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1. VELIK POŽAR V NARAVNEM OKOLJU 
 
 

1.1. Uvod 
 
Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Gorenjsko regijo, 
verzija 1.0 je izdelan na podlagi Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, 
št. 51/06 – UPB1, 97/10 in 21/18-ZNOrg), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja 
(Ur. list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/7, 54/09, 23/11 in 27/16) Zakona o gozdovih (Uradni 
list RS, št. 30/93, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06-ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13-
ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16-ZGGLRS), Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-
UPB1, 9/11 in 83/12), Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), 
Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05-UPB1) ter temelji na Državnem načrtu zaščite in 
reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, Verzija 3.0, številka: 84200-2/2018-3, z dne 26. 7. 
2018, Državni oceni ogroženosti zaradi velikih požarov v naravnem okolju, verzija 2.0 (št. 842-6/2013-
9-DGZR, z dne 18. 2. 2015), Oceni tveganja za velik požar v naravnem okolju, verzija 1.0 (izdelalo 
MKGP, avgust 2015) in Oceni ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju Gorenjske regije; Verzija 
2.0, številka: 8421-2/2016-3-DGZR, z dne 29. 3. 2016. 
 
 

1.2. Stopnja ogroženosti Gorenjske regije  
 
Stopnja ogroženost Gorenjske regije je »srednja« (razred ogroženosti 3), zato se na regijski ravni 
izdela delni načrt zaščite in reševanja oziroma dokumente v katerih se določi način opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja ter izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči. 
 
Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Gorenjsko regijo je v 
skladu z zgoraj navedenim in tretjo točko 2. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in 
reševanja (Ur. list RS, št. 24/12 78/16 in 26/19) izdelan tako, da so razdelani in usklajeni le 
posamezni deli Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, Verzija 
3.0. Ti deli so: 
 
- velik požar v naravnem okolju, 
- opazovanje, obveščanje in alarmiranje, 
- zaščitni ukrepi ter naloge zaščite, reševanja in pomoči (zaščitni ukrepi ter naloge ZRP), 
- razlaga pojmov in okrajšav, 
- seznam prilog in dodatkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199956&stevilka=2655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200267&stevilka=3231
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
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Legenda: 
               

Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika 
 

Slika 1: Ogroženost regij v RS zaradi požarov v naravnem okolju 
 
 
Občinske načrte zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju izdelajo naslednje občine 
na Gorenjskem: 
 
- Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Gorje, Občina Jesenice, 

Občina Jezersko, Mestna občina Kranj, Občina Kranjska Gora, Občina Preddvor, Občina 
Radovljica, Občina Tržič, Občina Železniki in Občina Žirovnica (razred ogroženosti 3) izdelajo 
del občinskega načrta ZiR oziroma dokumente v katerih predvidijo način obveščanja ter 
razdelajo izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP, 

- Občina Gorenja vas-Poljane, Občina Naklo, Občina Šenčur, Občina Škofja Loka in Občina Žiri 
(razred ogroženosti 2), njim sicer ni potrebno izdelati občinskega načrta ZiR, priporočljivo pa je 
pripraviti del občinskega načrta ZiR oziroma dokumente v katerih predvidijo način 
obveščanja ter razdelajo izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP. 
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Legenda: 
               

Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika 
 

Slika 2: Ogroženost občin v Gorenjski regiji zaradi požarov v naravnem okolju 
 
V Gorenjski regiji imamo tri območja požarne ogroženosti in sicer: 
 
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled (ZGS, OE Bled), ki upravlja z gozdovi na 

Gozdno gospodarskem območju Bled (GGO Bled). Površina območja je 101.566,01 ha od tega 
je površina gozda 70.458,00 ha, kar pomeni, da je gozdnatost območja 69,37%; 

- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj (ZGS; OE Kranj), upravlja z gozdovi na 
Gozdno gospodarskem območju Kranj (GGO Kranj). Površina območja je 107.640,99 ha. 
Površina gozda zajema 72.633,62 ha. Gozdnatost območja je 67,48%; 

- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (ZGS; OE Ljubljana), ki upravlja z 
gozdovi na Gozdno gospodarskem območju Ljubljana (GGO Ljubljana). GGO Ljubljana leži v 
osrednji Sloveniji in meri 250.380 ha, od tega v Gorenjski regiji 2.776,76 ha. Teh 2.776,76 ha 
obsega večji del območja Občine Žiri. Gozd tu pokriva 73% površine območja. 

 
Gorenjska regija je ena najbolj gozdnatih regij v Sloveniji. Gozdovi prekrivajo slabih 70% površine. 
Podoba gozda in s tem tudi krajine ni odvisna zgolj od gozdnatosti, temveč tudi od zgradbe gozda in 
drevesne sestave. V lesni zalogi gorenjskih gozdov predstavljajo iglavci 77% lesne zaloge in listavci 
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23%. Iglavci v lesni zalogi prevladujejo v alpskem svetu in mestoma v predalpskem svetu. Listnati 
gozdovi pa prevladujejo v nižinskih predelih Gorenjske regije. 
 

   
 

Legenda: 
                     

                     

Državna 
meja 

Regijska 
meja 

Občinska 
meja 

Meja GGO GGO Bled GGO Kranj GGO 
Ljubljana 

 
Slika 3: Gozdnogospodarska območja v Gorenjski regiji 

 

1.3. Požarna ogroženost naravnega okolja in gozdov 
 
Požarna ogroženost naravnega okolja je odvisna od podnebnih in vremenskih značilnosti 
posameznega območja, vrste tal, vrste in strukture gozda ter ostalega rastja, količine in vlažnosti goriv 
ter od bližine potencialnih povzročiteljev požarov. 
 
V Gorenjski regiji je požarno najbolj ogroženo naravno okolje in gozdovi na visokogorskih planotah 
(Jelovica, Kobla, Komna in Pokljuka), ki so poraščena predvsem z iglavci. Pogosti močni vetrovi, 
zlasti poleti, še dodatno povečujejo požarno ogroženost. Število požarov v naravnem okolju je 
odvisno predvsem od podnebnih in vremenskih dejavnikov ter aktivnosti oziroma nepazljivosti ljudi. 
 
Obseg požarov v naravnem okolju in gozdovih je odvisen predvsem od vremenskih dejavnikov. V 
dolgoletnem povprečju sta značilni dve obdobji z nadpovprečnim številom gozdnih požarov in nasploh 
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požarov v naravnem okolju. Prvo je običajno v pozno zimskem in zgodnje spomladanskem času od 
začetka februarja do začetka aprila, drugo pa poleti, predvsem julija in avgusta. 
 
