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1. POPLAVE
1.1.

Uvod

Izdelavo "Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za občino Cerklje na Gorenjskem" predpisuje
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10), ki mora temeljiti
na ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah. Načrt zaščite in reševanja je izdelan na osnovi Uredbe o
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012).
Poplava je naravni pojav, ki nastane zaradi izredno močnih padavin ali naglega taljenja snega ali medsebojnega
skupnega delovanja. Temeljne vzroke za nastanek poplav in povodnji najdemo v vremenskih, reliefnih,
geotektonskih, kamninsko-pedoloških, vegetacijskih in drugih naravnogeografskih značilnostih pokrajin. Eden
izmed vzrokov je tudi poseg človeka v naravo.
Do poplavljanja lahko pride tudi zaradi zajezitev povzročenih s snežnim ali zemeljskim plazom, zaradi delovanja
hudournikov, zaradi naravnega posedanja tal ali posedanja povzročenega z gospodarsko dejavnostjo
(rudarstvo,…), zaradi padavin in istočasnega taljenja snega na zamrznjeni podlagi in zaradi dviga podtalnice.
Kombinacija izdatnih padavin in taljenja snega običajno povzročajo obsežne poplave, prav tako tudi lokalna
neurja na območjih od 50 do 100 km2, ki jih imenujemo hitre poplave.
Največjo nevarnost za nastanek poplav, ki ne bi bile le posledica naravnih pojavov, je možnost porušitve vodnih
pregrad, ko bi poplave nastopile nenadoma. Posledice kombinacije izdatnih padavin in taljenja snega so običajno
katastrofalne.
Poplave je možno razdeliti na veliko kategorij, osnova pa je odvisnost od pretoka v vodotoku, ki povzroča
poplave.
Poplave so odvisne in se razlikujejo:
 po tipu vodotoka (gorski, dolinski, ravninski)
 glede na relief zemljišča
 po obsegu
 glede na intenziteto in razprostranjenost padavin
 glede na letni čas (jesenske, spomladanske poplave),
 po tipu visoko vodnega vala
 po trajanju
 po pogostosti
 glede na vrsto zemljišča in značaj poplavljenih objektov.
Ogroženost pred poplavo ni odvisna le od višine vodnega vala, temveč tudi od njegovega trajanja. Dolgotrajna
visoka voda lahko razmoči nasipe, s tem se poveča nevarnost, da nasipi popustijo ali se celo porušijo.
Režim odtočnosti se kaže v obliki visoko vodnih 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.

1.2.

Ogroženost območja občine Cerklje na Gorenjskem ob poplavah

Možni vzroki za poplave so velike količine padavin v časovnem obdobju 10 in več dni, predvsem v času, ko se
sneg hitro tali ali zelo intenzivne padavine v krajšem časovnem obdobju (1 ura ) s količino nad 50 l padavin na
m2.
Potencialni vir poplav na območju občine Cerklje na Gorenjskem so struge vodotokov Reka, Pšata in Ušica. Vsi
vodotoki – potoki imajo hudourniški značaj, še posebej poudarjen je pri potoku Reka. Naselja vzdolž potokov,
so izpostavljena nevarnosti poplav.
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Naselja, ki so izpostavljena povečani nevarnosti poplav:
 Lahovče,
 Zalog,
 Glinje,
 Spodnji Brnik,
 Zgornji Brnik
Potok Reka lahko ob močnem deževju poškoduje ali prekine cestno povezavo Grad – Štefanja Gora.
Stopnja ogroženosti pred poplavami je v občini relativno nizka. Zalije kletnih prostorov individualnih hiš.
Stopnja ogroženosti pred hudourniki je povečana saj je reliefna konfiguracija hribovja in geološka zgradb takšna,
da ob intenzivnem deževju pride do porasta hudourniških potokov in prestopanja vode z njihovih bregov, kar ima
za posledico poplavljanje stanovanjskih, gospodarskih, proizvodnih in infrastrukturnih objektov ter proženje
zemeljskih plazov.

1.3.

