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Dopolnjena verzija 1.1 
 
 

Zap. 
št. 

Dopolnjeno/ažurirano Datum 

1.  Na naslovni strani je dodana verzija načrta 14. 01. 2013 

2.  V točki 3.2. so popravljeni nazivi organov in dodan je Zavod za zdravstveno 
varstvo Kranj 

14. 01. 2013 

3.  V celotnem tekstu načrta so bile popravljene in dodane nove priloge k 
Regijskemu načrtu za ukrepanje ob izlitju nevarne snovi za Gorenjsko regijo 

 
14.01.2013 

4.  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 

24.12.2014 

5.  V točki 3.2 so popravljeni nazivi organov in dodani so novi organi  

6.  V poglavju 9 so ažurirane kratice  

7.  V točki 10.1 in 10.2 so ažurirani seznami skupnih prilog in dodatkov ter 
posebne priloge in dodatki, ki so tudi preštevilčeni 

 

8.  V točki 3.2 in 4.4 je organ ARSO, Oddelek zgornje Save zamenjan z 
organom DRSV, Sektor zgornje Save in v točki 9.2 je dodana kratica DRSV 

8. 12. 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 

29. 10. 2019 

10.  V točki 10.3 ažuriran seznam skupnih dodatkov  
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1. UVOD 
 
Regijski načrt za ukrepanje ob izlitju nevarnih snovi za Gorenjsko regijo, Verzija 1.0 in dopolnjene verzije so 
izdelane v skladu z internim navodilom Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za ukrepanje ob 
nesrečah z nevarnimi snovmi za Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, avgusta 
2004 in usmeritvami ter sklepi Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije, z dne 27. 9. 2004. 
 
V načrtu je dan poudarek na ukrepanje ob nesreči z nevarno snovjo, s tem, da se zagotovi čim hitrejše in 
čim učinkovitejše ravnaje in ukrepanje, pri čemer naj bi bile posledice v okolju čim manjše. 
 
Načrt ukrepanja zajema vse možne vrste nesreč z nevarno snovjo v Gorenjski regiji s poudarkom na razlitju 
nevarne snovi, ki bi imele za posledico ogrožanje večjega števila ljudi v okolju in pri katerih bi bila potrebna 
pomoč regije. 
 
Med najpomembnejše vire ogrožanja prištevamo: 
 
- industrijske dejavnosti in kmetijstvo, 
- prevoz nevarnih snovi, 
- odlagališča odpadkov, 
- namerno izlitje. 
 
Za izlitje nevarnih snovi štejemo izlitje različnih nevarnih snovi iz skladišč, rezervoarjev, proizvodnih 
postrojenj, gospodarskih vozil v okolico zaradi česar pride do ogrožanja ljudi, živali, podtalnice, vodotokov, 
zraka in zemlje. 
 
Učinki izlitja so lahko dolgoročni in sanacija je lahko zelo draga, dolgotrajna, v nekaterih primerih pa se 
posledice ne da v celoti odpraviti. 
 
Poleg gospodarskih družb obstaja velik možen povzročitelj železniški promet na relaciji Ljubljana-Jesenice-
državna meja (Podrožca) in cestni promet na regionalnih in po magistralnih cestah skozi vseh sedemnajst 
občin gorenjske regije. 
 

P – 66 Pregled nevarnega blaga, ki se prevaža po železnici na območju Gorenjske regije 
P – 1304 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 
D – 1300 Ocena ogroženosti 
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2. NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI 
 
Temeljni načrt za ukrepanje ob nesreči z nevarno snovjo je Državni načrt ukrepanja ob manjših nesrečah z 
nevarno snovjo. V skladu z njim je Regijski načrt ukrepanja ob izlitju nevarne snovi za Gorenjsko regijo 
izdelan na nivoju Gorenjske regije. 
 
S tem načrtom se v Gorenjski regiji načrtujejo ukrepi in aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč, ter 
zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, ki so v pristojnosti regije v primeru nesreče z nevarno snovjo. 
 
Do izlitja nevarne snovi lahko pride: 
 
- v organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene 

derivate ter energetske pline, 
- med prevozom nevarnih snovi na cestah, železnici, morju in zraku, 
- v stanovanjskih zgradbah, 
- v naravi zaradi namernega izlitja. 
 
