 
Alarmiranje javnosti izvede Regijski center za obveščanje Kranj na zahtevo: 
 
- poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko, oziroma v slučaju odsotnosti njegovega namestnika, 
- vodje Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanja Kranj, 
- župana oziroma druge odgovorne osebe v občini, poveljnika Civilne zaščite občine ali namestnika. 
 
Regijski center za obveščanje Kranj proži sirene za javno alarmiranje brez predhodne odobritve 
pristojne osebe ob nevarnosti nastanka poplav na naseljenem  območju, ko je pogojni vodostaj 
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presežen in še narašča ter so zaradi pričakovane višine vodnega vala lahko ogrožena življenja ljudi, 
oziroma je potrebno začeti z izvajanjem določenih zaščitnih ukrepov. 
 
Regijski center za obveščanje Kranj pristojne osebe o proženju siren obvesti takoj po izvedenem 
alarmiranju in o tem obvesti tudi Center za obveščanje Republike Slovenije. Preko radia, televizije ali 
na drug predviden način obvesti prebivalce na ogroženem območju o nevarnostih, ter jim posreduje 
napotke za osebno in vzajemno zaščito. 
 

D – 74 Navodilo o obveščanju prebivalstva po izvršenem alarmiranju 
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 
 

6.1. Aktiviranje organov in njihovih strokovnih služb 
 
Poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko ali njegov namestnik preuči trenutne razmere in na podlagi 
stanja, zahtev prizadetih občin sprejme odločitev o pripravljenosti in aktiviranju organov, ki so pristojni 
za operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči. 
 
Glede na oceno in možen razvoj dogodkov lahko aktivira: 
 
- člane Štab Civilne zaščite za Gorenjsko, 
- odgovorne osebe Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj (vodjo 

Izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj, vodjo Regijskega centra za 
obveščanje Kranj, strokovne in ostale delavce Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje Kranj), 

- pripadnike Civilne zaščite regijske Službe za podporo – ekipe za zveze (kurirje), 
- komisijo za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih nesrečah, 
- regijsko komisijo za ocenjevanje škode (zaradi priprave predhodne (grobe) ocene škode), 
- ostale po nalogu pristojnih oziroma odgovornih oseb. 
 
 

P – 60 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil za ZRP Gorenjske regije 
D – 2 Načrt Izpostave URSZR Kranj za zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za delo 

poveljnika CZ in Štaba CZ 
D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP 
D – 15 Vzorec delovnega naloga 

 
 

6.2. Aktiviranje regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč 
 
Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti s katerimi se sile za zaščito, reševanje in pomoč vpokličejo 
in organizirajo vključno za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. O pripravljenosti in aktiviranju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč na območju Gorenjske regije odloča poveljnik Civilne zaščite za 
Gorenjsko ali njegov namestnik. 
 
O pripravljenosti in aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč iz drugih regij pa odloča na podlagi 
zahtev občin in na podlagi predloga poveljnika Civilne zaščite Gorenjske regije poveljnik Civilne 
zaščite Republike Slovenije. 
 
Pozivanje pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja Izpostava 
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj Ministrstva za obrambo. 
 
Izpostava izvaja tudi vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo pripadniki 
pri opravljajo dolžnosti v Civilni zaščiti oziroma na področju zaščite in reševanja. 
 
Za zagotavljanje varnosti se aktivira policija, ki zavaruje območje nesreče, ureja cestni promet za 
intervencijska vozila, zavaruje izvajanje posameznih zaščitnih ukrepov. 
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DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Zahteve občin 
 

 

 

 
 

Odredba poveljnika CZ 
za Gorenjsko 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Odredba poveljnika CZ 
za Gorenjsko 
 

 

 
 

Delovni nalog 
 

 

 
 

Poročila 

 
 

6.2.1. 
VZPOSTAVLJANJE PRIPRAVLJE- 

 

NOSTI REGIJSKIH SIL ZA ZRP 
 

 
 

6.2.2. 
PRESOJA ZAHTEV PRIZADETIH 

 

OBČIN 
 

 
 

6.2.3. 
   NE                      ODLOČANJE O                      DA 

AKTIVIRANJU SIL ZA 
ZRP 

 
 
 

6.2.4. 
POZIVANJE REGIJSKIH SIL 

ZA ZRP 
 

 

 

6.2.5. 
NAPOTITEV REGIJSKIH SIL za ZRP NA 
ZBIRALIŠČA NA PRIZADE. OBMOČJU 

 

 

 
 

6.2.6. 
DOLOČITEV DELOVIŠČ IN IZDAJANJE 
DELOVNIH NALOGOV POSA. ENOTAM 

 

 

 
 

6.2.7. 
OSKRBA REGIJSKIH SIL ZA ZRP S 
HRANO, MATERIALOM IN DRUGIM 

 

 

 
 

6.2.8. 
SPREMLJANJE DELOVANJA 

 

REGIJSKIH SIL ZA ZRP 
 

 

 
 

Poveljnik CZ za Gorenjsko 
 

 

 
 

Štab CZ za Gorenjsko 
 

 

 

 

 

Poveljnik CZ za Gorenjsko 
 

 

 

 
 

Izpostava URSZR Kranj 
 

 

 

 
 

Poveljnik CZ za Gorenjsko 
 

 
 

Vodja logističnega centra 
prizadete občine na podl-
agi odločitve poveljnika CZ 
občine 
 
 

Izpostava URSZR Kranj v 
sodelovanju s službami za 
podporo 
 

 

 

Poveljnik CZ za Gorenjsko 

 

 
Pripadnike Civilne zaščite in drugih regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč se aktivira/poziva v 
skladu z dokumenti za aktiviranje in mobilizacijo regijskih sil in sredstev, ki se nahajajo v posebni mapi 
Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil za ZRP Gorenjske regije. Prav tako so način in postopki 
aktiviranja regijski sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč opredeljeni v Dokumentih o 
aktiviranju in mobilizaciji sil za ZRP Gorenjske regije. 
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Slika 3. Pregled regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob poplavah 
 

P – 5 Seznam zbirališč sil za ZRP 

 

6.3. Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih 
 
Materialna pomoč Gorenjske regije pri odpravljanju posledic poplav obsega: 
 
- posredovanje pri zagotavljanju specialne opreme, ki je na prizadetem območju ni mogoče dobiti 

(gradbena mehanizacija, naprave za prečiščevanje vode, električni agregati ipd.), 
- pomoč v zaščitni in reševalni opremi, 
- pomoč v sredstvih za začasno nastanitev ljudi, ki so ostali brez doma, 
- pomoč v hrani, pitni vodi, zdravilih, obleki, obutvi ipd., 

 

PROSTOVOLJNE 
 

POKLICNE 
 

CIVILNA ZAŠČITA 

RDEČI KRIŽ 
- Območna združenja RKS, 
- Poizvedovalna služba: 
  - Kranj, 
  - Radovljica, 
  - Škofja Loka 

 

GASILSKE ENOTE ŠIRŠEGA 
POMENA 
-  JZ GARS Jesenice, 
- JZ GRS Kranj. 

TEHNIČNO REŠEVALNE ENOTE 
- oddelek za iskanje zasutih v ruš., 
- oddelek za tehnično reševanje, 
- oddelek za prečrpavanje vode 
- ekipa za TR s speci. delov. stroji, 
- ekipa za reševanje na vodi in iz 

vode 

SLOVENSKI KARITAS 
- Župnijski Karitas 

 

PODVODNA REŠEVALNA SLUŽBA 
- Reševalna postaja Kranj, 
- Reševalna služba Bled. 

 

JAVNE SLUŽBE REGIJSKEGA 
POMENA 
- Izpostava URSZR Kranj, 
- Policijska uprava Kranj, 
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, 
- Splošna bolnišnica Jesenice, 
- Nacionalni inštitut za javno zdrav- 
  je, OE Kranj, 
- Nacionalni laboratorij za zdravje,  
  okolje in hrano, OE Kranj, 
- Center za socialno delo Gorenjska, 
- OU UVHVVR Kranj, 
- pristojne inšpekcijske služba. 

ENOTE ZA RKB ZAŠČITO 
- Oddelek za RKB izvidovanje 

Ekipe za popolnitev ReCO Kranj 

 

VODNIKI REŠEVALNIH PSOV 
- ZDKVRPS, Klub vodnikov reševal- 
  nih psov, 
- KZS, Enota za iskanje in reševan- 
  je s psi 

 

TABORNIKI 
- Regijska posebna enota za posta- 
  vitev zasilnih bivališč 

 

GASILSKE ENOTE ŠIRŠEGA 
POMENA 
- PGD Bled, 
- PGD Škofja Loka. 

LOGISTIČNI CENTER 
- ekipa za skladiščno poslovanje, 
- ekipa za administrativno podporo. 

SLUŽBA ZA PODPORO 
- ekipa za oskrbo, 
- ekipa za prevoz, 
- ekipa za informacijsko in komunik- 
  acijsko podporo, 
- ekipa za administrativno podporo 
  in druge potrebe. 

 

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE 
IN POMOČ V REGIJI 

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA 
- Društva GRS 

JAMARSKO REŠEVALNA SLUŽBA 
- Reševalni center Kranj 

Informacijski center 
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- o pomoči v finančnih sredstvih, ki jih občine potrebujejo za financiranje ukrepov in nalog pri 
zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje, odloča Vlada Republike Slovenije. 