Pogostost požarov v naravnem okolju in v tem okviru tudi gozdnih požarov v Gorenjski regiji se 
razlikuje po posameznih gozdnogospodarskih območjih. Na prvem mestu je blejsko GGO, sledi 
kranjsko GGO in nato ljubljansko GGO. 
 

   
 

Legenda: 
            

Majhna Srednja Velika Zelo velika 
 

Slika 4: Karta požarne ogroženosti gozdov v Gorenjski regiji (Vir: Zavod za gozdove Slovenije) 
 

1.4. Vrste požarov v naravnem okolju 
 
Gozdovi so v okviru naravnega okolja požarno najbolj ogroženi. Glede na mesto gorenja se požari v 
gozdovih razvrščajo na podtalne, talne, kompleksne, debelne in kombinirane požare ter požarne 
preskoke in požarne viharje. 
 
Posledice gozdnih požarov so odvisne od tipa gozdnega požara, vrste in oblike gozda, drevesne 
sestave gozda, časa nastanka in trajanja požara, razpoložljive količine bio goriva, velikosti pogorele 
površine in ekološke ranljivosti območja požara. 
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Kompleksni požari so najnevarnejši, ker prizadenejo drevesa od tal do vrha krošnje. Poleg dreves in 
lesne mase je pri kompleksnih požarih razvrednoteno in uničeno rastišče v celoti in večina funkcij 
gozda. Okrnjene ali onemogočene so ekološke, socialne in gospodarske funkcije gozda. Sestoje, ki 
jih je poškodoval kompleksni požar, je potrebno posekati in obnoviti. Obnova je potrebna predvsem 
zaradi zagotavljanja funkcije gozda, katere naj bi jih ta po požaru ponovno pričel opravljati v 
najkrajšem možnem času po požaru in možnosti razširjanja škodljivih organizmov, ki bi jih posledično 
lahko povzročili dodatne škode na gozdovih ob pogorišču. Ob prepoznem poseku poškodovanih in 
odmrlih dreves se zmanjšuje kakovost lesa in izgubi še tista lesna masa, ki bi jo po požaru lahko 
koristno uporabili. Seveda se ne sme podcenjevati nevarnosti in škode, ki jo povzročijo druge vrste 
gozdnih požarov, predvsem podtalni, ki prizadenejo oziroma uničijo koreninske sisteme. 
 

1.5. Vzroki požara v naravnem okolju 
 
Vzroki za nastanek požara v naravnem okolju so predvsem naslednji: 
 
- naravna sila (strela, statični samovžig in samovžig), 
- človek in tehnične naprave (z iskrenjem - vlaki, segrevanjem ali ognjem direktno ali indirektno, 

odprta kurišča, ki jih razpiha veter, dela v kmetijstvu in gozdovih, aktivnosti oboroženih sil, s požigi, 
odmetavanje cigaretnih ogorkov ipd.). 

 
Požari v naravnem okolju in tudi nasploh na prostem v Gorenjski regiji sicer niso številčni, se pa 
pojavljajo predvsem travniški požari ko skopni sneg, trava pa še ne ozeleni. Letno število požarov se 
lahko glede na vremenske razmere preko leta precej spreminja. Iz dolgoletnega povprečja je 
razvidno, da je v Gorenjski regiji na leto v naravnem okolju in na prostem povprečno 114 požarov. 
Občasno je treba nekatere težko dostopne požare gasiti tudi iz zraka. Se pa tudi zgodi, da kakšno 
leto pomoč helikopterja ni potrebna. 
 

1.6. Verjetnost nastanka verižne nesreče 
 
Požar v naravnem okolju lahko povzroči predvsem naslednje verižne nesreče: 
 
- nastanek ekološke nesreče, 
- razširitev požara v naselje, 
- razširitev požara na infrastrukturne objekte (daljnovodi, plinovodi ipd.), 
- eksplozije neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), 
- onemogočen dostop do vodnih zajetij in črpališč, 
- požar na objektih (stanovanjskih, gospodarskih), 
- požar na objektih in območjih kulturne dediščine, 
- prometne nesreče (zaradi širjenja dima, izvajanje intervencije ipd.), 
- drugo. 

 

1.7. Sklepne ugotovitve 
 
Na koncu se je potrebno zavedati, da je najučinkovitejša obramba pred požarom preventiva. 
Preventivni ukrepi za varstvo pred požarom, ki jih izvajajo država, občine, lastniki oziroma upravljavci 
gozda in drugih zemljišč ter lokalne skupnosti, so naslednji: 
 
- pravilno kurjenje v naravnem okolju, 
- redno odstranjevanje suhih organskih materialov, 
- vzdrževanje prehodnosti prevoznih poti, 
- čiščenje požarnovarnostnih pasov in gradnja požarnih zidov ob železniških progah, daljnovodih, 

plinovodih ipd., 
- graditev in vzdrževanje protipožarnih komunikacij v gozdu in gozdnem prostoru (cest, presek, 

poti, zidov ipd.), vodnih zbiralnikov in drugih tehničnih objektov, 
- opazovanje naravnega okolja v času požarne ogroženosti, 



Ministrstvo za obrambo RS  Izpostava URSZR Kranj 

Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Gorenjsko regijo 

 

Verzija 1.0  Izdelano: maj 2019 

 

9 

- izvajanje preventivnega požiganja in nadzorovanih požigov, ki jih izvajajo gasilske enote zaradi 
preprečevanja požarov oziroma pri gašenju in reševanju ob požarih, 

- vzdrževanje požarnovarnostnih pasov med objekti in gozdom, 
- določitev pristajalnih mest za helikopterje in mest za zajemanje vode v prostorskih dokumentih 

lokalnih skupnosti. 
 
Preventivno morajo ravnati tudi organizacije, ki gospodarijo s cestno, železniško, elektroenergetsko in 
drugo infrastrukturo. Organizacije skrbijo, da je območje ob infrastrukturi opremljeno s primernimi 
tehničnimi sredstvi in objekti, ki preprečujejo netenje požara v pasu ob infrastrukturnem objektu, 
vzdrževano in očiščeno gorljivih snovi, ter izvajajo druge ukrepe varstva pred požarom. 
 