Ker so gospodarske družbe, ki imajo nevarne snovi in vse prometne komunikacije (ceste in železnica), v 
neposredni bližini vodotokov, je velika verjetnost, da se nevarna snov izlije v ta vodotok. 
 
Največ prevozov nevarnih snovi poteka po železnici Ljubljana-Jesenice-Podrožca, avtocesti Ljubljana-
Podtabor in dalje po regionalni cesti Podtabor-Vrba ter dalje spet po avtocesti Vrba-Jesenice-predor 
Karavanke. Nevarne snovi so namenjene tako domačim podjetjem kot se prevažajo v tranzitu čez naše 
ozemlje. Poleg teh prevozov so tu še dnevni prevozi velikih količin vseh vrst naftnih derivatov. 
 
S tem načrtom se ureja ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ki so manjšega obsega, nastale v 
podjetjih in med prevozom. 
 
Te nesreče so največkrat obvladljive z aktivnostjo rednih intervencijskih in drugih služb. Ob nesrečah je 
potrebno zagotoviti hitro, strokovno in učinkovito ukrepanje, da se prepreči nastanek hujše nesreče oziroma 
hujših posledic za okolje. 
 
Posledice izlitja nevarnih snovi se kažejo kot: 
 
- onesnaženje cestišča, zemljine, 
- onesnažen vodotok, podtalnica, 
- onesnaženo ozračje. 
 
V primeru večjega obsega nesreče z nevarno snovjo se ukrepa po načelu postopnosti in sicer: 
 
- najprej uporaba občinskih sil, 
- potem uporaba regijskih sil, 
- na koncu uporaba državnih sil. 
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3. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 
 

3.1. Državni organi 
 
- mobilna enota ekološkega laboratorija (MEEL), 
- ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME). 
 

3.2. Organi na nivoju regije 
 
- Izpostava URSZR Kranj, 
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Kranj, 
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Območna enota Kranj, 
- Policijska uprava Kranj, 
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, 
- Splošna bolnišnica Jesenice, 
- Območni urad Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Kranj, 
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska, 
- Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, Inšpekcijska pisarna Kranj, 
- Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Kranj, 
- Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, Enota Kranj, 
- Direkcija RS za vode, Sektor območja zgornje Save. 
 

P – 2 Podatki o zaposlenih na Izpostavi URSZR Kranj 
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 – 72 Seznam odgovornih oseb NIJZ, OE Kranj 

 

3.3. Organi Civilne zaščite 
 
- Poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko, 
- Namestnik poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko, 
- Štab Civilne zaščite za Gorenjsko, 
- Poveljniki Civilne zaščite občin 
- Namestniki poveljnikov Civilne zaščite občin, 
- Štabi Civilne zaščite občin. 
 

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 

 

3.4. Enote in službe Civilne zaščite 
 
- 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, 
- ekipe za popolnitev ReCO, 
- logistični center, 
- služba za podporo, 
- občinske enote. 
 

P – 3 Pregled sil za ZRP 
P – 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ 
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3.5. Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč 
 
- Javni zavod gasilsko reševalna služba Kranj, 
- Javni zavod gasilsko reševalna služba Jesenice, 
- PGD Bled, 
- PGD Škofja Loka, 
- Gorenjska gradbena družba d.d./CP Kranj 
- Avtocestna vzdrževalna baza Hrušica, 
- Komunalna podjetja, 
- VGP Drava Ptuj d.d. 
 

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 – 57 Seznam vodilnih in odgovornih oseb DRSC in GGD Kranj/CP Kranj 
P – 59 Seznam vodilnih in odgovornih oseb DARS, d.d. in IT-ITS d.d. ACB Hrušica 
P – 76 Center za zastrupitve, Interna klinika UKC Ljubljana 
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4. UKREPANJE OB NESREČI (IZLITJU) NEVARNE SNOVI 
 
Ob izlitju nevarne snovi se izvajajo naslednje aktivnosti: 
 
- obvestilo o nesreči, 
- aktiviranje sil in sredstev, 
- obveščanje pristojnih organov in služb, 
- obveščanje javnosti, 
- ukrepanje ob izlitju nevarne snovi, 
- zaključek intervencije. 
 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
 
 

Ustno ali pisno 
obvestilo o nesreči 
 

 

 

Zapis na elektronskem 
mediju 
 

 

 

 

 

Zapis na elektronskem 
mediju 
 

 
 

Načrt obveščanja 
Zapis o obveščenih 
osebah 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati analiz in preiskav 
Zapis odrejenih ukrepov 
 

 
 

Pisni predlogi 
Zapisniki 
Odločbe 
 

 

 
 

Poročilo o intervenciji 

 

1. 
 