 
Če občine ne morejo obvladati posledic nesreče z lastnimi silami, pošljejo prošnjo za pomoč 
poveljniku Civilne zaščite za Gorenjsko. Ta presodi o prošnji za pomoč in jo posreduje poveljniku 
Civilne zaščite Republike Slovenije. O uporabi materialnih sredstev iz državnih rezerv za pomoč 
prizadetim ob poplavah, finančnih sredstvih ter mednarodni pomoči, odloča Vlada Republike Slovenije, 
v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije. 
 

P – 61 Stanje zalog lovilnih vodnih pregrad (baraž) 
D – 71 Zmogljivosti Slovenske vojske za potrebe ZRP 

 

6.3.1. Regijski logistični center Kranj 
 
Prevzem in razdelitev pomoči sta razdelana v navodilu o organiziranju in delovanju regijskega 
logističnega centra. Prispela pomoč se zbira v regijskem logističnem centru, od koder se organizira 
razdelitev na prizadeta območja. 
 
Regijski logistični center Kranj je objekt 37, ki se nahaja na južnem delu vojašnice Kranj (poleg stavbe 
AMZS) in je tehnično varovan. 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
 
 

Zahteve, prošnje občin 
 
 
 
 
Odredba poveljnika CZ 
RS 
Sklep Vlade RS 
 
 
 
 
 

Sklep o aktiviranju 
 
 
 
 
Potni nalog 
 
 
 
 
 

Potrdilo o prejemu 
 
 
 
 
Poročila občin 

 
6.3.1. 

ZBIRANJE IN PRESOJA POTREB 
PO MATERIALNIH SREDSTVIH 

 
 
 

6.3.2. 
   NE                         ODLOČANJE                       DA 

O UKREPIH 
 
 
 
 

6.3.3. 
AKTIVIRANJE POTREBNIH 

SREDSTEV 
 

 
 

6.3.4. 
PRIPRAVA IN PREVOZ SREDSTEV 

NA PRIZADETO OBMOČJE 
 

 
 

6.3.5. 
 

PREVZEM IN RAZPOREDITEV 
SREDSTEV IN FINANČNE POMOČI 

 
 
 

6.3.6. 
SPREMLJANJE UPORABE 

 

SREDSTEV 
 

 
Poveljnik CZ za Gorenjs-
ko 
Izpostava URSZR Kranj 
 
 
 
 

Poveljnik CZ RS 
Vlada RS 
 
 
 
 

URSZR 
Izpostava URSZR Kranj 
 

 
 
URSZR 
Izpostava URSZR Kranj 
 
 
 

Izpostava URSZR Kranj 
Logistični center 
Lokalne skupnosti 
 
 
 

Poveljnik CZ za Gorenjs-
ko 
Izpostava URSZR Kranj 

 
Zagotavljanje državne pomoči poteka po zgornji shemi. 
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V primeru hujše nesreče se regijski logistični center Kranj uporablja za: 
 
- skladiščenje in razdeljevanje opreme in sredstev iz zaloge materialnih sredstev za zaščito, 

reševanje in pomoč (državne zaloge) za primer naravnih in drugih nesreč, 
- zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne pomoči. 
 
Mednarodno pomoč usklajuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Reševalne enote in 
službe, strokovnjaki in materialna pomoč iz drugih držav se zbira v regijskem logističnem centru Kranj 
in od tam posreduje na ogrožena območja. 
 

P – 304 Pregled prevzema in izdaje protipoplavnih vreč in zalog po občinah 

D – 3 Načrt organizacije in delovanja Regijskega logističnega centra Kranj ter prevzema in 
razdelitve mednarodne pomoči na letališčih 

 

6.3.2. Logistični center za sprejem mednarodne pomoči 
 
Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj v primeru katastrofalnih poplav na 
območju Republike Slovenije (območje Gorenjske regije ni prizadeto), organizira na Letališču Jožeta 
Pučnika Ljubljana logistični center za sprejem pomoči iz tujine. Center se organizira na zahtevo 
poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. 
 
Logistični center za sprejem pomoči iz tujine ima naslednje naloge: 
 
- sprejema reševalne enote in službe iz drugih držav, 
- sprejema strokovnjake iz drugih držav, 
- sprejema materialno in humanitarno pomoč iz drugih držav. 
 
Prispela mednarodna pomoč se ne skladišči v logističnem centru za mednarodno pomoč, ampak se 
po možnosti ta takoj v skladu z odločitvami poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije pošlje v 
regijske logistične centre na prizadetih območjih. 
 

P – 16 Pregled kontaktnih organov drugih držav in mednarodnih organizacij, dežel in županji 
sosednjih držav 

D – 18 Vzorec obrazca za obveščanje dežel in županij sosednjih držav 
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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 (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1, 97/10 in 21/18-ZNOrg). 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 poplavah te naloge: 
 

7.1.1. Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj 
 
- opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči iz svoje pristojnosti, 
- spremlja nevarnosti, 
- organizira komunikacijski sistem za delovanje regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
- zagotavlja informacijsko podporo organom vodenja na regijski ravni, 
- zagotavlja pogoje za delo Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko, 
- zbira, obdeluje in posreduje podatke o nesrečah ter drugih dogodkih (ReCO), 
- zagotavlja logistično podporo pri delovanju regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter regijske 

komisije za ocenjevanje škode in ocenjevanje poškodovanosti objektov. 
 

D – 51 Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Kranj 

 

7.1.2. Poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko: 
 
- usmerja dejavnost za zaščito, reševanje in pomoč, 
- predlaga in odreja zaščitne ukrepe, 
- odloča o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
- vodi operativno-strokovno dejavnost Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
- skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč ob poplavah, 
- daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter 

mnenje in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo poplave, 
- določa vodje intervencije, 
- obvešča poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije o posledicah in stanju na prizadetem 

območju ter daje mnenje in predloge v zvezi z zaščito, reševanjem, pomočjo ter odpravljanjem 
posledic nesreče, 

- pripravi končno poročilo o nesreči. 
 

7.1.3. Štab Civilne zaščite za Gorenjsko: 
 
- nudi poveljniku Civilne zaščite za Gorenjsko strokovno pomoč pri vodenju nalog zaščite, reševanja 

in pomoči, 
- opravlja strokovno-operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah, 
- zagotavlja informacijsko podporo štabom Civilne zaščite občin, 
- pripravlja strokovne ukrepe in navodila za delo na prizadetem območju, 
- zagotavlja logistično podporo regijskim silam za zaščito, reševanje in pomoč, 
- opravlja administrative in finančne zadeve, 
- izvaja oglede na terenu in pripravlja poročila, 
- pripravlja obvestila za obveščanje javnosti. 
 

D – 58 Opomnik za delo poveljnika CZ in članov štaba CZ za Gorenjsko 
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7.1.4. Policijska uprava Kranj: 
 
- varuje življenja, osebno varnost in premoženje ljudi, 
- varuje določene osebe, objekte, organe in okoliše, 
- ureja promet v skladu z določenim prometnim režimom, 
- sprejema ukrepe za ustrezno varovanje državne meje in opravlja mejne kontrole, 
- preprečuje, aktivira in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema storilce kaznivih 

dejanj in prekrškov, druge iskane osebe ter jih izroča pristojnim organom, 
- sodeluje pri izvajanju humanitarnih, oskrbovalnih, izvidniških in drugih nalog, 
- vzpostavlja komunikacijsko-informacijsko povezavo z drugimi državnimi organi, 
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

D – 52 Načrt dejavnosti PU Kranj 

 

7.1.5. Osnovno zdravstvo Gorenjske 
 
- organizira in izvaja medicinsko oskrbo ponesrečenih na terenu in v zdravstvenih ustanovah, 
- koordinira sile in sredstva zdravstva na Gorenjskem in posreduje pri zagotavljanju pomoči iz drugih 

regij, 
- izvaja druge ukrepe in naloge iz svoje pristojnosti. 
 

D – 53 Načrt dejavnosti OZG ob množičnih nesrečah 

 

7.1.6. Splošna bolnišnica Jesenice 
 
- izvaja nujno specialistično zdravstveno pomoč, ki jo zagotavljajo splošne in specialistične 

bolnišnice, 
- sprejme poškodovane in ranjene v nadaljnjo zdravljenje, 
- izvaja druge ukrepe in naloge iz svoje pristojnosti. 
 

D – 54 Načrt dejavnosti Splošne bolnišnice Jesenice 

 

7.1.7. Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Kranj 
 
- sodeluje pri izvajanju zaščitnih ukrepih za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad zdravstveno 

higienskim stanjem začasnih nastanitvenih objektov, sanitarno zdravstvenimi pogoji zdravstvene 
oskrbe, oskrbe s hrano, oskrbe s pitno vodo, javne prehrane, vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-
varstvenega dela, 

- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

7.1.8. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Kranj 
 
- spremlja zdravstveno stanje prebivalcev, 
- svetuje o pravilnih higienskih postopkih pri delu z živili, 
- izvaja dezinfekcijo (razkuževanje), dezinsekcijo (uničevanje insektov), in deratizacijo (uničevanje 

glodavcev), 
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

7.1.9. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Območna enota Kranj 
 
- higienska in zdravstvena ekološka dejavnost in celovita problematika okolja, 
- mikrobiološka diagnostična dejavnost, preiskave in aktivnosti s področja javno zdravstvene 

mikrobiologije raziskovalno dejavnost, 
- mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, 
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- kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, 
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

7.1.10. Upravne enote 
 
- urejajo državljanska stanja-izdajajo javne listine, 
- pripravljajo obvestila za medije o načinu in možnostih za pridobitev ustrezne javne listine, 
- predvidijo lahko potrebe po izdaji listin za število možnih evakuiranih oseb, 
- predvidijo možnost daljšega delovnega in odpiralnega časa ali posebnih odprtih okenc za 

reševanje problematike evakuiranih oseb, 
- opravljajo druge naloge iz svojega področja. 
 