Slovenske železnice (SŽ) kot upravljalec javne železniške infrastrukture v času velike in zelo velike 
požarne ogroženosti naravnega okolja dosledno izvajajo preventivne ukrepe, ki se nanašajo na: 
 
- zmanjšanje hitrosti vlakov s samodejnimi zračnimi zavorami z vgrajenimi litoželeznimi zavorniki 

na odsekih prog za katere velja velika in zelo velika požarna ogroženost, 
- prepoved voženj železniških tirnih vozil z odprtim kuriščem v obdobju povečana nevarnosti za 

nastanek in širjenje požara v naravnem okolju, 
- pregled stanja ob progi s tirnim vozilom in gašenje začetnega požara po vožnji vozila z odprtim 

kuriščem, 
- opremljanje prog z napravami za samodejno javljanje napak pri vožnjah vlakov na požarno 

ogroženih odsekih prog, 
- izvajanje ukrepov varstva pred požarom pri opravljanju dejavnosti vzdrževanja javne železniške 

infrastrukture, 
- zagotavljanje varnosti pri prevozu vnetljivega tovora po javni železniški infrastrukturi, 
- zagotovitev tehnične brezhibnosti zavornih sistemov tirnih vozil in naprav za preprečevanje 

nastanka požara na železniških tirnih vozilih z odprtim kuriščem. 
 

P – 6 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP 
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 
P – 800 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 
D – 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR 

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 – 800 Ocena ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju Gorenjske regije 
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2. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 
 
 

2.1. Opazovanje in obveščanje 
 
Vsakdo, ki opazi ali izve za požar v naravnem okolju, mora o tem takoj obvestiti Regijski center za 
obveščanje Kranj (ReCO Kranj) na telefonsko številko 112. 
 
Za zgodnje odkrivanje in preprečevanje širjenja požarov v naravnem okolju, še prav posebej ob 
razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti naravnega okolja se lahko na prošnjo Izpostave 
Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj (Izpostava URSZR Kranj) vključi tudi Alpski letalski center 
Lesce, kljub temu, da nima sklenjene pogodbe z Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR). 
 
V primeru, ko je aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem 
okolju in je istočasno razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, 
se izvajajo tudi vsi ukrepi, skladno z Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju. 
 
 

2.2. Obveščanje pristojnih organov in služb v Gorenjski regiji 
 
Po sprejemu obvestila o požaru v naravnem okolju prične operater v ReCO Kranj o tem obveščati 
regijske organe po prioriteti iz shem. Operater takoj prične z obveščanjem: 
 
- pristojno gasilsko enoto in pristojno osrednjo gasilsko enoto, 
- pristojnega gasilskega poveljnika občine in poveljnika gasilske zveze, 
- vodjo Izpostave URSZR Kranj ali namestnika, 
- vodjo ReCO Kranj ali namestnika, 
- skrbnika Regijskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za 

Gorenjsko regijo, 
- Poveljnika CZ za Gorenjsko ali namestnika, 
- Regijskega gasilskega poveljnika, 
- Operativno komunikacijski center, Policijske uprave Kranj (OKC, PU Kranj), 
- župana oziroma drugo odgovorno osebo v prizadeti lokalni skupnosti (Podatki o odgovornih 

osebah, ki se jih obvešča o nesreči), 
- po potrebi pristojno odgovorno osebo ZGS, OE Bled, ZGS, OE Kranj ali ZGS, OE Ljubljana, 
- po potrebi pristojno odgovorno osebo Elektro Gorenjska ali Elektro Ljubljana, Glavnega 

prometnega dispečarja SŽ Ljubljana, Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, Avtocestne baze 
Hrušica (DARS, ACB Hrušica) in Cestnega podjetja Kranj (CP Kranj), 

- Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostavo 
Gorenjska (IRSVNDN, Izpostava Gorenjska), 

- poveljnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (poveljnika 
DEvNUS), če je požar v območju možnih nahajališč NUS - preko CORS 

- CORS-v primeru, da ni obveščen. 
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Sliki 5: Shema obveščanja pristojnih organov ob požaru v naravnem okolju 
 

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih Štaba CZ 
P – 2 Podatki o zaposlenih na Izpostavi URSZR Kranj 
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 – 52 Seznam odgovornih oseb Inšpektoratov RS 
P – 56 Seznam odgovornih-kontaktnih oseb MNZ, PU Kranj in LPE 
D – 2 Načrt Izpostave URSZR Kranj za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo 

poveljnika CZ in Štaba CZ 
D – 4 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 

D – 18 Vzorec obrazca za obveščanje organov drugih držav in mednarodnih organizacij 
D – 50 Načrt dejavnosti ReCO Kranj 
D – 51 Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Kranj 
D – 52 Načrt dejavnosti PU Kranj 

 
 
 
 
 
 
 

 

CORS 

 

ReCO Kranj 

Vodjo Izpostave URSZR Kranj 
ali namestnika 

Pristojnega gasilskega poveljnika 
občine in poveljnika gasilske zveze 

 

Skrbnika načrta ZiR 

Župana oziroma drugo odgovorno 
oseba v prizadeti lokalni skupnosti 

(Podatki o odgovornih osebah, ki se jih 
obvešča o nesreči) 

Pristojno gasilsko enoto in pristojno 
osrednjo gasilsko enoto 

 

OKC, PU Kranj 

 

Regijskega gasilskega poveljnika 

Poveljnika CZ za Gorenjsko ali 
namestnika 

 

Poveljnika CZ občine ali namestnika 
 

Vodjo ReCO Kranj ali namestnika 

Pristojno odgovorno osebo ZGS, OE 
Bled, OE Kranj ali OE Ljubljana 

Pristojno odgovorno osebo Elektro 
Gorenjska ali Elektro Ljubljana, Glavni 

prometni dispečar SŽ Ljubljana, 
DARS, ACB Hrušica, CP Kranj 

IRSVNDN, 
Izpostava Gorenjska 

Poveljnika DEvNUS 
(preko CORS) 
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2.3. Obveščanje javnosti 
 
 

2.3.1. Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju 
 
Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju, je pristojna lokalna skupnost in mora biti 
usklajeno z obveščanjem splošne javnosti. Organi lokalne skupnosti, ki vodijo in izvajajo naloge 
zaščite, reševanja in pomoči, morajo s prizadetim prebivalstvom vzpostaviti čim boljše sodelovanje in 
si pridobiti zaupanje ljudi. Prebivalce preko lokalnih medijev seznanijo z razmerami na prizadetem 
območju in o izvajanju nalog ZRP. Za dodatne informacije občanom objavijo posebno telefonsko 
številko. 
 