OBVESTILO O NESREČI 
 

 

 

2. 
    NE                           ODLOČITEV                           DA 

O 
UKREPANJU 

 

 

 

3. 
AKTIVIRANJE 

 

 

 

4. 
OBVEŠČANJE PRISTOJNIH 

ORGANOV IN SLUŽB 
 

 
 

5. 
IZVAJANJE NUJNIH ZAŠČITNIH 

UKREPOV 
 

 
 

6. 
PRESOJA STANJA 

 

 
 

7. 
DOLOČITEV DODATNIH ZAŠČITNIH 

IN REŠEVALNIH UKREPOV 
 

 
 

8. 
ZAKLJUČEK INTERVENCIJE 

 

 

 
Povzročitelj 
Policija 
Občani 
 

 

 
 

ReCO Kranj 
 

 

 

 

 
 

ReCO Kranj 
 

 

 

 
 

ReCO Kranj 

 

 

Vodja intervencije ali 
Poveljnik CZ za Gorenjsko 
Dežurni delavci VGP (voda) 
Policija 
Upravljavci cest (cestni promet) 
Vodja intervencije SŽ 
 
 

Vodja intervencije ali 
Poveljnik CZ za Gorenjsko 
 

 
 

Vodja intervencije ali 
Poveljnik CZ za Gorenjsko 
Inšpekcijske službe po službeni 
dolžnosti 
 

 

Vodja intervencije ali 
Poveljnik CZ za Gorenjsko 

 
 

P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči 
P – 17 Seznam prejemnikov informativnega biltena 
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4.1. Obvestilo o nesreči 
 
Regijski center za obveščanje Kranj na telefonsko številko 112 prejme obvestilo o nesreči z nevarno snovjo 
s strani: 
 
- Operativnega komunikacijskega centra Policijske uprave Kranj, 
- povzročitelja, 
- vsakogar, ki opazi izlitje oziroma je o njem obveščen, 
- opazovalnih in nadzornih služb. 
 
Ob izlitju nevarne snovi je pomembno, da čim prej, čim bolj popolna informacija pride do Regijskega centra 
za obveščanje Kranj. Na osnovi obvestila o izlitju (vrsta snovi, obseg nesreče) namreč operativni delavec v 
Regijskem centru za obveščanje Kranj aktivira potrebne sile. 
 
Izmenjava podatkom med Operativno komunikacijskem centrom Policijske uprave Kranj in Regijskim 
centrom za obveščanje Kranj poteka po ustaljenem postopku. 
 
 

D – 50 Načrt dejavnosti ReCO Kranj 
D – 51 Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Kranj 

 
 

4.2. Aktiviranje sil in sredstev 
 
Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile za zaščito, reševanje in pomoč vpokličejo in 
vključijo v izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. Aktiviranje se izvaja v skladu z načelom postopne uporabe 
sil za zaščito, reševanje in pomoč. In v skladu z drugimi načeli zaščite, reševanja in pomoči. 
 
Po prejemu obvestila o izlitju nevarne snovi Regijski center za obveščanje Kranj aktivira pristojno gasilsko 
enoto širšega pomena namenjeno za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi in sicer: 
 
- Javni zavod gasilsko reševalne službe Kranj (območje občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kraj, 

Naklo, Preddvor, polovice Občine Radovljice, Šenčur in Tržič), 
- Javni zavod gasilsko reševalna služba Jesenice (območje občin Jesenice, Kranjska Gora, polovice 

Občine Radovljica in Žirovnica), 
- PGD Bled (območje občin Bled in Bohinj), 
- PGD Škofja Loka (območje občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri). 
- strokovnjaka za nevarne snovi. 
 