7.1.11. Center za socialno delo Gorenjska 
 
- zagotavljajo ustrezne pogoje za bivanje v socialno varstvenih zavodih (domovih starejših občanov, 

varstveno delavnih centrih, centrih za usposabljanje in delo in posebnih zavodih), 
- sodelujejo pri izvajanju evakuacije ogroženih skupin prebivalstva, predvsem oskrbovancev iz 

ogroženega območja, 
- sodelujejo pri nastanitvi ogroženih skupin prebivalstva, predvsem oskrbovancev v socialno-

varstvenih zavodih, 
- zagotavljajo socialnovarstvene storitve, 
- zagotavljajo izplačila denarno socialne pomoči, 
- sprejemajo vloge za oprostitev plačila socialno varstvenih storitev, 
- opravljajo druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

7.1.12. Območni urad Uprave RS za varno hrane, veterinarstvo in varstvo 

rastlin Kranj 
 
- sodeluje pri določanju ukrepov v zvezi z živalmi, živili živalskega izvora in krmo, 
- izvaja poostren izredni uradni nadzor na področju varnosti živil živalskega izvora in krme ter na 

področju zdravstvenega varstva in zaščite živali, 
- odreja ukrepe imetnikom živali ter nosilcem dejavnosti za zagotavljanje varne hrane in krme ter za 

zagotavljanje zdravstvenega varstva in zaščite živali, 
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

7.1.13. Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, Območna enota Kranj 
 
- sodeluje pri nadzoru varne hrane rastlinskega izvora in krme v primarni proizvodnji vključno s 

prvim dajanjem v promet ter izvaja ukrepe pri nosilcih živilske dejavnosti v primarni proizvodnji, 
- sodeluje pri nadzoru zdravstvenega varstva rastlin in preprečevanju širjenja škodljivih organizmov 

ter izvaja ustrezne ukrepe, 
- nadzira izvajanje gozdno gospodarskih in gojitvenih načrtov pri ohranjanju namenskih funkcij 

gozda, tudi okoljskih funkcij in 
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

7.1.14. Nevladne organizacije 
 
Območna združenja Rdečega križa Slovenije, Slovenska Karitas, Regijski svet gasilskih zvez 
Gorenjske, Postaje gorske reševalne službe, jamarji, kinologi, potapljači, taborniki, skavti ter druge 
nevladne organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito, reševanje in pomoč, izvajajo naloge 
iz svoje pristojnosti. Vključujejo se v skupne akcije zaščite, reševanja in pomoči na podlagi odločitev 
poveljnika Civilne zaščite za Gorenjska. 
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7.2. Operativno vodenje 
 
Dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine operativno vodi poveljnik Civilne zaščite 
občine s pomočjo štaba Civilne zaščite občine. Poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko spremlja stanje 
in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na prizadetem območju ter na zahtevo poveljnika Civilne 
zaščite občine skladno z načelom postopnosti organizira potrebno pomoč v silah in sredstvih za 
zaščito, reševanje in pomoč 
 
V primeru, da občina ne razpolaga z ustreznimi silami, poveljnik Civilne zaščite prizadete občine 
zaprosi za pomoč v silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč poveljnika civilne zaščite za 
Gorenjsko. 
 
Če je prišlo do nesreče večjega obsega, kjer je prizadetih več občin v regiji, dejavnosti za zaščito, 
reševanje in pomoč skupnega pomena organizira in vodi poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko. 
 
Štab Civilne zaščite za Gorenjsko ob poplavah organizira svoje delo na obstoječem sedežu, ki je v 
prostorih Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj, Nazorjeva 1, Kranj. V 
primeru poškodovanosti objekta, poškodovanosti komunikacij ali zaradi drugih razlogov onemogočeno 
delo štaba Civilne zaščite za Gorenjsko, se preseli na rezervno lokacijo v prostore Javnega zavoda za 
gasilsko reševalno službo Kranj, Bleiweisova 34, Kranj. 
 
Logistično podporo tem silam, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materiala, prevoza, 
informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva, zagotavlja logistični center s 
službo za podporo. 
 
Ob naravni ali drugi nesreči pristojni poveljnik CZ oziroma vodja intervencije zagotavlja, operaterjem 
sistema javne stacionarne in mobilne telefonije, dostope do komunikacijskih objektov, ki so v okvari na 
območju nesreče (intervencije), do odprave napak in ponovne vzpostavitve delovanja. 
 
Intervencijska vozila in vozila s prednostjo imajo ob naravnih in drugih nesrečah v času intervencij 
prednost vožnje pred drugimi vozili. 
 

D – 68 Pojasnilo v zvezi z intervencijskimi vozili in vozili s prednostjo 

 

7.3. Organizacija zvez 
 
Pri prenosu podatkov in komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoložljiva telekomunikacijska in 
informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno povezanih omrežjih. Prenos podatkov 
in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in 
pomoči poteka po: 
 
- telefaksu, 
- elektronski pošti, 
- radijskih zvezah (ZARE), 
- mobilni telefoni, 
- intranetu ZiR, 
- internetu. 
 
Pri operativnem vodenju dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč se uporabljata sistem radijskih 
zvez zaščite in reševanja (ZARE), ki ima podsistem radijskih zvez in podsistem osebnega klica. 
Sistem zvez ZARE se obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih 
akcijah, ter je namenjen vsem izvajalcem nalog v okviru sistema zaščite in reševanja (uporabljajo ga 
pripadniki enot in služb Civilne zaščite, gasilci, gorski reševalci, jamarji, potapljači, kinologi idr.). 
Telekomunikacijsko središče sistema ZARE je na Gorenjskem v Regijskem centru za obveščanje 
Kranj. Prek njega se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne 
telekomunikacijske sisteme. 
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Sistem radijskih zvez ZARE je koncipiran tako, da je možno uporabiti določeno število semidupleksnih 
kanalov (število je določeno s številom repetitorjev, ki so dosegljivi vsem R/p – ročne, mobilne, 
stacionarne na območju regije) in celoten nabor simpleksnih kanalov, ki si na razpolago v celotnem 
sistemu. Omejitve obstajajo zaradi konfiguracije terena, tehničnih lastnosti radijskih zvez in 
zasedenosti kanalov. Regijski center za obveščanje Kranj ureja in usklajuje zveze ter posameznim 
reševalnim službam določa delovne (simpleksne) kanale. 
 
Na območju Gorenjske regije deluje sedem repetitorjev (Brvoge, Dobrča, Dovška baba, Krvavec, 
Koprivnik, Lubnik in Vogel). V primeru poplav ni pričakovati na lokacijah repetitorjev poškodb oziroma 
okvar. Večji izpad repetitorja se lahko nadomesti z mobilnim repetitorjem z agregatom. 
 
Večje probleme lahko pričakujemo ob katastrofalnih poplavah, ki bi močno prizadel elektroenergetski 
sistem Republike Slovenije in bi prišlo do izpada električne energije hkrati na celotnem območju 
države. V tem primeru nimamo dovolj strokovnega kadra in materialnih sredstev, da bi lahko hkrati 
zamenjali pri vseh sedmih repetitorjih dovod električne energije iz omrežja z agregati. 
 
Ob omejeni uporabi sistema zvez ZARE zaradi razgibane konfiguracije terena je možno postaviti 
praviloma v treh urah mobilni repetitor na določeno lokacijo. Regijski center za obveščanje posreduje 
Centru za obveščanje Republike Slovenije zahtevo za namestitev mobilnega repetitorja na določeno 
lokacijo. Za namestitev mobilnega repetitorja je pristojna Uprava Republike Slovenije za Zaščito in 
reševanje. 
 
Radijske zveze sistema ZARE se uporabljajo v skladu z Načrtom zagotavljanja zvez ob nesreči. 
 

P – 19 Radijski imenik sistema zvez ZARE in ZARE+ 
P – 63 Seznam pozivnikov ZARE na Gorenjskem 
D – 4 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 
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8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 
 

8.1. Ukrepi zaščite in reševanja 
 
Ukrepi zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah 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. 
 