Možni vzroki nastanka poplav v Občini Cerklje na Gorenjskem

Poplavna območja v predelu občine Cerklje na Gorenjskem so:

Lahovče,

Zalog (spodnji del) - potok Pšata,

Praprotna polica
Od leta 1991 so potoki protipoplavno sanirani, tako da v obdobju od leta 1991 dalje do večjih poplav na
poplavnih območjih občine ni prišlo.

1.4.

Verjetnost nastanka verižne nesreče

Ob katastrofalnih poplavah lahko pride do različnih verižnih nesreč, kot so:
 preplavitve, zablatenje površin,
 proženje plazov in podori,
 proženje drobirskih tokov,
 globinske in bočne erozije v hudournikih in rekah,
 nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi v okolju,
 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

V Občini Cerklje na Gorenjskem je možnost pojavljanja poplav najpogostejša v pomladanskem ali jesenskem
času, izjemoma tudi zaradi silovitih poletnih ploh in nalivov - poplave zaradi nenadnih dotokov velike količine
vode – v poletnih mesecih.
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.
Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Cerklje na Gorenjskem se izdelujejo zato, da bo
kasnejše ukrepanje organizirano in učinkovito.
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
pristojnosti lokalne skupnosti.
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2. OBSEG NAČRTOVANJA
Sistem zaščite in reševanja je organiziran predvsem za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in je eden
podsistemov sistema nacionalne varnosti. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je organizirano, kot
enoten in celovit sistem v državi. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane sile za zaščito, reševanje
in pomoč se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na lokalni
skupnosti, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter organizira in vodi zaščito,
reševanje in pomoč na svojem območju.
Z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami se ukvarjajo državni organi, občine, strokovne in
znanstvenoraziskovalne organizacije, javne reševalne službe, človekoljubne in druge nevladne organizacije,
posamezniki. Njihov skupni cilj pa je preprečiti nesreče ali vsaj ublažiti njihove posledice.
Zakonodaja zagotavlja, da se vse oblike zaščite, reševanja in pomoči izvajajo v skladu z načeli mednarodnega
humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne dediščine in okolja pred škodljivimi
vplivi naravnih in civilizacijskih nesreč ter v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi, da so vse te
dejavnosti humanitarne in nevojaške narave ter da se zmogljivosti za zaščito, reševanje in pomoč, ki so na voljo
lahko uporabijo tudi v mednarodnih humanitarnih akcijah in pri uresničevanju drugih oblik humanitarnega
poslanstva.

2.1. Temeljne ravni načrta
Temeljni načrt je Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, na ravni občine pa se izdela Občinski načrt
zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Cerklje na Gorenjskem. Občinski načrt zaščite in reševanja ob
poplavah mora biti usklajen z regijskim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah.
Občinski načrt je podrobno razčlenjen temeljni in regijski načrt ter konkretno opredeljuje izvajanje ukrepov in
nalog za zaščito, reševanje in pomoč ob poplavah, ki so v občinski pristojnosti.
Organizacije, ki opravljajo vzgojno izobraževalno dejavnost so:
 Osnovna šola Davorina Jenka v Cerkljah,
 Podružnična šola v Zalogu,
 vrtec Murenčki,
 Marijin vrtec v Cerkljah.
Zdravstvenih ustanov za 30 ali več ljudi na območju občine ni.
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2.2. Načela zaščite, reševanja in pomoči
Zaščita, reševanje in pomoč ob poplavah se organizirajo v skladu z naslednjimi načeli:
Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev
Pri zaščiti in reševanju je občina dolžna uporabiti najprej svoje sile in sredstva, in le če te ne zadoščajo niti ni
zadostno vključevanje sil in sredstev sosednjih občin, se vključi v pomoč in reševanje regija.
Načelo preventive
Občine in država v okviru svojih pristojnosti izvajajo ukrepe, ki zmanjšujejo možnost nastanka poplav, oziroma
izvajajo ukrepe, ki zmanjšujejo posledice poplav.
Načelo pomoči
Ob poplavah je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka pomoč je načeloma brezplačna.
Načelo javnosti
Občine in država morajo v skladu s pristojnostmi seznaniti prebivalstvo z nevarnostjo nastanka naravnih nesreč
kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za preprečevanje in odpravljanje posledic nesreč.
Načelo pravice do varstva
Po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tudi ob poplavah ima
reševanje človeških življenj prednost pred vsemi drugimi ukrepi.
Načelo obveznega izvajanja odločitev
Vodenje zaščite, reševanja in pomoči temelji na obveznem izvajanju odločitev organov, pristojnih za vodenje.
Načelo zakonitosti
Nihče ni dolžan in ne sme izvesti odločitve, če je očitno, da bi s tem storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno
humanitarno pravo.
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3. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
3.1. Temeljne podmene Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Cerklje
na Gorenjskem
Temeljne podmene Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Cerklje na Gorenjskem so:


Varstvo pred poplavami v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma pristojnosti zagotavljajo državne
gospodarske javne službe na področju urejanja voda ter državne in lokalne gospodarske javne 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.



Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Cerklje na Gorenjskem je podrobneje
razčlenjen Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo, izdelan za poplave, ki
nastanejo zaradi naravnih pojavov, oziroma kadar nastopijo poplave na kateremkoli vodotoku v Občini
Cerklje na Gorenjskem



Poplave lahko ogrožajo človeška življenja, živali in materialne dobrine neposredno zaradi delovanja
vodnega vala, zaradi poškodb 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.



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.



Če poplave nastopijo nenadoma (nepričakovani močni nalivi), sile za zaščito, reševanje in pomoč na
prizadetem območju takoj začnejo z dejavnostmi za reševanje ljudi, živali in materialnih dobrin.
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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 na objektih.
Opozorila pred poplavami na območju Občine Cerklje na Gorenjskem dobimo od Regijskega centra za
obveščanje Kranj.


Naraščanje vodotokov (stalno spremljanje razmer)
ReCO Kranj redno spremlja in dokumentira stanje vodostajev, ko dobi od Oddelka za hidrološko
prognozo preko CORS podatke o rekah, ki presežejo pogojne vodostaje, kakor tudi od občanov, ki
živijo ob vodotokih.



Poplave (stanje pripravljenosti za ukrepanje)
Ko je pogojni vodostaj presežen in še narašča, se vzpostavi stanje pripravljenosti za ukrepanje. Izvaja se
obveščanje 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.



Nenadne poplave
Do nenadnih poplav bo prihajalo predvsem na področju struge potoka Reka, Pšata in Ušica. Izvaja se
obveščanje pristojnih organov in javnosti, aktiviranje sil za ZRP, na osnovi ocene situacije Poveljnik CZ
občine Cerklje na Gorenjskem določi zaščitne ukrepe. Alarmiranje ogroženega prebivalstva se izvaja
preko javnih medijev, ter preko javnega alarmiranja občine.



Katastrofalne poplave
Izvaja se alarmiranje, obveščanje pristojnih organov in javnosti, aktiviranje sil za ZRP, na osnovi
napovedi poteka nesreče in ocene situacije. Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem določi zaščitne
ukrepe in naloge.
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Potek glavnih dejavnosti je prikazan na sliki 1: Koncept odziva ob poplavah