Posredovana navodila ogroženim prebivalcem glede zaščitnih ukrepov so odvisna od nevarnosti. 
 

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 – 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 

 
 

2.3.2. Obveščanje splošne javnosti 
 
Obveščanje javnosti o izvajanju nalog ZRP iz državne pristojnosti za območje Gorenjske regije 
izvajajo Poveljnik CZ za Gorenjsko, vodja Izpostave URSZR Kranj in drugi državni organi, ki imajo 
svoje organizacijske enote v regiji, v skladu s svojimi pristojnostmi. Za dodatne informacije se prav 
tako lahko na regijski ravni objavijo posebne telefonske številke. 
 
Naloge na področju obveščanja javnosti organizira Izpostava URSZR Kranj. V ta namen in kadar je to 
potrebno v sodelovanju s Štabom CZ za Gorenjsko in drugimi državnimi organi: 
 
- organizira in vodi novinarske konference, 
- pripravlja skupna sporočila za javnost, 
- navezuje stike z redakcijami medijev in novinarji ter skrbi, da imajo na razpolago informativna in 

druga gradiva in da so jim dostopni informacijski viri, 
- spremlja poročanje medijev. 
 
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki morajo po predpisih na zahtevo državnih 
organov, javnih podjetij in zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno 
ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti države. 
 
V takih primerih se sporočilo najprej pošlje za takojšnjo objavo tem medijem: 
 
- Slovenski tiskovni agenciji, 
- Radio Slovenija I. In II. program, 
- Televiziji Sloveniji I. In II. program, 
- po potrebi drugim medijem regijskega pomena (Radio Triglav, Radio Gorenc, Radio Sora, GTV – 

Gorenjska televizija). 
 

P – 17 Seznam prejemnikov informativnega biltena 
D – 8 Navodilo za obveščanje ob nesreči 
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2.4. Alarmiranje 
 
V primeru požara v naravnem okolju se alarmiranje preko sistema javnega alarmiranja lahko uporabi 
kot opozorilo na nevarnost približevanja požara gasilcem, ki gasijo požar (sprememba smeri vetra in 
požara). 
 
Prav tako se alarmiranje lahko uporabi v primeri, ko se požar v naravnem okolju nevarno približuje 
naselju in je treba takoj začeti izvajati določene zaščitne ukrepe. 
 
Alarmiranje izvede ReCO Kranj na zahtevo: 
 
- vodje intervencije, 
- Poveljnika CZ za Gorenjsko ali njegovega namestnika, 
- vodje Izpostave URSZR Kranj, 
- poveljnika CZ občine ali njegovega namestnika, 
- župana oziroma druge odgovorne osebe iz občine. 
 
ReCO Kranj mora takoj, ko je sprožil sirene, po znakih »opozorilo na nevarnost« ali »neposredna 
nevarnost« posredovati obvestilo po radiu, televiziji in na druge predvidene načine prebivalce na 
ogroženem območju obvestiti o vrsti nevarnosti in posredovati napotke za ravnanje oziroma osebno in 
vzajemno zaščito. Napotke oziroma besedilo za posredovanje občanom operater zahteva od 
poveljnika CZ občine ali odgovornih oseb, ki so zahtevale proženje sirene. Podrobneje se postopek 
alarmiranja načrtuje v občinskih načrtih zaščite in reševanja. 
 
Postopki glede proženja siren, priprave in posredovanja informacij o nevarnosti (po proženju siren) in 
o napotkih za osebno in vzajemno zaščito se predvidijo v navodilu za delo v ReCO Kranj. 
 
Po proženju siren se za obveščanje prebivalcev lahko uporabi tudi sirene sistema javnega alarmiranja 
(SIJA). Trenutno je govor v živo možen le iz ReCO Kranj, kamor lahko občine pošljejo napotke za 
občane. 
 
Če je alarmni znak dan v obmejnem območju, operater v ReCO Kranj obvesti o vzroku proženja 
alarma pristojne službe v sosednji državi (AVSTRIJA-Landesalarm-und Warenzentrale Karenten 
Celovec, ITALIJA-Regione autonoma Friuli Venizia Giulia-Protezione civile Palmanova). 
 
V primeru, ko je alarmni znak dan v dveh ali več občinah, operater v ReCO Kranj obvesti župane 
oziroma druge odgovorne osebe v občinah v katerih je bil prožen alarm. 
 
Prav tako operater v ReCO Kranj v primeru, da se požar širi ozoroma ogroža sosednjo regijo in so 
bile na tem območju prožene sirene o tem obvesti operaterja sosednjega regijskega centra za 
obveščanje (ReCO Ljubljana, ReCO Nova Gorica). 
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2.5. Uporaba načrta 
 
Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Gorenjsko regijo se 
aktivira, ko pride do: 
 

– srednje velikega požara v naravnem okolju, 

– velikega požara v naravnem okolju ali 

– grozda požarov v naravnem okolju (sočasnega nastanka več požarov na širšem območju) na 
območju dveh ali več občin oziroma, ko je aktiviranih (v požarih ali drugih nesrečah) več kot dve 
tretjini razpoložljivih gasilskih enot v gasilski zvezi in je treba aktivirati še dodatne gasilske enote 
oziroma reševalne službe iz ene ali več občin. 

 
Pred aktiviranjem Regijskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem 
okolju za Gorenjsko regijo, so skladno z načelom postopnosti, že aktivirani občinski delni načrti 
zaščite in reševanja ali posamezni deli občinskih načrtov zaščite in reševanja ob velikem požaru v 
naravnem okolju na prizadetih območjih. 
 
Poveljnik CZ za Gorenjsko na podlagi ocene stanja, zahteve prizadetih občin ter ocene razvoja 
razmer (širitev požara) sprejme odločitev o aktiviranju Regijskega delnega načrta zaščite in reševanja 
ob velikem požaru v naravnem okolju za Gorenjsko regijo. Predlog za aktiviranje regijskega delnega 
načrta lahko poda tudi poveljnik Gasilske zveze Gorenjske. Odločitev o aktiviranju regijskega delnega 
načrta s sklepom sprejme Poveljnik CZ za Gorenjsko. 
 