Izvajanje zaščitno-reševalnih ukrepov ob poplavah 
 

 DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE 
 
 
 
 
 
 
 

SPREMLJANJE 
RAZMER 

 
 

POSLEDICE OB 
POPLAVAH 

 
 
 

PRESOJA SITUACIJE IN PRIPRAVA 
 

NA IZVAJANJE ZRP 
 
 
 
 

OCENA POŠKODOVANOSTI 
 

OBJEKTOV IN OCENA ŠKODE 
 
 
 
 
                      ODLOČANJE O NUJNIH              DA 

UKREPIH 
 
 
 
 

TEHNIČNO REŠEVALNI UKREPI 
 
 
 

ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE 
 
 
 

R K B   ZAŠČITA 
 
 
 

ZAKLJUČEK INTERVENCIJE 
IN POROČILO 

 
 

 
Poveljnik CZ za Gorenjsko v 
sodelovanju s poveljnikom 
CZ občine 
 

 
Poveljnik CZ za Gorenjsko v 
sodelovanju s poveljnikom 
CZ občine 
 
 
Komisija za popis ter oceno 
poškodovanosti objektov 
Komisija za ocenjevanje 
škode 
 
 
 

Poveljnik CZ za Gorenjsko v 
sodelovanju s poveljnikom 
CZ občine 
 
 
Lokalna skupnost 
Regija 
 
 

Lokalna skupnost 
Regija 
 
 

Lokalna skupnost 
Regija 
 

Poveljnik CZ za Gorenjsko v 
sodelovanju s poveljnikom 
CZ občine 
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Izvajanje zaščitno-reševalnih ukrepov ob katastrofalnih poplavah 
 

 DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPREMLJANJE 
RAZMER 

 
 

POSLEDICE OB 
KATASTROFALNIH POPLAVAH 

 
 
 

PRESOJA SITUACIJE IN PRIPRAVA 
 

NA IZVAJANJE ZRP 
 
 
 
 

OCENA POŠKODOVANOSTI 
 

OBJEKTOV IN OCENA ŠKODE 
 
 
 
 

                       ODLOČANJE O NUJNIH              DA 
UKREPIH 

 
 

 
 

TEHNIČNO REŠEVALNI UKREPI 
 
 
 

EVAKUACIJA DOBRIN IN LJUDI 
 
 

ZAČASNA NASTANITEV IN 
OSKRBA OGROŽENIH 

 

 
ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE 

 
 
 

R K B    ZAŠČITA 
 
 
 

ZAKLJUČEK INTERVENCIJE 
IN POROČILO 

 
 

 
Poveljnik CZ RS v sodelova-
nju s poveljnikom CZ za 
Gorenjsko 
 
 
 

Poveljnik CZ RS v sodelova-
nju s poveljnikom CZ za 
Gorenjsko 
 
 

Komisija za popis ter oceno 
poškodovanosti objektov 
Komisija za ocenjevanje 
škode 
 
 
 

Poveljnik CZ RS v sodelova-
nju s poveljnikom CZ za 
Gorenjsko 
 
 

Lokalna skupnost 
Regija 
 
 

Lokalna skupnost 
Regija 
 
 

Lokalna skupnost 
Regija 
 
 

Lokalna skupnost 
Regija 
 
 

Lokalna skupnost 
Regija 
 
 

Poveljnik CZ RS v sodelova-
nju s poveljnikom CZ za 
Gorenjsko 

 

D – 57 Načrt organizacije in delovanja nastanitvene enote 
D – 61 Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 
D – 63 Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcijo 
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8.1.1. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
 
 
Obvestilo, poročilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Načrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odločitev odgovornih 

 

8.1.1.1. 
NEVARNOST NASTANKA 

 

POPLAV 
 
 
 

8.1.1.2. 
NADZOR STANJA VODNOGOSPO- 

 

DARSKE INFRASTRUKTURE 
 
 

8.1.1.3. 
RUŠENJE NARAVNIH PREGRAD 

 

V SKLADU S NAČRTOM 
 
 
 

8.1.1.4. 
 

UTRJEVANJE NASIPOV 
 
 
 

8.1.1.5. 
PRAZNENJE UMETNIH 

AKUMULACIJ 
 
 
 

8.1.1.6. 
 

DRUGI UKREPI 
 
 

 
 
ARSO-UM 
 
 
 
 

Vodnogospodarske javne 
službe 
Upravljavci objektov 
 
 
 

Vodnogospodarske javne 
službe 
Pristojni poveljnik CZ 
 
 
 

Vodnogospodarske javne 
službe 
Pristojni poveljnik CZ 
 
 
 
Upravljavec objektov 

 
Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se pričnejo izvajati takoj po prvih obvestilih o zvišanju 
vodostaja rek. Občine morajo v svojih načrtih zaščite in reševanja ob poplavah opredeliti kako 
vodnogospodarske javne službe, upravljavci objektov in drugi pristojni organi poostrijo nadzor nad 
zadrževalniki vode, jezovi in nasipi v primeru, da bi narasle vode lahko te objekte poškodovale, kdaj 
nastopi čas za rušenje naravnih pregrad in praznjenje umetnih akumulacij, katere sile se bodo 
uporabile za utrjevanje nasipov in kako bo potekalo sodelovanje med vodnogospodarskimi javnimi 
službami, upravljavci objektov, drugimi pristojnimi organi in štabom Civilne zaščite občine. 
 
Štabi Civilne zaščite občin in Štab Civilne zaščite za Gorenjsko ter enote Civilne zaščite, državne in 
lokalne gospodarske javne službe in druga podjetja morajo takoj ob pojavu nevarnosti za nastop 
visokih voda začeti z izvajanjem operativno zaščitnih ukrepov. Izvajajo se ukrepi dodatne obrambe 
nasipov, zapora ali ščitenje prometnic, evakuacija prebivalcev, izpraznitev kleti, stanovanjskih površin, 
skladišč, prekinitev nekaterih aktivnosti vezanih na vodotoke (odvzem vode) ipd.. Ti ukrepi so mogoči, 
če smo dovolj zgodaj opozorjeni na nevarnost. 
 
Regija sodeluje za občinami pri ocenitvi poškodovanosti objektov in njihove uporabnosti. Organizira v 
sodelovanju s prizadeto občino ocenjevanje, skrbi za evidenco prizadetih objektov, ki jih je treba 
oceniti, v slučaju potrebe zagotavlja strokovno pomoč ocenjevalcem, nadzoruje delo ocenjevalcev, 
vodi evidenco opravljenega dela ocenjevalcev, zbira dokumentacijo o ocenjevanju in pripravi regijski 
zbirnik ocenjene škode, ki ga bo obravnavala regijska komisija za ocenjevanje škode. Sprejeti zbirnik 
se pošlje državni komisiji. 
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V primeru potrebe z regijsko enoto za tehnično reševanje sodeluje pri odstranjevanju ruševin in z 
regijsko službo za podporo skrbi za preskrbo na prizadetem območju. 
 

P – 23 Pregled lokacij načrtovanih za potrebe ZiR v občinskih prostorskih aktih 

 

8.1.2. Evakuacija 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
 
 
Pisni sklep 
 
 
 
 
Obvestilo o evakuacijskih 
zbirališčih 

 
 
 
Načrt evakuacije 
 
 
 
 
 

Načrt evakuacije 

 

8.1.2.1. 
 

 

SKLEP O EVAKUACIJI 
 
 
 

8.1.2.2. 
OBVEŠČANJE PREBIVALCEV O EVA- 

 

KUACIJSKIH POTEH IN ZBIRALIŠČIH 
 

 
 

8.1.2.3. 
 

IZVAJANJE EVAKUACIJE 
 
 
 

8.1.2.4. 
SPREJEM, OSKRBA IN NASTANITEV 

EVAKUIRANCEV 
 

 
 

Župan ali poveljnik CZ 
občine 
Poveljnik CZ za Gorenjsko 
 
 
 
 

Poveljnik CZ občine 
 
 
 
 

Poveljnik CZ občine 
Poverjeniki za CZ 
Službe za podporo 

 
 

 
Vodja nastanitvene enote 

 
Evakuacija se izvaja le v primeru, če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti ljudi in materialnih 
dobrin. Odredi jo lahko vlada, župan, oziroma v nujnih primerih pristojni poveljnik Civilne zaščite. 
Evakuacija se izvaja pred nastopom poplavnega vala, najpogosteje v spodnjem delu vodotoka. Če je 
dovolj časa se lahko poleg evakuacije ljudi izvaja tudi evakuacija materialnih dobrin. 
 
Evakuacija se izvaja v skladu z načrtom evakuacije, ki ga izdelajo poplavno ogrožene občine in z njim 
seznanijo prebivalstvo. To je še posebno nujno na območjih, kjer so na vodotokih jezovi, zadrževalniki 
vode in kjer v primeru, da pride do njihove porušitve ni veliko časa za evakuacijo. 
 
Poplavna območja v naši regiji ne sežejo na naseljena območja, zato v preteklosti ni bilo potrebno 
izvajati množičnih evakuacij ob poplavah. 
 
Na našem območju je pregrada vodne elektrarne Moste na reki Savi Dolinki. Pregrada je locirana na 
območju Občine Žirovnica. Dolvodno poplavni val ob porušitvi pregrade ogroža poleg Občine Žirovnice 
še Občino Bled, najbolj pa Občino Radovljica vse do naselja Podnart, ki leži na desnem bregu reke 
Save. 
 
Te tri občine morajo izdelati Načrt zaščite in reševanja ob porušitvi pregrade vodne elektrarne Moste. 
 
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. 
 

P – 20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce 
P – 21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove 

zmogljivosti, ter lokacij primerne za postavitev zasilnih prebivališč 
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P – 22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano 
D – 9 Zaščitni ukrep evakuacija – priporočilo 

 
Regija sodeluje z zagotavljanjem ustrezne opreme in sredstev iz državnih rezerv, ki je potrebna ob 
nastanitvi in oskrbi ogroženih. 
 