3.3. Uporaba Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Cerklje na
Gorenjskem
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, da bodo vode prestopile bregove in ogrozile
ljudi in materialne dobrine v občini.
Odločitev o tem sprejme Poveljnik CZ Občine Cerklje na Gorenjskem, oziroma njegov namestnik.
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4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA
4.1. Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz občinske pristojnosti
Občinski organi:
 župan
 občinska uprava
 skrbnik načrta
Organi civilne zaščite občine:
 poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem
 namestnik poveljnika CZ občine Cerklje na Gorenjskem
 štab Civilne zaščite občine
 poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki
P-01 Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO
Enote in službe Civilne zaščite občine
 enota za tehnično reševanje
 enote za reševanje na vodi in iz vode,
 enota za prvo pomoč,
 služba za podporo,
P-03 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-04 Podatki o organih, službah in enotah CZ
Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč v občini
 Javno podjetje Komunala Kranj, d.o.o. – asanacija in pokop ljudi in kadavrov
 Zdravstveni dom Kranj – zdravstvena pomoč
 Mercator, d.d. – oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva
 Alpetour – Potovalna agencija Kranj, p.o. – prevozi oseb in materiala
 Gorenjska gradbena družba d.d.. – strojno gradbena dela in prevozi
 Center za socialno delo Kranj – za socialno pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu
P-07 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito, reševanje in pomoč
Gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko službo:
 PGD Cerklje, 35 operativnih gasilcev. III. kategorija,
 PGD Zgornji Brnik, 25 operativnih gasilcev, II. kategorija,
 PGD Lahovče, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija,
 PGD Štefanja Gora, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija,
 PGD Šenturška Gora, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija
 PGD Spodnji Brnik, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija
 PGD Velesovo, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija
 PGD Zalog pri Cerkljah, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija
P-11 Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini
Občinski pogodbeni izvajalci:
 Pogodbeni izvajalci z gradbeno mehanizacijo,
P-10 Pregled gradbenih organizacij
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Enote in službe društev in drugih nevladnih organizacij
 prostovoljna gasilska društva občine Cerklje na Gorenjskem
 Območno združenje Rdečega križa Kranj
P-25 Pregled človekoljubnih organizacij
P-24 Pregled enot, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite, reševanje in pomoč
P - 300 Pridobivanje podatkov, ki so potrebni za izdelavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah
za Občino Cerklje na Gorenjskem

4.2. Materialno – tehnična sredstva za izvajanje načrta
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru poplave se uporabljajo obstoječa sredstva, ki se jih
zagotavlja na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in
pomoč.
Materialno - tehnična sredstva se načrtujejo za:


zaščitno in reševalno opremo ter orodje (sredstva za osebno in skupinsko zaščito, oprema, vozila ter
tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci),



materialna sredstva iz občinskih rezerv.



sredstva pomoči (živila, pitna voda, zdravila in drugi predmeti in sredstva, ki so namenjena brezplačni
razdelitvi).

V kolikor občina Cerklje na Gorenjskem ne razpolaga z zadostnimi viri materialno-tehničnih sredstev, lahko
Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem ali župan zaprosita za pomoč sosednje občine ali Štab Civilne
zaščite za Gorenjsko.
P-06 Pregled opreme in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč
P-13 Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb
P-14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode

4.3. Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta
Finančna sredstva so s proračunom občine Cerklje na Gorenjskem načrtovana za vse izvajalce nalog ZRP za
izvajanje aktivnosti, kot so redna dejavnost, usposabljanja, opremljanje, vaje, nadomestila plač, stroški udeležbe
idr. Sem sodi tudi pokritje najnujnejših začetnih stroškov operativnega delovanja enot in služb Civilne zaščite,
pogodbenih izvajalcev in drugih operativnih sestavov ZRP, ki so nepredvidoma nastali, sem sodijo tudi začetne
aktivnosti, ki jih ni bilo mogoče drugače speljati ali pa je v pogodbah o izvajanju nalog ZRP in v pogodbi o
medsebojnem sodelovanju in pomoči tako navedeno.
Finančna sredstva za izvajanje načrta se načrtujejo za:
 nabavo in obnavljanje potrebnih materialnih tehničnih sredstev
 stroške usposabljanj sil za izvajanje načrta
 stroške operativnega delovanja sil za izvajanje načrta
 materialne stroške.
Posebni stroški delovanja sestavov ZRP ob velikih in katastrofalnih nesrečah ter njihove uničene in
poškodovanje opreme se pokrivajo iz sredstev rezerv proračuna občine Cerklje na Gorenjskem in Republike
Slovenije oziroma iz posebnih sredstev za delovanje sestavov ZRP ob posamezni nesreči, ki jih zagotavlja
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Stroškovniki, računi ter druga dokazila in zahtevki se v
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najkrajšem možnem času dostavijo štabu Civilne zaščite občine Cerklje na Gorenjskem v verifikacijo, ki jih nato
dostavi Komisiji občine Cerklje na Gorenjskem za ugotavljanje posledic naravnih in drugih nesreč.
D-01 Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta
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5.

OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
5.1. Opazovanje in obveščanje

Slika 2: Shematski prikaz opazovanja in obveščanja

5.2. Opazovanje nevarnosti nastanka poplave
Opazovanje višine vodostajev in pretokov vodotokov
V vseh primerih, ko reke presežejo 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
- Od občanov na številko 112
Člani štaba Civilne zaščite občine, poverjeniki za civilno zaščito, poveljniki gasilskih društev in drugi pripadniki
sil za zaščito reševanje in pomoč si ob močnem dolgotrajnem deževju, ko vodotoki pričnejo naraščati večkrat
ogledajo situacijo na terenu in svoja opažanja posredujejo na ReCO Kranj.
Za obveščanje prebivalcev na prizadetem območju je odgovorna Občina Cerklje na Gorenjskem. Občinski organi
in službe, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč (župan in Poveljnik CZ občine Cerklje na
Gorenjskem) vzpostavijo čim bolj neposreden stik in redno komuniciranje z ogroženimi prebivalci, da bi dosegli
ustrezno zaupanje in odzivanje na njihove odločitve.
Ob sprožitvi sirene alarmnega sistema ob poplavi občina Cerklje na Gorenjskem takoj obvesti ogrožene
prebivalce o vzroku alarmiranja.

doc: Načrt zaščite in reševanja -POPLAVE

list št: 14/39

NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH

5.3. Obveščanje izvajalcev nalog ZRP
Obveščanje pristojnih organov
Operater v ReCO Kranj o možnem pojavu visokih voda obvesti:
 Prvo dosegljivo odgovorno osebo v občini (Seznam vodilnih oseb, ki jih ReCO Kranj obvešča o
izrednih dogodkih). Obveščena oseba pa nato obvešča ustrezne organe v občini.
Po sprejemu obvestila o nesreči na območju občine Cerklje na Gorenjskem mora obveščena pristojna oseba
obvestiti ostale pristojne osebe v Občini Cerklje na Gorenjskem, ki so:
- župan Občine Cerklje na Gorenjskem,
- poveljnik CZ Občine Cerklje na Gorenjskem ali njegov namestnik,
- odgovorni delavec občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem, ki pokriva zaščito in reševanje,
- štab Civilne zaščite Občine Cerklje na Gorenjskem in
- poveljnik Gasilske zveze Cerklje na Gorenjskem.
Župan in Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem oz. druge odgovorne osebe komunicirajo s Poveljnikom
CZ za Gorenjsko, vodjo Izpostave URSZR Kranj in pristojnimi inšpekcijskimi službami.
Shema obveščanja pristojnih organov ob pojavu nesreče – poplave

ReCO Kranj

Prva dosegljiva
odgovorna oseba v
občini

Župan

Poveljnik CZ občine

Skrbnik načrta

Člani štaba CZ
občine

Poveljnik GZ

P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča ob nesreči
D - 02 Načrt alarmiranja gasilskih enot GPO Občini Cerklje na Gorenjskem