Vodja intervencijske gasilske enote po prihodu na kraj izlitja sporoči v Regijski center za obveščanje Kranj 
kakšen je obseg nesreče in glede na obseg nesreče lahko zahteva aktiviranje dodatnih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč. (na primer dodatne gasilske enote, MEEL, ELME, ...) Potek aktiviranja je prikazan na 
preglednici številka 1: 
 
Aktivira se pristojna gasilska enota širšega pomena. Vodja intervencije lahko po prihodu na kraj nesreče 
zahteva aktiviranje dodatnih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Če se izkaže potreba po mobilnem 
ekološkem laboratoriju, se zahteva vodje intervencije prenese na Center za obveščanje Republike Slovenije, 
ki spelje aktiviranje enote. 
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AKTIVIRANJE ENOT V PRIMERU NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

P – 60 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil za ZRP Gorenjske regije 
P – 61 Stanje zalog lovilnih vodnih pregrad (baraž) 

P – 1300 Seznam strokovnjakov za pomoč pri ukrepanju ob nesrečah z nevarnimi snovmi 
D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za ZRP 
D – 15 Vzorec delovnega naloga 

 
 

4.3. Obveščanje pristojnih organov in služb 
 
O izlitju nevarne snovi, ki se je zgodila na področju Gorenjske Regijski center za obveščanje Kranj obvesti: 
 
- pristojno gasilsko enoto širšega pomena, 
- pristojno postajo nujne medicinske pomoči (glej Standardni operativni postopek za ukrepanje ob izlitju 

nevarne snovi), 
- Operativno komunikacijski center Policijske uprava Kranj, 
- Center za obveščanje Republike Slovenije, 
- poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko ali namestnika, 
- vodjo Izpostave URSZR Kranj ali namestnika, 
- vodjo ReCO Kranj ali namestnika, 
- skrbnika načrta, 
- župana oziroma drugo odgovorno osebo v prizadeti občini (v skladu s Seznamom vodilnih oseb, ki jih 

ReCO obvešča o izrednih dogodkih), 
- dežurnega delavca VGP Drava Ptuj d.d. (vode), 
- inšpekcijske službe (glej Standardni operativni postopek za ukrepanje ob izlitju nevarne snovi), 
- Direkcija RS za vode, Sektor območja zgornje Save, 
- komunalna podjetja občin, če je nesreča v bližini vodnega zajetja. 
 
Z obveščanjem začne takoj, ko vodja intervencijske enote gasilcev iz mesta dogodka oziroma izlitja potrdi, 
da gre za izlitje nevarne snovi. 
 
 

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

 

 
 

ReCO Kranj 

 

PRISTOJNA GASILSKA 
ENOTA ŠIRŠEGA 

POMENA 

 

DODATNE GASILSKE 
ENOTE ŠIRŠEGA 

POMENA 

 

DODATNE SILE 
ZAŠČITE, REŠEVANJA 

IN POMOČI 

 
 

CORS 

 

MEEL, 
ELME 
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OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV V PRIMERU NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 obveščati, če je izlitje v bližini vodnega zajetja * 

 obveščati v primeru večje nesreče ** 
 
Prikazana shema pomeni obveščanje pristojnih na regijski ravni. Na državni ravni pa se vedno obvešča tudi 
Center za obveščanje Republike Slovenije. 
 

P – 19 Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE+ 
P – 63 Sezam pozivnikov ZARE na Gorenjskem 

P – 1301 Spisek dežurnih delavcev iz podjetja Drava, Vodno gospodarsko podjetje Ptuj, d.d. 
D – 4 Navodilo zagotavljanja zvez ob nesreči 

 

4.4. Obveščanje javnosti 
 
Obveščanje javnosti ob nesreči z nevarno snovjo pomeni seznanitev prebivalcev s stanjem, ki je nastalo kot 
posledica nesreče, ter pripravami in izvajanjem zaščitnih ukrepov, če je to potrebno (o tem odloča vodja 
intervencije). 
 
Obveščanje javnosti zajema: 
 
- obveščanje ogroženega prebivalstva, 
- obveščanje širše javnosti. 