Ko prenehajo razlogi za uporabo Regijskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v 
naravnem okolju za Gorenjsko regijo, odločitev o tem prav tako s sklepom sprejme Poveljnik CZ za 
Gorenjsko. 
 

P – 3 Pregled sil za ZRP 
P – 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ 
P – 5 Seznam zbirališč sil za ZRP 
P – 19 Radijski imenik sistema zvez ZA-RE, ZA-RE+ 
P – 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki 

sodelujejo pri reševanju 
P – 60 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil za ZRP Gorenjske regije 
D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči 
D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 
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3. ZAŠČITNI UKREPI TER NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN 
POMOČI 

 
Pri izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog ZRP je glavna vloga regije na povezovanju ter koordinaciji 
nalog in aktivnosti med lokalnimi skupnostmi, drugimi organi in službami regijskega pomena in 
državnim nivojem (URSZR). Po potrebi se napoti v prizadeto občino tudi pomoč v kadrih - osebo za 
povezavo, ki pomaga občinski upravi pri izvajanju njihovih nalog. 
 
Koordinacija aktivnosti in izvajanje nalog ZRP se izvaja predvsem z Gasilsko zvezo Gorenjske, 
Gasilskimi zvezami prizadetih občin, ter regijskimi enotami CZ. 
 
 

3.1. Zaščitni ukrepi 
 
Ob velikem požaru v naravnem okolju se predvsem izvajajo naslednji zaščitni ukrepi: 
 
- prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi, 
- evakuacija, 
- sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev, 
- zaščita kulturne dediščine. 

 
 

3.1.1. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 
 
Upravljavci gozdov (ZGS, OE Bled, ZGS, OE Kranj in ZGS, OE Ljubljana) in drugih zemljišč, občine 
(18) ter organizacije, ki gospodarijo s cestno (DRSI, DARS), železniško (SŽ), elektroenergetsko 
(ELES) in drugo infrastrukturo, izvajajo naslednje ukrepe: 
 
– gradnja in vzdrževanje protipožarnih komunikacij v gozdu in gozdnem prostoru (cest, presek, 

poti, zidov itn.), 
– čiščenje požarnovarnostnih pasov in gradnja požarnih zidov ob železniških progah, 
– graditev in vzdrževanje protipožarnih presekov, vodnih jarkov in drugih tehničnih objektov, 
– vzdrževanje požarnovarnostnih pasov med objekti in gozdom, 
– urejanje vodnih zajetij, 
– organiziranje opazovanja in obveščanja o nevarnosti požarov. 

 
Ko požar v naravnem okolju zajame oziroma ogroža območje, kjer potekajo daljnovodi, operater v 
ReCO Kranj v sodelovanju s CORS posreduje pristojnemu sistemskemu operaterju električne energije 
oziroma pristojnemu distribucijskemu podjetju zahtevo vodje intervencije po izklopu daljnovodov. 
Vodja intervencije pri odločitvi za izklop daljnovoda upošteva pomen posameznega daljnovoda za 
neprekinjeno oskrbo z električno energijo. 
 
V regiji imamo dva sistemska operaterja električne energije oziroma distribucijski podjetji in sicer: 
 
- Elektro Gorenjska pokriva naslednje občine: Občino Bled, Občino Bohinj, Občino Cerklje na 

Gorenjskem, Občino Gorje, Občino Jesenice, Občino Jezersko, Mestno občino Kranj, Občino 
Naklo, Občino Preddvor, Občino Radovljica, Občino Šenčur, Občino Škofja Loka, Občino Tržič, 
Občino Železniki in Občino Žirovnico; 

- Elektro Ljubljana pa pokriva Občino Gorenja vas- Poljane in Občino Žiri. 
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Legenda: 
               

               

Državna meja Regijska meja Občinska meja Elektro Gorenjska Elektro Ljubljana 
 

Slika 6: Elektro podjetja, ki pokrivajo Gorenjsko regijo 
 
 
Ob požaru v naravnem okolju naloge zapore cest in zagotovitev obvozov izvedejo podjetja oziroma 
službe, zadolžene za vzdrževanje cest (komunalna podjetja oziroma režijski obrati za občinske ceste, 
Direkcija RS za infrastrukturo za glavne in regionalne ceste-koncesija Cestno podjetje Kranj za 68,99 
km glavnih cest in 717,87 km regionalnih cest, DARS, d.d. za avtocesto). Policija izvaja nadzor in 
urejanje prometa na območju požara v naravnem okolju. 
 
Tehnično reševalna enota CZ regije, predvsem Ekipa za tehnično reševanje s specialnimi delovnimi 
stroji in Slovenska vojska z inženirskimi zmogljivostmi po potrebi sodeluje pri izvajanju interventnih del 
z gradbeno mehanizacijo, prevozih oseb in materiala ter izdelavi in postavitvi nadomestnih mostov. 
 

D – 21 Topografska karta 
D – 801 Protokol izklapljanja in vklapljanja daljnovodov ob velikem požaru v naravnem okolju 
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3.1.2. Evakuacija 
 

 DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         NE                           DA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob velikem požaru v naravnem okolju se evakuacija izvaja, če so zaradi požara ogrožena življenja 
ljudi in živali, premoženje ter kulturna dediščina. Evakuacija je organiziran umik prebivalcev z 
ogroženega na varnejše območje in se izvaja, če ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove 
varnosti. 
 
Evakuacijo lahko odredijo vlada ali župan ogrožene občine in v nujnih primerih vodja intervencije ali 
pristojni poveljnik CZ (poveljnik CZ občine, Poveljnik CZ za Gorenjsko). 
 
Evakuacija se izvede, preden se ogenj približa naseljem. Evakuacija lahko obsega tudi nujno 
preselitev živali, kulturne dediščine in dobrin, ki so nujne za življenje. 
 
Evakuacijo načrtujejo in organizirajo občine skladno s svojimi delnimi načrti zaščite in reševanja. 
Evakuacijo izvaja štab CZ občine, oziroma podjetja (prevozna), zavodi (ZVKDS, OE Kranj in ZVKDS, 
OE Ljubljana) in druge organizacije ter prostovoljne humanitarne in druge nevladne organizacije (RKS 
OZ, Župnijski Karitas), ki so določene z občinskimi načrti zaščite in reševanja. Pri evakuaciji 
sodelujejo tudi enote CZ, gasilci, Policija in če je potreba tudi Slovenska vojska. 
 