8.1.3. Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dovoljenje za postavitev 
MOP 

 
 
 
Načrt delovanja nastani-
tvene enote 
 
 
 
 

Evidenca ogroženih pre-
bivalcev 
 

 
8.1.3.1. 

ZBIRANJE PODATKOV O OBČANIH, 
KI SO OSTALI BREZ STREHE 

 
 
 

8.1.3.2. 
   NE             ODLOČANJE O NASTANI-             DA 

TVENIH ZMOGLJIVOSTIH 
 
 
 
 

8.1.3.3. 
POSTAVITEV ZAČASNIH 

BIVALIŠČ 

 
 
 

8.1.3.4. 
ORGANIZIRANJE OSKRBE V 
NASTANITVENIH ENOTAH 

 
 
 

8.1.3.5. 
ZBIRANJE IN RAZDELJEVANJE 

ČLOVEKOLJUBNE POMOČI 
 

 
 

8.1.3.6. 
SPREMLJANJE PRESKRBE Z 

 

ŽIVLJENSKIMI SREDSTVI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Poveljnik CZ občine 
Poverjeniki za CZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vodja nastanitvene enote 
 
 
 

 
Človekoljubne organizacije 
Centri za socialno delo 
 
 
 
Pristojni organi s področja 
preskrbe 

 
Začasna nastanitev in oskrba ogroženih in prizadetih obsega: 
- urejanje sprejemališč za evakuirane prebivalce, 
- urejanje začasnih prebivališč, 
- nastanitev prebivalstva, 
- oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami, 
- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči. 
 
V načrtih morajo občine natančno opredeliti mesta, kjer se sprejema evakuirane prebivalce in kjer se 
jim zagotovi najnujnejše pogoje za nastanitev, hrano, obleko ter zdravstveno oskrbo. Občine morajo v 
svojih načrtih zaščite in reševanja ob poplavah nadalje bolj natančno opredeliti tudi kdo zbira podatke 
o ljudeh, ki so ostali brez strehe, kdo odloča o nastanitvenih zmogljivostih, kje in kako se bo pridobilo 
dovoljenje za postavitev začasnih bivališč, kako in kdo je odgovoren za oskrbo v nastanitvenih enotah, 
postopek zbiranja in razdeljevanja humanitarne pomoči in na kakšen način bo potekal nadzor 
preskrbe z življenjskimi sredstvi. 
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Naloge na tem področju opravljajo službe Civilne zaščite za podporo, gospodarske družbe, zavodi in 
druge organizacije, ki razpolagajo z nastanitvenimi in prehranbenimi zmogljivostmi, enote tabornikov in 
skavtov, Rdeči križ Slovenije, Slovenski Karitas in druge humanitarne organizacije, centri za socialno 
delo in druge socialne službe ter občani v okviru soseske pomoči. 
 
Regija sodeluje z zagotavljanjem ustrezne opreme in sredstev iz državnih rezerv, ki je potrebna ob 
nastanitvi in oskrbi ogroženih. 
 

D – 10 Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah – priporočilo 
D – 11 Zaščitni ukrep Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev – priporočilo 
D – 57 Načrt organizacije in delovanja nastanitvene enote 

 

8.1.4. Radiološka, kemijska in biološka zaščita 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 

 
 
Pregled virov nevarnih 
snovi 
 
 
 
 
 

Obvestilo o nevarnosti 
 
 
 
 
 
Obvestilo 
 
 

 
 
Delovni nalog 
 
 
 
 
 

Poročila o intervenciji 

 
 

8.1.4.1. 
 

PREGLED VIROV NEVARNIH 
SNOVI 

 

 
 

8.1.4.2. 
   NE                         NEVARNOST                     DA 

NESREČE Z NEVARNO 
SNOVJO 

 
 
 

8.1.4.3. 
OBVEŠČANJE O NEVARNOSTIH 

POVEZANIH Z NEVARNIMI SNOVMI 
 

 
 

8.1.4.4. 
IZVAJANJE ZAŠČITNIH 

 

UKREPOV 

 
 
 

8.1.4.5. 
 

ZAKLJUČEK INTERVENCIJE 
 

 
 

Upravljavci 
Občani 
 
 
 
 
 

Vsak, ki opazi nevarnost 
Upravljavec 
 
 
 
 

Pristojni poveljnik CZ 
ReCO Kranj 
 
 
 
 

Poveljnik CZ občine 
Vodja intervencije 
 
 
 
 

Vodja intervencije 
 
 

 

Ob poplavah obstaja velika nevarnost, da zaradi poškodb na objektih in napravah, kjer se proizvajajo, 
uporabljajo, hranijo ali prevažajo nevarne snovi, pride do nenadzorovanega uhajanja teh snovi v 
okolje. Na celotnem poplavljenem področju je potrebno poostriti nadzor nad nevarnimi snovmi in 
ravnanjem z njimi. 
 
Nadzor izvajajo prebivalci, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki uporabljajo, 
proizvajajo, prevažajo, ali skladiščijo nevarne snovi, občine ter pristojni državni organi. Še posebej je 
zaradi velikih količin (uporaba v prometu, gospodinjstvih) potrebno izvajati nadzor nad iztekanjem 
nafte in naftnih derivatov, ter odkriti poškodbe in s tem v zvezi uhajanje plina tam kjer poteka plinovod. 
 
Enote za radiološko, kemično in biološko zaščito morajo takoj, ko nastopijo poplave oziroma takrat, ko 
se nivo vode zniža pregledati celotno prizadeto področje, opraviti radiološko, kemično in biološko 
izvidovanje, ugotoviti prisotnost, vrsto in količino nevarnih snovi v okolju. Enote za radiološko, kemično 
in biološko zaščito označijo kontaminirano zemljišče in izvajajo aktivnosti za preprečevanje 
nadaljnjega širjenja nevarne snovi v okolje. 



Ministrstvo za obrambo RS  Izpostava URSZR Kranj 

Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo 

 

Verzija 3.1  Ažurirano: 06.11.2019 
 

37 

 
Na območju Gorenjske regije neposredno na poplavnem območju ni večjih stacionarnih virov tveganja 
zaradi nevarnih snovi. Kljub temu morajo občine v svojih načrtih zaščite in reševanja ob poplavah bolj 
natančno opredeliti kje na svojem ozemlju imajo nevarne snovi (pregled virov nevarnih snovi), oceniti 
kakšna je nevarnost, da bi ob poplavah 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 zaščito – 
izvidovanje. Enota izvaja detekcijo, identifikacijo, dozimetrijo, opravlja enostavnejše analize, jemlje 
vzorce na terenu ter ugotavlja in označuje mejo kontaminiranega območja. Za opravljanje 
zahtevnejših analiz in preiskav vključimo državno enota ELME. 
 

P – 30 Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi 
P – 66 Pregled nevarnega blaga, ki se prevaža po železnici na območju Gorenjske regije 
P – 68 Pregled zaklonišč 
D – 70 Zdravstvene smernice za ravnanje služb NMP v kemijskih nesrečah 

 

8.1.5. Zaščita kulturne dediščine 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 

 
 

Obvestilo o poplavah 
 
 
 
 

Zapisniki 
Podatki o kulturni dedišč-
ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisniki 

 

8.1.5.1. 
POPLAVE 

 

NEVARNOST POPLAV 

 
 

8.1.5.2. 
PREGLED STANJA KULTURNE 

 

DEDIŠČINE 
 
 
 

8.1.5.3. 
   NE                       ODLOČANJE O                    DA 

TAKOJŠNJIH ZAŠČITNIH 
UKREPIH 

 
 
 

8.1.5.4. 
TAKOJŠNA VARNOSTNA DELA 

(podpiranje, evakuacija ipd.) 
 

 
8.1.5.5. 

 

 

DOKUMENTIRANJE POŠKODB 
 
 
 
 

8.1.5.6. 
 

ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE 
 
 

 
 

ARSO-UM 
ReCO Kranj 
 
 
 
 

Ustanove za varstvo kultu-
rne dediščine 
 
 
 
 
 

Pristojne ustanove za 
varstvo kulturne dediščine 
 
 
 
 
Strokovne ekipe ustanov za 
varstvo kulturne dediščine 
 
 
 
 

 

Strokovne konzervatorske 
ekipe 
 
 
 
 

Strokovne konzervatorske 
ekipe 

 

Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter 
preprečevanje škodljivih vplivov poplav na kulturno dediščino. Izvajajo jih strokovnjaki s področja 
kulturne dediščine, strokovne službe za varstvo kulturne dediščine, po potrebi pa sodelujejo tudi enote 
Civilne zaščite in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč. 
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Ob poplavah je pomembna zaščita oziroma po potrebi premestitev premične kulturne dediščine. 
Pregled in ukrepe za varstvo kulturne dediščine morajo vsebovati vsi načrti zaščite in reševanja. 
Kulturni spomeniki, pomembni za kulturo in dediščino naroda, morajo biti identificirani z mednarodnim 
razpoznavnim znakom varstva kulturnih dobrin. Stavbno kulturno dediščino je treba čimprej zavarovati 
tudi pred vremenskimi vplivi, premično pa premestiti v ustrezne objekte, kjer se lahko izvajajo tudi 
najnujnejša konzervatorska dela. 
 