 

ReCO Kranj 

 

Vodjo Izpostave URSZR 
Kranj ali namestnika 

 

CORS 

 

Poveljnika CZ za 
Gorenjsko ali namestnika 

Župana ali drugo 
odgovorno osebo v 

prizadeti občini 
(Seznam vodilnih oseb, ki 

jih ReCO obvešča o 
izrednih dogodkih) 

 

OKC PU 
Kranj 

 

Skrbnika načrta 

 

Vodjo ReCO Kranj 
ali namestnika 

Inšpekcijske službe 
(Standardni operativni 

postopek za ukrepanje ob 
izlitju nevarne snovi) 

 

VGP Drava 
(voda) 

 

Javne službe* 
(komunala, vodovod) 

 

DRSV, Sektor območja 
zgornje Save** 

 

Pristojno gasilsko enoto 
širšega pomena 

Pristojno postajo NMP 
(Standardni operativni 

postopek za ukrepanje ob 
izlitju nevarne snovi) 
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4.4.1. Obveščanje ogroženega prebivalstva 
 
Za obveščanje ogroženega prebivalstva so pristojne občine. Občine morajo v svojih načrtih, glede na ocene 
ogroženosti izdelati načrte obveščanja ogroženega prebivalstva ob nesrečah z nevarnimi snovmi 
 
Ogroženo prebivalstvo se obvešča: 
 
- preko medijev javnega obveščanja in 
- na lokalno običajen način. 
 
Pri načrtovanju mora biti dan poudarek na izvajanju naslednjih zaščitnih ukrepov: 
 
- evakuacije, 
- zaklanjanja, 
- radiološka, kemična in biološka dekontaminacije, 
- in drugih. 
 

4.4.2. Obveščanje širše javnosti 
 
Za obveščanje širše javnosti so zadolženi vodje reševalnih intervencij in državnih organov na kraju nesreče 
(vodja Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj, Poveljnik in namestnik 
poveljnika štaba Civilne zaščite za Gorenjsko), v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. 
 
Obveščanje širše javnosti poteka preko medijev javnega obveščanja. 
 
Obvestila se posredujejo medijem preko Regijskega centra za obveščanje Kranj 
 

P – 64 Telefonska številka na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči 
D – 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči z nevarno snovjo 
D – 8 Navodilo za obveščanje ob nesreči 
D – 58 Opomnik za delo poveljnika CZ in članov štaba CZ za Gorenjsko 
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5. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 
O pripravljenosti in aktiviranju regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč v Gorenjski regiji odloča v skladu z 
zahtevo vodje intervencije Poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko. 
 
Aktiviranje regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč se izvaja v skladu z Dokumenti o aktiviranju in 
mobilizaciji sil za ZRP Gorenjske regije. 
 
Pripadnike enot in služb Civilne zaščite v Gorenjski regiji poziva Izpostava Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje Kranj, ki ureja vse zadeve glede nadomestil plač in povračil stroškov, ki jih imajo 
pripadniki pri opravljanju dolžnosti v Civilni zaščiti, oziroma pri zaščiti in reševanju. Prav tako Izpostava 
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj poskrbi za oskrbo regijskih sil. 
 
Vodja logističnega centra določi enotam Civilne zaščite delovišča in jim razdeli delovne naloge po ukazu 
Poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko. 
 

P – 5 Seznam zbirališč sil za ZRP 
P – 6 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP 
P – 78 Pregled specialne opreme za reševanje ob nesrečah 
D – 3 Načrt organizacije in delovanja Regijskega logističnega centra Kranj ter prevzema in razdelitve 

mednarodne pomoči na letališčih 
D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ob nesreči 
D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 
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6. INTERVENCIJA 
 
Intervencija je organizirano posredovanje ene ali več reševalnih enot, oziroma služb pri zaščiti - reševanju 
ljudi in premoženja, kulturne dediščine in okolja ter za preprečevanje nadaljnje škode in drugih posledic 
nesreče. 
 
Intervencija je končana, ko je odstranjena neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, živali, 
premoženja, kulturne dediščine in okolja in ko je odstranjena ali zmanjšana nevarnost nastajanja nadaljnje 
škode. 
 