Z načrti evakuacije ob požaru v naravnem okolju morajo biti vnaprej seznanjeni ogroženi prebivalci ter 
Policijska uprave Kranj, oziroma policijske postaje in policijske pisarne v Gorenjski regiji, ki bodo 
sodelovale pri izvedbi evakuacije. 

Nevarnost nesreče 
(približevanje požara naselju) 

 
Obveščane prebivalcev o evakuaciji 

Prihod evakuiranih na kraj 
namestitve 

 
Izvajane in vodenje evakuacije 

 

Odločanje o evakuaciji 
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Občine ob načrtovanju evakuacije še posebej opredelijo: 
 
- zbirališča prebivalcev ob umiku iz zgradb, 
- kdo sodeluje pri evakuaciji ljudi in živali, 
- poti, kjer bo potekala evakuacija in obhodne poti, 
- mesta za nastanitev evakuirancev, 
- postopek evidentiranja evakuiranih prebivalcev, 
- postopek razporejanja evakuirancev v nastanitvene enote, 
- postopek sprejema, nastanitve in oskrbe, 
- potrebno pomoč v materialnih in drugih sredstvih. 
 
Evakuacijo na območju dveh ali več občin usmerja in usklajuje Poveljnik CZ za Gorenjsko. 
 
Regija sodeluje z zagotavljanjem ustrezne opreme in sredstev iz državnih rezerv, ki je potrebna ob 
nastanitvi in oskrbi ogroženih. 
 

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 
D – 9 Zaščitni ukrep evakuacija – priporočilo 

 
 

3.1.3. Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 
 

 DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sprejem in oskrba ogroženih ter prizadetih prebivalcev obsegata: 
 
– evidentiranje ogroženih prebivalcev, 
– urejanje sprejemališč, 

Priprava namestitvenih 
zmogljivosti 

Oskrba z najnujnejšimi 
življenjskimi potrebščinami 

 

Prihod na kraj nastanitve in evidentiranje ogroženih 
prebivalcev 

 
Organizacija oskrbe 
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– urejanje začasnih prebivališč (če je le mogoče, se prebivalce namesti v zidane objekte oziroma v 
bivalnike, v nujnih primerih pa v šotore), 

– nastanitev prebivalstva, 
– oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami (pitno vodo, hrano, obleko, električno energijo, 

nujno zdravstveno oskrbo, psihološko pomočjo, obveščanjem in izobraževanjem šoloobveznih 
otrok), 

– zbiranje in razdeljevanje človekoljubne pomoči. 
 
Sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev organizirajo občine, izvajajo pa jo občinske javne službe v 
sodelovanju z drugimi organizacijami, nastanitvene enote CZ, službe CZ za podporo, gospodarske 
družbe, zavodi in druge organizacije, ki razpolagajo z nastanitvenimi in prehranskimi zmogljivostmi 
(šole, turistično-gostinska podjetja ipd), enote tabornikov in skavtov, Rdeči križ Slovenije (OZ 
Jesenice, OZ Kranj, OZ Radovljica, OZ Škofja Loka in OZ Tržič) in druge človekoljubne organizacije 
(Župnijski Karitasi), Center za socialno delo Gorenjska (CSD Gorenjska) s svojimi enotami (E 
Jesenice, E Kranj, E Radovljica, E Škofja Loka in E Tržič) in druge socialne službe, ter občani v okviru 
sosedske pomoči. Pri izvajanju tega ukrepa sodelujejo tudi enote CZ ter že zgoraj navedene 
prostovoljne humanitarne in druge organizacije. Za izvajanje ukrepov sprejemanja, nastanitve in 
preskrbe ogroženih prebivalcev imajo poseben pomen stacionariji in nastanitvene enote Rdečega 
križa Slovenije ter njihovi pripadniki, ki se lahko ob nesreči aktivirajo za javno dobro in pomoč. 
 

Regija sodeluje z zagotavljanjem ustrezne opreme in sredstev iz državnih rezerv, ki je potrebna ob 
nastanitvi in oskrbi ogroženih. Če potrebe po nastanitvi in oskrbi ogroženih prebivalcev presegajo 
možnosti posamezne občine, pri tem pomaga država. 
 

P – 25 Pregled človekoljubnih organizacij 
D – 11 Zaščitni ukrep Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev - priporočilo 

 

3.1.4. Zaščita kulturne dediščine 
 

 DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregled stanja kulturne 
dediščine  

 

Dokumentiranje poškodb 

 

Nujna konservatorska dela 

Odločanje o takojšnjih 
zaščitnih ukrepih 

Takojšnja varnostna dela (varovanje, podpiranje, 
zapiranje, evakuacija itn.) 
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Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter 
preprečevanje in zmanjšanje škodljivih vplivov požarov v naravnem okolju na kulturno dediščino. 
Priprave in zaščitne ukrepe izvajajo lastniki in uporabniki kulturne dediščine, strokovna služba za 
varstvo kulturne dediščine (ZVKDS, OE Kranj in ZVKDS, OE Ljubljana), občine in država. Pri 
izvajanju zaščite kulturne dediščine ob velikem požaru v naravnem okolju po potrebi sodelujejo tudi 
ustrezne enote in službe CZ, gasilske enote ter druge sile za ZRP. 
 
Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi register nepremične kulturne dediščine, ki je osrednja zbirka 
podatkov o tej dediščini na območju Republike Slovenije. Dostopen je na spletni strani 
http://rkd.situla.org.  Register obsega tri medsebojno povezane dele, ki vsebujejo osnovne varstvene 
in predstavitvene podatke o premični, nepremični in živi dediščini. V register se vpisujejo vse enote 
nepremične kulturne dediščine, ne glede na zvrst (tip), obseg, lastništvo ali varstveni status enote. 
Register poleg opisnih podatkov za vsako enoto vsebuje tudi geolokacijske podatke. Podatki iz 
registra so javni. Nepremična kulturna dediščina, ki je razglašena za kulturni spomenik, se označuje z 
znakom Haaške konvencije (slika 7). 
 

                            
 

Slika 7: Označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov 
 
Stavbno kulturno dediščino je treba čim prej zavarovati tudi pred vremenskimi vplivi, premično pa 
premestiti v ustrezne objekte, kjer se lahko izvajajo tudi najnujnejša konzervatorska dela. 
 