Občine morajo v svojih načrtih zaščite in reševanja ob poplavah bolj 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 regija je usklajevanje aktivnosti med občinami in ustanovami s področja varstva kulturne 
dediščine ter strokovnimi konzervatorskimi ekipami. 
 

P – 31 Pregled kulturne dediščine 
P – 62 Pregled strokovnih komisij za varstvo kulturne dediščine 

 

8.2. Naloge zaščite, reševanja in pomoči 
 

8.2.1. Tehnično reševanje ob poplavah 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 

 
 
Obvestilo o poplavah 
 
 
 
 
 

Delovni nalog 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obvestilo o pogrešanih 
 
 
 
 

Delavni nalog 

 
 

8.2.1.1. 
 

POPLAVE 
 

 
 
 

8.2.1.2. 
GRADNJA IN POPRAVILO VODNOGO- 

 

SPODARSKE INFRASTRUKTURE 
 

 
 

8.2.1.3. 
REŠEVANJE LJUDI, ŽIVALI IN 

MATERIALNIH SREDSTEV 
 

 
 
 

8.2.1.4. 
 

ISKANJE POGREŠANIH 
 

 
 

8.2.1.5. 
 

ČRPANJE VODE 
 

 
 
 

8.2.1.6. 
 

DRUGI UKREPI 
 
 

 
 

ARSO-UM 
CORS 
ReCO Kranj 
 
 
 

Vodja intervencije 
Vodnogospodarske javne 
službe 
 
 
 
 

Vodja intervencije 
 
 
 
 

Enote CZ 
Policija 
 
 
 
 

Vodja intervencije 
 
 
 
 
 

Vodja intervencije 

 
Navedene naloge opravljajo gasilske enote, tehnično reševalne enote Civilne zaščite, ekipe za 
reševanje na vodi in iz vode. Pri opravljanju nalog sodelujejo vodnogospodarske javne službe (Vodno-
gospodarsko podjetje Kranj), gospodarske družbe za vzdrževanje cest (Gorenjska gradbena družba), 
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gospodarske družbe z ustrezno mehanizacijo (Gradbeno podjetje Bohinj, OGP Grad Bled, GIP 
Gradbinec Kranj, SGP Tehnik Škofja Loka, Gradis GP Gradbeno podjetje Jesenice, SGP Tržič) in 
drugi. Pri izvajanju teh nalog po potrebi sodelujejo tudi enote Slovenske vojske. 
 
Občine morajo v svojih načrtih zaščite in reševanja ob poplavah bolj podrobno opredeliti naloge, ki jih 
imajo ob popravilu vodnogospodarske infrastrukture, kako bo potekalo reševanje ljudi, živali in 
materialnih dobrin iz vode, kako bo potekalo iskanje pogrešanih, črpanje vode in opredeliti tudi druge 
tehnično reševalne ukrepe. 
 
Naloga regije je koordinacija dela med posameznimi izvajalci nalog in pomoč pri reševanju ljudi, živali 
in materialnih dobrin iz vode ter iskanju pogrešanih. 
 

P – 13 Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb 
P – 73 Skupina gasilcev z znanjem tujih jezikov za podporo vodenja intervencij 

 

8.2.2. Nujna medicinska pomoč 
 
V okviru nujne medicinske pomoči se ob poplavah izvajajo le najnujnejši ukrepi za ohranitev življenja 
in varovanja zdravja ljudi na prizadetem območju. To se predvsem naslednji ukrepi: 
 
- nudenje (laična pomoč), ki jo dajejo ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, 
- nujna zdravstvena pomoč, ki jo daje medicinsko osebje bodisi na terenu ali pa v ustreznih 

zdravstvenih ustanovah, 
- nujna specialistična zdravstvena pomoč, ki jo zagotavljajo splošne in specialne bolnišnice, 
- izvajanje higienskih in proti epidemičnih ukrepov, ki jih izvajajo različne službe pod nadzorstvom 

zdravstvenega inšpektorata in pristojnih zavodov za zdravstveno varstvo, 
- oskrba z zdravili, sanitetnim materialom in opremo. 
 
Delovanje zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah je urejeno s predpisi Ministrstva za 
zdravje o delu zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
Ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite v občinah se aktivirajo takrat, kadar zaradi velikega števila 
poškodovanih ob poplavah pomoč rednih zdravstvenih služb ni zadostna. Sodelujejo pri nudenju prve 
pomoči in evakuaciji poškodovanih z mesta nesreče. 
 
Značilno za poplave so tudi utopitve ljudi. Za reševanje iz vode in pri nudenju prve medicinske pomoči 
ob tem so potrebna specifična znanja in oprema. Za reševanje iz vode so pripravljene in usposobljene 
posebne enote Civilne zaščite za reševanje v vodi in iz vode. 
 
Občine v občinskih načrtih zaščite in reševanja ob poplavah natančno opredelijo kako poteka prijava 
poškodbe oziroma bolezni, kako poteka prva (laična pomoč), razdelati morajo napotitev v zdravstveno 
ustanovo, doreči z zdravstvenimi ustanovami kako bo potekala zdravniški pregled, triaža in 
specialistična pomoč, kdo bo izvajal higiensko proti epidemične ukrepe in oskrbo z zdravili, sanitetnim 
materialom in opremo. 
 
Naloge regije so pridobivanje prostih kapacitet v zdravstvenih ustanovah v neprizadetih občinah in 
pridobivanje pomoči v sanitetnemu materialu, zdravilih iz državnih rezerv in iz mednarodne in druge 
humanitarne pomoči. 
 

P – 76 Center za zastrupitve, Interna klinika UKC Ljubljana 
D – 60 Smernice za delovanje sistema NMP ob množičnih nesrečah 
D – 63 Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcijo 
D – 66 Navodilo za uporabo prikolice za reševanje ob množičnih nesrečah in razdelava navodila 

za uporabo prikolice za reševanje ob množičnih nesrečah za Gorenjsko 
D – 67 Priporočila NIJZ glede oskrbe s pitno vodo s cisternami 
D – 69 Varnost živil v izrednih razmerah 
D – 73 Načrt dejavnosti zdravstvenega doma Jesenice ob množičnih nesrečah 
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8.2.2.1. Psihološka pomoč 
 

Preživelim ob katastrofalnih poplavah in svojcem žrtev poplav zaradi psihične prizadetosti (strah, 
izguba doma in drugo) se organizira psihološko pomoč. Psihološko pomoč ob poplavah dajejo različni 
strokovnjaki (psihologi, terapevt, duhovnik in drugi). 
 

Psihološko pomoč ob poplavah organizirajo občine v sodelovanju s strokovnimi službami. V ta namen 
se lahko v naprej pripravijo zgibanke prve psihološke pomoči preživelim ob nesreči z napotki, kako naj 
si pomagajo in kje lahko dobijo strokovno pomoč, če jo potrebujejo. Zgibanke se preživelim delijo ob 
nesreči. 
 

Občine morajo v svojih načrtih opredeliti katere strokovne službe bodo organizirale psihološko pomoč 
in kje bo pomoči dostopna, ocenijo potrebno število strokovnjakov in jih evidentirajo. 
 

Naloga regije je ob pomanjkanju strokovnjakov le-te pridobiti iz drugih sredin, po možnosti v okviru 
regije iz neprizadetih občin ali preko Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije 
 

V vse programe usposabljanja pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč morajo biti vključene 
vsebine prve psihološke pomoči. 
 

D – 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 
 

8.2.3. Prva veterinarska pomoč 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 

 
 

Poročila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocena zdravstvene 
situacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Odločba inšpekcije 

 

8.2.3.1. 
ZBIRANJE PODATKOV O 

 

POSLEDICAH 
 

 
8.2.3.2. 

VETERINARSKA OCENA 
 

ZDRAVSTVENE SITUACIJE 
 

 
 

8.2.3.3. 
   NE                      ODLOČANJE O                     DA 

PREVENTIVNIH IN DRUGIH 
UKREPIH 

 
 
 

8.2.3.4. 
ODSTRANITEV IN POKOP 

ŽIVALSKIH TRUPEL TER DRUGI 
SANACIJSKI UKREPI 

 

 
 

8.2.3.5. 
 

POOSTREN NADZOR NAD ŽIVILI 
ŽIVALSKEGA IZVORA 

 

 
 
 

8.2.3.6. 
SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE 

SITUACIJE 
 

 

 
 

Poverjeniki za CZ 
Štabi CZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veterinarske ambulante 
Veterinarski zavodi 
 
 
 
 
 

Veterinarska služba 
 
 
 
 
 

Veterinarska služba 
Enote za prvo veterinarsko 
pomoč 
 
 
 
 

Veterinarska služba 
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Naloge prve veterinarske pomoči se izvajajo na podlagi navodil, ki jih izda dežurni inšpektor UVHVVR-
ja. Naloge prve (primarne) veterinarske pomoči izvajajo veterinarji oziroma veterinarske organizacije 
oziroma zavodi sami v okviru svojih načrtov. Po potrebi se aktivirajo ekipe za prvo veterinarsko pomoč 
Civilne zaščite. Pri izvajanju nalog jim pomagajo prostovoljne gasilske enote lokalnih skupnosti, po 
odločitvi pristojnega poveljnika Civilne zaščite. 
 