Za takojšnje ukrepanje ob izlitju nevarne snovi so na območju Izpostave Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje Kranj pripravljene štiri gasilske enote širšega pomena, ki so opremljene in usposobljene 
za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Ob izlitju nevarne snovi so na mestu izlitja še Policija, 
intervencijske enote nujne medicinske pomoči, intervencijske enote cestnega podjetja, prevoznikov ipd. 
 
Vodja intervencije ima kot pomoč pri ugotavljanju vrste nevarne snovi, ki se je razlila in sprejemanju 
odločitve o potrebnih zaščitnih ukrepih, na razpolago bazo nevarnih snovi. Podatke mu lahko posredujejo iz 
baze gasilske enote ali Regijskega centra za obveščanje Kranj. 
 
V primeru, da se na kraju nesreče ne da ugotoviti katera vrsta nevarne snovi se je razlila, vodja intervencije 
preko Regijskega centra za obveščanje Kranj zaprosi za aktiviranje ustrezni mobilni ekološki laboratorij, ki 
identificira nevarno snov. Regijski center za obveščanje Kranj prenese zahtevo na Center za obveščanje 
Republike Slovenije. 
 
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. 
 
Zaključek intervencije 
 
Intervencija se zaključi ko vodja intervencije ugotovi, da ni več nevarnosti za širjenje izlite nevarne snovi v 
okolje in so zagotovljeni osnovni pogoji za življenje, če so bili ogroženi. 
 
Intervencija se zaključi s poročilom o intervenciji, ki ga vodja intervencije pripravi na posebnem obrazcu in 
ga posreduje pristojnim organom. 
 
Stroške intervencije pokrije povzročitelj oziroma, če povzročitelj ni znan Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje. V primeru, da so stroški intervencije tako visoki, da jih Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje ne more zagotoviti, se Vladi Republike Slovenije poda predlog za odobritev finančnih 
sredstev. 
 
Opomba: 
V sklop nujnih intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi ne sodi odstranjevanje nevarnih odpadnih snovi, 
ki ne predstavljajo neposredne nevarnosti za prebivalce in okolje. Na primer zaprti sode. 
 
Postopki v takšnih primerih so naslednji: 
 
Regijski center za obveščanje Kranj o najdbi nevarne snovi obvesti pristojno gasilsko enoto širšega pomena, 
ki intervenira ter na mestu nesreče ugotovi ali obstaja nevarnost za onesnaženje okolja. 
 
V kolikor neposredne nevarnosti za prebivalce in okolje ni, Regijski center za obveščanje Kranj, po 
ukrepanju gasilske enote širšega pomena, o najdbi nevarnih odpadkov obvesti pristojno občinsko službo, 
župana oziroma osebo, ki jo župan pooblasti. 
 
Stroške odstranitve odpadkov krije lastnik odpadkov ali občina. 
 
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. 
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Intervencijska vozila in vozila s prednostjo imajo ob naravnih in drugih nesrečah v času intervencij prednost 
vožnje pred drugimi vozili. 
 

P – 58 Seznam podjetij za odvoz nevarnih snovi 
D – 52 Načrt dejavnosti PU Kranj 
D – 53 Načrt dejavnosti OZG ob množičnih nesrečah 
D – 68 Pojasnila v zvezi z intervencijskimi vozili in vozili s prednostjo 
D – 70 Zdravstvene smernice za ravnanje služb nujne medicinske pomoči v kemijskih nesrečah 
D – 73 Načrt dejavnosti ZD Jesenice ob množičnih nesrečah 
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7. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 
Vodja intervencije odredi zaščitne ukrepe v okolju. 
 

7.1. Požarno varstveni ukrepi in tehnično reševanje 
 
Naloge gašenja in tehničnega reševanja ob razlitju nevarne snovi izvajajo 
 
- gasilske enote širšega pomena (JZ GARS Jesenice, JZ GARS Kranj, PGD Bled in PGD Škofja Loka), 
- lokalno pristojna prostovoljna gasilska društva. 
 