Občine morajo v svojih delnih načrtih ZiR ob velikem požaru v naravnem okolju bolj podrobno 
opredeliti kako bodo z ustanovami s področja varstva kulturne dediščine (Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Kranj ali ZVKDS, OE Ljubljana) naredile pregled stanja kulturne 
dediščine in dokumentirale poškodbe, kako bodo potekala takojšnja varnostna dela in nujna 
konzervatorska dela. 
 
ZVKDS, OE Kranj pokriva naslednje občine: Občino Bled, Občino Bohinj, Občino Cerklje na 
Gorenjskem, Občino Gorje, Občino Jesenice, Občino Jezersko, Mestno občino Kranj, Občino 
Kranjsko Goro, Občino Naklo, Občino Preddvor, Občino Radovljico, Občino Šenčur, Občino Tržič in 
Občino Žirovnico. 
 
ZVKDS, OE Ljubljana pa pokriva te občine: Občino Gorenja vas-Poljane, Občino Škofja Loko, Občino 
Železniki in Občino Žiri. 
 
Naloga regija je usklajevanje aktivnosti med občinami in ustanovami s področja varstva kulturne 
dediščine ter strokovnimi konzervatorskimi ekipami. 
 
  

http://rkd.situla.org/
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Legenda: 
               

               

Državna meja Regijska meja Občinska meja ZVKDS, OE Kranj ZVKDS, OE 
Ljubljana 

 
Slika 8: Območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v Gorenjski regiji 

 
 

3.2. Naloge zaščite, reševanja in pomoči 
 
 

3.2.1. Gašenje in reševanje 
 
Naloge gašenja in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju izvajajo gasilske enote. 
 
Gasilske enote izvajajo: 
 

– naloge gašenja in reševanja ob požarih, 

– določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob požarih, 

– požarno stražo, 

– gasilsko stražo, 

– preventivne naloge varstva pred požarom. 
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Naloge izvajajo poklicne in prostovoljne gasilske enote. Gasilske enote sodelujejo tudi pri izvajanju 
drugih nalog ZRP, še posebej pri reševanju iz visokih zgradb, reševanju ob prometnih nesrečah, pri 
izvajanju nalog ZRP ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter pri oskrbi s pitno in sanitarno vodo. 
 
Občine ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju v sodelovanju z 
lastniki oziroma upravljavci zemljišč organizirajo in koordinirajo požarno stražo. 
 
Gasilska straža se izvaja po požaru, ko gasilci varujejo pogorišče pred ponovnim vžigom. 
 
Slovenska vojska po potrebi sodeluje pri gašenju velikega požara v naravnem okolju s helikoptersko-
letalskimi zmogljivostmi. 
 
V občinskih delnih načrtih ZiR ob velikem požaru v naravnem okolju mora biti bolj podrobno 
opredeljeno kako bo potekalo obveščanje o požarih v oteženih razmerah, organizacija reševanja iz 
visokih zgradb, ob prometnih nesrečah in organizacija reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter 
katere enote so namenjene za oskrbo s pitno in sanitarno vodo. 
 
Regija skrbi za usklajevanje pomoči med najbolj prizadetim občinami in manj oziroma ne prizadetimi 
občinami v enotah, sredstvih in opremi. 
 

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 – 73 Skupina gasilcev z znanjem tujih jezikov za podporo vodenja intervencije 

D – 802 Usmeritve za uporabo letalske radijske frekvence 119.550 MHz za zveze med zračnimi 
plovili, centri za obveščanje in enotami ZiR 

 
 

3.2.2. Prva pomoč in nujna medicinska pomoč 
 

 DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prijava poškodbe, nesreče, 
bolezni 

Osebna in vzajemna zaščita in 
prva (laična) pomoč  

 

Usklajevanje in napotitev na nadaljnje 
 zdravljenje 

 

Nujna medicinska pomoč in triaža 

Sprejem v ustrezni 
zdravstveni ustanovi 
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V okviru prve pomoči se izvajajo le najnujnejši ukrepi za ohranitev življenja in varovanje zdravja ljudi 
na prizadetem območju. Prva pomoč se opravlja zunaj zdravstvenih ustanov, skupaj z reševanjem na 
kraju samem. Namen dajanja prve pomoči je, da poškodovani lahko čim prej in v kar najboljšem 
stanju pride do strokovne medicinske pomoči oziroma zdravljenja. 
 
Ekipe prve pomoči CZ v občinah se aktivirajo takrat, ko zaradi velikega števila poškodovanih pomoč 
rednih zdravstvenih služb ne bi bila zadostna. Sodelujejo pri nudenju prve pomoči in evakuaciji 
poškodovanih z mesta nesreče.  
 
V okviru nujne medicinske pomoči se ob velikem požaru v naravnem okolju izvajata: 
 

– nujna pomoč, ki jo daje zdravstveno osebje na terenu ali v zdravstvenih domovih (ZD Bled, ZD 
Bohinj, ZD Jesenice, ZD Kranjska Gora, ZD Kranj, ZD Radovljica, ZD Škofja Loka in ZD Tržič), 

– nujna specialistična zdravstvena pomoč, ki jo zagotavljajo splošne in specialistične bolnišnice 
(Splošna bolnišnica Jesenice, Diagnostični center Bled, Klinika Golnik, Bolnišnica za ginekologijo 
in porodništvo Kranj in Psihiatrična Bolnišnica Begunje). 

 
Nujno medicinsko pomoč (NMP) izvajajo službe nujne medicinske pomoči (NMP Bled, NMP Bohinj, 
NMP Jesenice, NMP Kranjska Gora, NMP Kranj, NMP Radovljica, NMP Škofja Loka in NMP Tržič), 
organizirane na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti skladno s smernicami za 
delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah. 
 
Nujno medicinsko pomoč za poškodbe (opekline, zadušitve, druge poškodbe) in bolezni gasilcev, ki 
se zgodijo pri gašenju velikega in zelo velikega požara v naravnem okolju, zagotavlja najbližja ekipa 
nujne medicinske pomoči na območju, ki ga je zajel požar. 
 
Občine v občinskih delnih načrtih ZiR ob velikem požaru v naravnem okolju opredelijo naloge ekip 
prve pomoči CZ pri nudenju prve pomoči ter pri evakuaciji poškodovanih z mesta nesreče. 
 
Naloge regije je po potrebi pridobivanje pomoči v sanitetnemu materialu, zdravilih iz državnih rezerv in 
iz mednarodne in druge humanitarne pomoči. 
 