Prva veterinarska pomoč ob poplavah obsega: 
 
- zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na celotnem prizadetem območju, 
- dajanje prve veterinarske pomoči poškodovanim in obolelim živalim, 
- zasilni zakol poškodovanih živali, 
- odstranjevanje živalskih trupel, 
- izvajanje drugih higienskih in proti epidemioloških ukrepov. 
 
V občinskih načrtih zaščite in reševanja ob poplavah je potrebno bolj podrobno opredelit 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 higienskih ukrepov. 
 
Regija usklajuje delo med prizadetimi občinami, veterinarskimi službami in gasilskimi enotami širšega 
pomena, ter poskrbi za prosto živeče živali. 
 

8.2.4. 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 ob poplavah obsega: 
 
- nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali, 
- nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami, 
- zagotovitev delovanja nujne komunalne infrastrukture, 
- oskrbo z električno energijo, 
- zagotavljanje nujnih prometnih povezav, 
- zagotovitev in zaščito nujne živinske krme, 
- zaščito kulturne dediščine. 
 
Občine morajo v svojih načrtih zaščite in reševanja ob poplavah bolj 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 poplavah tudi vključene v 
zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. Treba je načrtovati postopke sodelovanja med občino, 
javnimi službami in drugimi organizacijami. 
 
Naloga regija je usklajevanje dela med občinami in organizacijami ter javnimi službami, ki so 
regijskega pomena (na primer med občinami in Elektro Gorenjska, med občinami in Gorenjska 
gradbena družba idr.). 
 
Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadolžene javne službe 
(komunalne organizacije, Elektro gorenjska, Vodnogospodarsko podjetje Kranj, Telekom) in druge 
organizacije s področja infrastrukture (Gorenjska gradbena družba, gradbena podjetja), ter poveljniki 
Civilne zaščite občin in Poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko. 
 

P – 14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
 
 

Obvestilo prebivalcem 
 
 
 
 
 

Navodilo prebivalcem 
 
 
 
 

Načrt za organiziranje in 
delo informacijskih cent-
rov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poročila 

 

9.1. 
OBVESTILO O NEVARNOSTI 

POPLAV 

 
 

9.2. 
NAVODILO PREBIVALCEM O IZVAJA- 
NJU OSEBNE IN VZAJEMNE ZAŠČITE 

(objava posebne telefonske številke) 
 
 
 

9.3. 
OBVEŠČANJE IN POMOČ 

 

PREBIVALCEM 
 

 
9.4. 

POMOČ POSEBNO OGROŽENIM 
 

SKUPINAM PREBIVALCEV 
 
 
 

9.5 
SPREMLJANJE SOCIALNIH RAZMER 

 

NA PRIZADETEM OBMOČJU 
 

 
 

Poveljniki CZ občin 
 
 
 
 
 

Občinske svetovalne službe 
 
 
 
 
Informacijski center 
 
 
 
 

Centri za socialno delo 
Človekoljubne organizacije 
 
 
 
Občinske svetovalne službe 
Centri za socialno delo 

 
Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic 
poplav za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega imetja. 
 
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 vključujejo 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 socialni razmer na prizadetem območju. 
 
Naloga regije je, da poskrbi za distribucijo preventivnega gradiva (zgibanke idr.), ki ga v okviru 
usposabljanja prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito pripravlja država. 
 

P – 303 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 
D – 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 
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10. OCENJEVANJE ŠKODE 
 
Ocenjevanje škode po poplavah zajema ocenjevanje poškodovanosti objektov in ocenjevanje škode, 
ki se praviloma opravlja skupaj. Ocenjevanje škode poteka v skladu z Metodologijo za ocenjevanje 
škode, ki je opredeljena v Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. list RS, št. 67/03, 79/04, 
81/06 in 68/08). 
 
Ker je ugotavljanje poškodovanosti in z njo povezane uporabnosti gradbenih objektov podlaga za 
večino dejavnosti za vzpostavitev normalnega življenja na prizadetem območju, mora biti opravljeno v 
najkrajšem možnem času. 
 
Občinske komisije za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah po poplavi najprej pripravijo 
predhodno (grobo) oceno škode, ki je podlaga za odločanje o pomoči prizadetim občinam pri 
zagotavljanju osnovnih pogojev za delo in pripravo sanacijskih programov. 
 
Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj te predhodne (grobe) ocene pošlje 
na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Ljubljano. 
 
Takoj, ko Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda sklep o začetku ocenjevanja škode 
v prizadetih občinah, te s svojimi komisijami za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah 
pričnejo z ocenjevanjem. Občinske komisije za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah na 
podlogi zbranih vlog in ogleda izdelajo oceno škode in na Izpostavo Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje Kranj pošljejo vloge z zbirnikom po vrsti poškodovanosti. 
 
Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj po prejemu zbirnika in vlog od 
občinskih komisij za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah skliče regijsko komisijo za 
ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, ki pregleda ali so vsi obrazci pravilno in natančno 
izpolnjeni, preverijo ugotovljeno stopnjo poškodovanosti navedene v individualnih vlogah. Člani 
regijske komisije za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah sprejmejo, zavrnejo ali 
popravijo posamezne vloge. Po presoji regijske komisije za ocenjevanje škode po naravnih in drugih 
nesrečah se določijo vloge, ki jih bodo preverili na terenu. Te oglede opravijo skupaj z občinskimi 
komisijami za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. 
 
Regijska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah nato naredi zbirnik po vrsti 
poškodovanosti na nivoju regije in v skladu z navodili Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje zbirnik in vloge pošlje na državno komisijo za ocenjevanje škode po naravnih in drugih 
nesrečah (Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje). 
 
V primeru, da občina oziroma občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah 
ne bi zmogla dela na zaprosilo občine organizacijo ocenjevanja škode v sodelovanju s prizadeto 
občino prevzame Izpostava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj z regijsko komisijo za 
ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah oziroma se pridobi pomoč na ravni države. 
 
Za hitro izplačilo zavarovalnih premij oškodovancem so zavarovalnice dolžne čim prej po poplavah 
napotiti cenilce na območje, ki so ga je prizadele poplave in oceniti nastalo škodo na objektih, ki so 
zavarovani. 
 
V načrtih zaščite in reševanja ob poplavah morajo občine bolj natančno opredeliti naloge občinskih 
komisij za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, potek ocenjevanja škode, postopke 
komisije pri ocenjevanju škode, določiti prostorske zmogljivosti in kako bodo pripravile dokumentacijo, 
ki obsega: 
 
- orto-foto posnetke prizadetih naselij s hišnimi številkami, 
- razdelitev poplavno ogroženih območij po karejih, 
- seznam stanovanjskih objektov z nosilcem lastniške oziroma uporabniške pravice, 
- obrazce za poškodovanost, 
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- obrazce za škodo. 
 

D – 13 Vzorec obrazca za povrnitev stroškov občinam ob nesreči 
D – 16 Vzorec zapisnika o poškodovanosti gradbenih objektov in infrastrukture 
D – 59 Metodologija za ocenjevanje škode 
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11. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

11.1. Razlaga pojmov 
 

HIDROLOGIJA ALI VODOZNANSTVO je znanost, ki proučuje vode na kopnem (nad površjem, na 
površju in pod površjem). 
 

METEOROLOGIJA je znanost in operativna dejavnost. Osnovni namen rednega in sistematičnega 
spremljanja meteoroloških pojavov je pravočasno napovedovanje in obveščanje o vremenskih pojavih 
zaradi zaščite, obrambe in varovanja prebivalstva in dobrin ter zaradi čim bolj smotrnega izrabljanja z 
vremenom, podnebjem in vodami povezanih naravnih danosti. Poleg merjenj je bilo za vzpostavitev 
vremenske službe potrebno tudi razumevanje dogajanj v ozračju. 
 

NEVARNOST je (naravna ali druga ustrezna) danost za katerikoli neugoden pojav, ki je povezan z 
močno nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke. 
 

OGROŽENOST je sinteza nevarnosti, ranljivosti in sprejemljivosti tveganj, kar pa je odvisno od 
kulturnih, moralnih in ekonomskih vrednot v posamezni družbi. Poplavna ogroženost nastopi zaradi 
delovanja zunanjih naravnih sil v času običajno kratkotrajnih, a zelo intenzivnih ujm. 
 

POPLAVA je naravni pojav, ki nastane zaradi izredno močnih padavin ali naglega taljenja snega ali 
medsebojnega skupnega delovanja. Je naravna nesreča, ko izredni vodni pretok povzroči občutno 
škodo ob razlitju vode iz struge po okolici in z razdejanjem vodne tokove. 
 

POPLAVNI VAL se pomika po reki navzdol pri večjih nižinskih rekah 2 – 5 km/h, pri nenadnih 
povodnjih hudourniškega značaja pa tudi čez 15 km/h. Ko reka prestopi bregove, se hitrost vode hitro 
zmanjša. 
 

POVODENJ je naravna nesreča, ko izredni vodni tok povzroči občutno škodo v rečni strugi. 
 

POREČJE je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer v reko ali 
jezero. 
 

RANLJIVOST je stopnja škode ali posledic, ki bi lahko postale zaradi potencialno škodljivega pojava. 
 

ŠKODA obsega ekonomske izgube, ocenjene po nesreči. 
 