Gasilske enote izvajajo: 
 
- preprečevanje nastanka požarov in eksplozij, 
- gašenje požarov in reševanje ob požarih in eksplozijah, 
- reševanje ukleščenih voznikov in sopotnikov, 
- sodelovanje pri prenosu poškodovanih s kraja nesreče, 
- izvajanje intervencije pri prevozu nevarnega blaga, 
- preprečevanje nadaljnjega iztekanja nevarne snovi, 
- odstranjevanje onesnažene zemljine, 
- prestrezanje, preprečevanje širjenja iztekajoče nevarne snovi na vodah. 
 
Ob izlitju nevarne snovi se na zahtevo vodje intervencije lahko poleg gasilskih enot, enot za tehnično 
reševanje aktivirajo še: 
 
- gorska reševalna služba, 
- jamarsko reševalna služba. 
 
Za prevoz poškodovanih se na zahtevo vodje intervencije in po odobritvi poveljnika Civilne zaščite 
Republike Slovenije lahko uporabijo tudi sile in helikopterji Slovenske vojske in Policije. 
 

P – 13 Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb 

 

7.2. Evakuacija 
 
Evakuacija ogroženega prebivalstva se izvaja v primeru, kadar pride do uhajanja nevarne snovi v ozračje in 
je ogroženo življenje in zdravje okoliškega prebivalstva. Za izvajanje evakuacije so zadolžene občine in se 
izvaja po njihovih načrtih evakuacije. 
 
Evakuacijo lahko odredi vodja intervencije, poveljnik Civilne zaščite občine, župan občine ali poveljnik 
Civilne zaščite za Gorenjsko. 
 

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 
D – 9 Zaščitni ukrep evakuacija – priporočilo 
D – 11 Zaščitni ukrep Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev – priporočilo 
D – 57 Načrt organizacije in delovanja nastanitvene enote 

 

7.3. Zaklanjanje oziroma zadrževanje v zaprtih prostorih 
 
Zaklanjanje oziroma zadrževanje v zaprtih prostorih se izvaja v primeru, če pride do uhajanja razlite nevarne 
snovi v ozračje, oziroma če nastajajo škodljivi plini ob požaru. 
 
Po odločitvi vodje intervencije ukrep izvedejo pristojni organi občine na katerem območju je prišlo do razlitja 
nevarne snovi. 
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P – 68 Pregled zaklonišč 
D – 17 Zaščitni ukrep Zaklanjanje – priporočilo  
D – 72 Navodilo prebivalcem za zaklanjanje 

 

7.4. Radiološka, kemična in biološka dekontaminacija 
 
Ob nesreči, ko se nevarno blago med prevozom razlije, mora prevoznik zavarovati kraj nesreče, preprečiti 
iztekanje, zajeti iztekajočo nevarno snov ali na drug način poskrbeti, da ni več nevarnosti. O nesreči mora 
takoj obvestiti Regijski center za obveščanje Kranj ali policijo. 
 
Če sam ne more zavarovati kraja nesreče in odstraniti nevarne snovi, mora tudi takoj poklicati pomoč na 
telefonsko številko 112 ali 113. 
 
Ob iztekanju nevarne snovi, ko je ogrožena podtalnica, gozdne ali vodne površine izvajajo nujno 
nevtralizacijo snovi in preprečujejo oziroma skušajo omejiti območje onesnaženja gasilske enote širšega 
pomena, ob sodelovanju strokovnjakov za nevarne snovi. 
 
V primeru potrebe oziroma zahteve vodje intervencije po odstranitvi nevarne in prevozu nevarne snovi se 
aktivirajo podjetja iz seznama podjetij za odvoz nevarnih snovi. 
 

P – 14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 
P – 1300 Seznam strokovnjakov za pomoč pri ukrepanju ob nesrečah z nevarnimi snovmi 
P – 1302 Pregled pooblaščenih oseb za aktiviranje postopkov ob nesreči z nevarnim blagom 
P – 1303 Pregled pooblaščenih oseb za usklajevanje postopkov za zmanjšanje posledic ob nesreči z 

nevarnim blagom 
D – 61 Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 
D – 63 Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcijo 
D – 67 Priporočila NIJZ glede oskrbe z vodo s cisternami 
D – 69 Varstvo živil v izrednih razmerah 
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8. POROČILO O NESREČI 
 
Poročilo o nesreči pripravi vodja intervencije po končani intervenciji, tako, da podatke vnese v spletno 
aplikacijo SPIN. 
 