P – 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 
D – 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 

 
 

3.2.3. Veterinarska pomoč 
 

Prva veterinarska pomoč ob velikem požaru v naravnem okolju obsega: 
 
- zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na prizadetem območju, 
- nujno veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim (nujna veterinarska pomoč je poseg s 

katerim se odpravi neposredna nevarnost za življenje živali), 
- sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel. 
 
Naloge prve veterinarske pomoči se izvajajo na podlagi navodil, ki jih izda dežurni inšpektor 
UVHVVR-ja (OU UVHVVR Kranj). 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 CZ. Pri izvajanju nalog jim pomagajo prostovoljne gasilske enote 
lokalnih skupnosti, po odločitvi poveljnika CZ občine. 
 
Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo enote CZ za prvo veterinarsko pomoč (ni ustanovljenih in 
organiziranih na območju Gorenjske regije), delavci OU UVHVVR Kranj, Nacionalni veterinarski 
inštitut (NVI, Enota Kranj) in veterinarji oziroma veterinarske organizacije s koncesijo 
(VETERINARSKA AMBULANTA MEDICOVET KRANJ, d.o.o, SANOVET JESENICE, d.o.o., 
VETERINARSKA AMBULANTA KŽK, d.o.o., VETERINARSKA AMBULANTA MEDICUS, Blaž 
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Gašperlin s.p., VETERINARSKA KLINIKA LESCE D.O.O., VETERINARSKA AMBULANTA Vinko 
Pristov, s.p., VETERINARSKA AMBULANTA VISOKO d.o.o., VETERINARSKA PRAKSA TENETIŠE, 
d.o.o. in VETERINA KRANJ, d.o.o.). 
 
V občinskih delnih načrtih ZiR ob velikem požaru v naravnem okolju 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. 
 

P – 29 Pregled veterinarskih organizacij 

 
 

3.2.4. Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 
 
Na območju Gorenjske regije lahko gasilci ob gašenju požara v naravnem okolju naletijo na kakšno 
neeksplodirano ubojno sredstvo (NUS). V primeru, da obstaja sum o obstoju NUS mora vodja 
intervencije upoštevati Usmeritve za gašenje požarov v naravnem okolju na območjih, ogroženih z 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Po potrebi vodja intervencije preko ReCO Kranj obvesti poveljnika 
Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (DEvNUS) in uskladi način gašenja 
požara z njim. 
 

D – 803 Usmeritve za gašenje požarov v naravnem okolju na območjih, ogroženih z 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 

 
 

3.2.5. Logistični center za sprejem mednarodne pomoči z letali 
 
Izpostava URSZR Kranj v primeru naravne ali druge nesreče na območju Republike Slovenije, ko 
Republika Slovenija zaprosi za mednarodno človekoljubno pomoč, organizira na Letališču Jožeta 
Pučnika Ljubljana logistični center za sprejem pomoči iz tujine, ki prispe z letali. Center se organizira 
na zahtevo Poveljnika CZ RS. 
 
Logistični center za sprejem pomoči iz tujine z letali 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 z letali, 
ampak se po možnosti ta takoj v skladu z odločitvami Poveljnika CZ RS pošlje v regijske logistične 
centre na prizadetih območjih. 
 

D – 3 Načrt organizacije in delovanja Regijskega logističnega centra ter prevzema in razdelitve 
mednarodne pomoči na letališčih 
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4. RAZLAGA OKRAJŠAV 
 
CORS   Center za obveščanje Republike Slovenije, 
CZ   Civilna zaščita, 
CZ RS   Civilna zaščita Republike Slovenije, 
DARS   Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 
DEvNUS  Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, 
DRSI   Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, 
E   enota 
ELES   sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, 
GGO   gozdnogospodarsko območje, 
IRSVNDN  Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami 
LPE   Letalska policijska enota, 
MNZ   Ministrstvo za notranje zadeve, 
NMP   nujna medicinska pomoč, 
NUS   neeksplodirano ubojno sredstvo, 
OKC  Operativno-komunikacijski center, 
OE  Območna enota, 
OU   Območni urad, 
PU   Policijska uprava, 
ReCO   Regijski center za obveščanje, 
RS   Republika Slovenija, 
SIJA   sistem javnega alarmiranja, 
SV   Slovenska vojska, 
SŽ   Slovenske železnice, 
URSZR   Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
UVHVVR  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
ZA-RE   radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja, 
ZGS   Zavod za gozdove Slovenije, 
ZiR   zaščita in reševanje, 
ZRP   zaščita, reševanje in pomoč, 
ZVKDS   Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
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5. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

5.1. 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 – 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 – 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, ki bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in napotke za 

izvajanje zaščitnih ukrepov 
P – 19 Radijski imenik sistema zvez ZA-RE, ZA-RE+ 
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 
P – 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki 

sodelujejo pri reševanju 
P – 25 Pregled človekoljubnih organizacij 
P – 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 
P – 29 Pregled veterinarskih organizacij 

  
P – 52 Seznam odgovornih oseb Inšpektoratov RS 
P – 56 Seznam odgovornih-kontaktnih oseb MNZ, PU Kranj in LPE 
P – 60 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil za ZRP Gorenjske regije 
P – 64 Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči 
P – 73 Skupina gasilcev z znanjem tujih jezikov za podporo vodenja intervencije 
P – 78 Pregled specialne opreme za reševanje ob nesrečah 

 
 

5.2. Posebne priloge  
 
P – 800 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 
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5.3. Skupni dodatki 
 

D – 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR 
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 ter prevzema in razdelitve 

mednarodne pomoči na letališčih 
D – 4 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 
D – 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 
D – 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 
D – 8 Navodilo za obveščanje ob nesreči 
D – 9 Zaščitni ukrep evakuacija – 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 – 18 Vzorec obrazca za obveščanje organov drugih držav in mednarodnih organizacij 
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 

 
 

5.4 Posebni dodatki 
 
D – 800 Ocena ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju Gorenjske regije 
D – 801 Protokol izklapljanja in vklapljanja daljnovodov ob velikem požaru v naravnem okolju 
D – 802 Usmeritve za uporabo letalske radijske frekvence 119.550 MHz za zveze med zračnimi 

plovili, centri za obveščanje in enotami ZiR 
D – 803 Usmeritve za gašenje požarov v naravnem okolju na območjih, ogroženih z 

neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 
 