VODOSTAJ je višina nivoja vode v rečnem koritu in ga merimo z vodomerno letvijo ter izračunamo v 
centimetrih. Vodostaj opazujemo vsak dan zjutraj, posebno na večjih rekah. 
 
Letev je navadno pritrjena ob mostovih in je razdeljena na 2 cm široke bele in črne proge. Kota “0” od 
katere merimo gladino vode, je postavljena tako, da imajo vodostaji najpogosteje pozitivne vrednosti. 
 

VODNI PRETOK je tista množina vode, ki preteče skozi ovlažen rečni profil na nekem mestu v 1 
sekundi. Izrazimo ga v m/sek, izračunamo pa tako, da površino ovlaženega profila pomnožimo s 
srednjo množino vode. Vodni pretok je močno povezan z višino vodostaja. 
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11.2. Razlaga okrajšav 
 
AMZS Avto moto zveza Slovenije  
ARSO-UM Agencija Republike Slovenije za okolje-Urad za meteorologijo 
CORS Center za obveščanje Republike Slovenije 
CZ Civilna zaščita 
CZ RS Civilna zaščita Republike Slovenije 
D dodatek 
E enota 
ELME Ekološki laboratorij z mobilno enoto 
GARS gasilsko reševalna služba 
GIS UJME geografsko informativni sistem zaščite in reševanja 
IPAD informacijska podpora in administrativno delo 
JZ GRS Javni zavod gasilsko reševalna služba 
KZS Kinološka zveza Slovenije 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor 
NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje 
NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
NUS neeksplodirano ubojno sredstvo 
OE Območna enota 
P priloga 
PGD prostovoljno gasilsko društvo 
PRS podvodno reševalna služba 
PVP prva veterinarska pomoč 
PU Policijska uprava 
RS Republike Slovenije 
ReCO Regijski center za obveščanje 
RKB Radiološka, kemična in biološka 
RKS Rdeči križ Slovenije 
UPB uradno prečiščeno besedilo 
URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
UVHVVR Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
ZA-RE radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 
ZiR zaščita in reševanje 
ZRP zaščita, reševanje in pomoč 
ZTS Zveza tabornikov Slovenije 
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12. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

12.1. Skupne priloge 
 

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih Štaba CZ 
P – 2 Podatki o zaposlenih na Izpostavi URSZR Kranj 
P – 3 Pregled sil za ZRP 
P – 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ 
P – 5 Seznam zbirališč sil za ZRP 
P – 6 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP 
P – 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZiR 
P – 8 Pregled materialnih sredstev iz državnih rezerv za primer naravnih in drugih nesreč 
P – 9 Pregled materialnih sredstev iz državnih blagovnih rezerv za primer naravnih in drugih 

nesreč 
P – 10 Pregled gradbenih organizacij 
P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
P – 12 Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o poveljnikih in 

namestnikih poveljnikov 
P – 13 Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb 
P – 14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 
P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči 
P – 16 Pregled kontaktnih organov drugih držav in mednarodnih organizacij, dežel in županij 

sosednjih držav 
P – 17 Seznam prejemnikov informativnega biltena 
P – 18 Seznam medijev, ko bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in napotke za 

izvajanje zaščitnih ukrepov 
P – 19 Radijski imenik sistema zvez ZARE in ZARE+ 
P – 20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce 
P – 21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove 

zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč 
P – 22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano 
P – 23 Pregled lokacij načrtovanih za potrebe ZiR v občinskih prostorskih aktih 
P – 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki 

sodelujejo pri reševanju 
P – 25 Pregled človekoljubnih organizacij 
P – 26 Pregled organizacijskih enot Centra za socialno delo Gorenjska 
P – 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 
P – 29 Pregled veterinarskih organizacij 
P – 30 Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi 
P – 31 Pregled kulturne dediščine 
P – 32 Seznam članov komisije za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih 

nesrečah 
P – 33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode 
P – 50 Seznam odgovornih oseb Zavoda za gozdove Slovenije-ZGS, OE Bled in OE Kranj 
P – 51 Seznam dežurnih številk in odgovornih oseb PIC-Prometno informacijski center za državne 

ceste 
P – 52 Seznam odgovornih oseb Inšpektoratov RS 
P – 53 Seznam odgovornih oseb NLZOH, OE Kranj 
P – 54 Seznam odgovornih oseb ARSO 
P – 56 Seznam odgovornih-kontaktnih oseb MNZ, PU Kranj in LPE 
P – 57 Seznam vodilnih  in odgovornih oseb DRSC in GGD Kranj / CP Kranj 
P – 58 Seznam podjetij za odvoz nevarnih snovi 
P – 59 Seznam vodilnih in odgovornih oseb DARS, d.d. in IT-ITS d.d. ACB Hrušica 
P – 60 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil za ZRP Gorenjske regije 
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P – 61 Stanje zalog lovilnih vodnih pregrad (baraž) 
P – 62 Pregled strokovnih komisij za varstvo kulturne dediščine 
P – 63 Seznam pozivnikov ZARE na Gorenjskem 
P – 64 Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči 
P – 65 Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov 
P – 66 Pregled nevarnega blaga, ki se prevaža po železnici na območju Gorenjske regije 
P – 67 Podatki odgovornih oseb Uprave za obrambo, poveljstev in enot Slovenske vojske 
P – 68 Pregled zaklonišč 

P – 69 Seznam odgovornih oseb Zavoda za varovanje kulturne dediščine RS, OE Kranj 
P – 71 Seznam hidrogeologov 
P – 72 Seznam odgovornih oseb NIJZ, OE Kranj 
P – 73 Skupina gasilcev z znanjem tujih jezikov za podporo vodenja intervencij 
P – 74 Seznam dežurnih služb in distributerjev za plin in plinovodna omrežja 
P – 75 Seznam dežurnih služb upravljavcev elektro distribucijskega omrežja, elektrarn in 

hidroelektrarn 
P – 76 Center za zastrupitve, Interna klinika UKC Ljubljana 
P – 77 Seznam odgovornih oseb Triglavskega narodnega parka (TNP) 
P – 78 Pregled specialne opreme za reševanje ob nesrečah 

 

12.2. Posebne priloge 
 
P – 300 Preglednica ogroženih občin zaradi poplav 
P – 301 Preglednica o velikosti poplavnih območij po povodjih rek 
P – 302 Seznam merskih mest vodomernih postaj z intervencijskimi vrednostmi 
P – 303 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 
P – 304 Pregled prevzema in izdaje protipoplavnih vreč in zalog po občinah 

 

12.3. Skupni dodatki 
 

D – 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta 

D – 2 Načrt Izpostave URSZR Kranj za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo 
poveljnika CZ in Štaba CZ 

D – 3 Načrt organizacije in delovanja Regijskega logističnega centra Kranj ter prevzema in 
razdelitve mednarodne pomoči na letališčih 

D – 4 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 
D – 5 Priporočilo o organiziranju in delovanju informacijskega centra 

D – 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 
D – 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nevarnosti nastanka poplav in ob poplavah 
D – 8 Navodilo za obveščanje ob nesreči 
D – 9 Zaščitni ukrep evakuacija – priporočilo 
D – 10 Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah – priporočilo 
D – 11 Zaščitni ukrep Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev – priporočilo 
D – 13 Vzorec obrazca za povrnitev stroškov občinam ob nesreči 
D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP 

D – 15 Vzorec delovnega naloga 

D – 16 Vzorec zapisnika o poškodovanosti gradbenih objektov in infrastrukture 
D – 18 Vzorec obrazca za obveščanje dežel in županij sosednjih držav 
D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju Regijskega načrta ZiR ob nesreči 
D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 

D – 21 Topografska karta 
  

D – 50 Načrt dejavnosti ReCO Kranj 
D – 51 Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Kranj 
D – 52 Načrt dejavnosti PU Kranj 
D – 53 Načrt dejavnosti OZG ob množičnih nesrečah 

D – 54 Načrt dejavnosti Splošne bolnišnice Jesenice 

D – 57 Načrt organizacije in delovanja nastanitvene enote 
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D – 58 Opomnik za delo poveljnika CZ in članov Štaba CZ za Gorenjsko 

D – 59 Metodologija za ocenjevanje škode 
D – 60 Smernice za delovanje sistema NMP ob množičnih nesrečah 
D – 61 Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 
D – 63 Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcijo 

D – 66 Navodilo za uporabo prikolice za reševanje ob množičnih nesrečah in razdelava navodila za 
uporabo prikolice za reševanje ob množičnih nesrečah za Gorenjsko 

D – 67 Priporočila NIJZ glede oskrbe s pitno vodo s cisternami 
D – 68 Pojasnilo v zvezi z intervencijskimi vozili in vozili s prednostjo 

D – 69 Varnost živil v izrednih razmerah 

D – 70 Zdravstvene smernice za ravnanje služb NMP v kemijskih nesrečah 

D – 71 Zmogljivosti Slovenske vojske za potrebe ZRP 
D – 73 Načrt dejavnosti zdravstvenega doma Jesenice ob množičnih nesrečah 
D – 74 Navodilo o obveščanju prebivalstva po izvršenem alarmiranju 

 

12.4. Posebni dodatki 
 
D – 300 Ocena ogroženosti zaradi poplav iz Ocene ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na 

območju Gorenjske 

 