Vodja intervencije mora poročilo pripraviti v petih dneh po končani intervenciji. 
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9. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

9.1. Razlaga pojmov 
 
NEVARNE SNOVI so snovi, ki so strupene, karcinogene, oksidacijske in dražljive, radioaktivne, kužne, 
eksplozivne, lahko vnetljive ali povzročajo vžig v stiku z drugimi snovmi. 
 

9.2. Razlaga okrajšav 
 
CORS   Center za obveščanje Republike Slovenije 
CZ   Civilna zaščita 
CZ RS   Civilna zaščita Republike Slovenije 
DRSV   Direkcija RS za vode 
ELME   ekološki laboratorij z mobilno enoto 
GARS   gasilsko reševalna služba 
JZ   javni zavod 
NIJZ   Nacionalni inštitut za javno zdravje 
NLZOH   Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
MEEL   mobilna enota ekološkega laboratorija 
OE   Območna enota 
OKC   Operativno komunikacijski center 
PGD   Prostovoljno gasilsko društvo 
PU   Policijska uprava 
ReCO   Regijski center za obveščanje 
RKB    Radiološko, kemično in biološko 
RS   Republika Slovenija 
SŽ   Slovenske železnice 
VGP   Vodno gospodarsko podjetje 
URSZR   Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
ZARE   radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 
ZiR   zaščita in reševanje 
ZRP   zaščita, reševanje in pomoč 
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10. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

10.1. 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 – 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 – 17 Seznam prejemnikov informativnega biltena 
P – 19 Radijski imenik sistema zvez ZARE, 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 – 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki 

sodelujejo pri reševanju 
  

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 
P – 61 Stanje zalog lovilnih vodnih pregrad (baraž) 
P – 63 Sezam pozivnikov ZARE na Gorenjskem 
P – 64 Telefonska številka na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči 
P – 66 Pregled nevarnega blaga, ki se prevaža po železnici na območju Gorenjske regije 
P – 68 Pregled zaklonišč 

P – 72 Seznam odgovornih oseb NIJZ, OE Kranj 
P – 76 Center za zastrupitve, Interna klinika UKC Ljubljana 
P – 78 Pregled specialne opreme za reševanje ob nesrečah 

 

10.2. Posebne priloge 
 

P – 1300 Seznam strokovnjakov za pomoč pri ukrepanju ob nesrečah z nevarnimi snovmi 
P – 1301 Spisek dežurnih delavcev iz podjetja Drava Vodno gospodarsko podjetje Ptuj, d.d. 
P – 1302 Pregled pooblaščenih oseb za aktiviranje postopkov ob nesreči z nevarnim blagom 
P – 1303 Pregled pooblaščenih oseb za usklajevanje postopkov za zmanjšanje posledic ob nesreči z 

nevarnim blagom 
P – 1304 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 

 

10.3. 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 
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D – 4 Navodilo zagotavljanja zvez ob nesreči 
D – 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči z nevarno snovjo 
D – 8 Navodilo za obveščanje ob nesreči 
D – 9 Zaščitni ukrep evakuacija – priporočilo 
D – 11 Zaščitni ukrep Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev – priporočilo 
D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za ZRP 

D – 15 Vzorec delovnega naloga 

D – 17 Zaščitni ukrep Zaklanjanje – priporočilo 
D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta 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 – 57 Načrt organizacije in delovanja nastanitvene enote 

D – 58 Opomnik za delo poveljnika CZ in članov štaba CZ za Gorenjsko 

D – 61 Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 
D – 63 Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcijo 

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 nujne medicinske pomoči v kemijskih nesrečah 

D – 72 Navodilo prebivalcem za zaklanjanje 
D – 73 Načrt dejavnosti ZD Jesenice ob množičnih nesrečah 

 
 

10.4. Posebni dodatki 
 

D – 1300 Ocena ogroženosti zaradi nevarnih snovi iz Ocene ogroženosti zaradi naravnih in drugih 
nesreč na območju Gorenjske 

 