5.4. Obveščanje javnosti
Obveščanje prebivalstva
Občina ob poplavah objavi posebno telefonsko številko (04/28 15 800) na kateri lahko občani dobijo vse
informacije o poplavah, napotke kako naj ravnajo in sporočajo posledice nesreče. Obveščanje prebivalcev na
prizadetem območju se izvaja preko sredstev javnega obveščanja, predvsem preko Radio Kranj in VAL 202 ter
preko posebne telefonske številke. Za posredovanje informacij in obveščanje prebivalcev sta odgovorna župan in
Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem.
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Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju, na katerem se pojavi možnost poplave, je pristojna
lokalna skupnost. Organ lokalne skupnosti, ki vodi in izvaja naloge zaščite, reševanja in pomoči, morajo s
prizadetim prebivalstvom vzpostaviti čim boljše sodelovanje in si pridobiti zaupanje ljudi.
Ob večji poplavi občina Cerklje na Gorenjskem skupaj z Izpostavo URSZR ogroženim prebivalcem posreduje
naslednje informacije:
 o razmerah na poplavljenem območju;
 o neposredni nevarnosti za ljudi, premoženje in okolje;
 o številu poškodovanih in kje se nahajajo;
 vplivih nesreče na prebivalstvo in okolje;
 kakšno pomoč lahko pričakujejo;
 kako naj sodelujejo pri izvajanju zaščitnih ukrepov;
 predvidevanje dolžine trajanja težavnega položaja;
 kakšno pomoč lahko pričakujejo in kdaj bo prispela;
 kako naj izvajajo osebno in vzajemno zaščito;
 kje lahko dobijo dodatne informacije;
 kako naj sodelujejo z lokalnimi organi pri odpravljanju posledic.
P-18 Seznam medijev, ki bojo posredovale obvestilo o izvedbah alarmiranja in napotke za izvajanje zaščitnih
ukrepov
D-300 Navodila prebivalcem za ravnanje ob poplavah
Obveščanje javnosti na območju občine Cerklje na Gorenjskem
Obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti za območje občine
Cerklje na Gorenjskem izvaja župan občine Cerklje na Gorenjskem in drugi organi, ki imajo svoje organizacijske
enote v regiji, v skladu s svojimi pristojnostmi.
Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje občinska uprava občine Cerklje na Gorenjskem.
V ta namen in kadar je to potrebno v sodelovanju s Štabom CZ občine Cerklje na Gorenjskem in drugimi
državnimi organi:
 organizira in vodi tiskovno središče,
 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.

5.5. Distribucija informacij
Informacije se posredujejo v objavo lokalnim sredstvom javnega obveščanja na ogroženem območju in sicer
preko:
 radia in TV,
 dnevnih časopisov,
 mobilne razglasne postaje v vozilih ZRP,
 obvestil, podanih na krajevno običajen način.

5.6. Alarmiranje prebivalstva na prizadetem območju
Posredovanje podatkov o nevarnosti poplav ali o poplavah
Občani ali gasilci, ki živijo ob strugah vodotokov posredujejo sporočilo o nevarnosti poplav ali o poplavah na
ReCO Kranj in odgovornim osebam občine. Sporočilo se posreduje praviloma po telefonskih zvezah. Z vsebino
sporočila se seznanijo poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem, javna gasilska služba Cerklje na Gorenjskem
in lokalna občila. Sporočilo vsebuje podatke o pričakovanem času nastanka poplav.
Ob nevarnosti poplav in ob sami poplavi se uvede dežurstvo na kritičnih mestih vodotoka. Dežurstvo izvaja
teritorialno pristojno gasilsko društvo, ki posreduje podatke odgovornim osebam občine, ReCO Kranj (na 112) in
gasilskemu poveljstvu občine.
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Občina ima svoj alarmni sistem v katerega so vključene vse sirene. Aktiviranje siren na območju občine Cerklje
na Gorenjskem je ročno.
Alarmiranje se izvede z alarmnim znakom »opozorilo na nevarnost«, ko voda pri merilni postaji doseže kritični
vodostaj in še narašča. Z alarmnim znakom »neposredna nevarnost« pa v primerih, ko poplava ali nenadna
poplava neposredno ogroža prebivalce in premoženje.
Takoj po alarmiranju občina posreduje obvestilo po lokalnem radiu o vrsti nevarnosti in napotke za osebno in
vzajemno zaščito z napotki za izvajanje zaščitnih ukrepov.
D-14 Navodila o alarmiranju

6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV
6.1. Aktiviranje organov in njihovih strokovnih služb
Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem ali njegov namestnik preuči trenutne razmere na terenu (stanje
vodotokov) in na podlagi stanja, 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 štaba Civilne zaščite v občini
 enote CZ
 skrbnika načrta
 ostale po nalogu pristojnih oziroma odgovornih oseb
Župan neposredno aktivira:
 pripadnike Služb za podporo - Ekipo za administrativno podporo in druge potrebe;
 občinsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah.
Gasilski poveljnik občine preko ReCO Kranj ali telefonskih zvez aktivira poveljnike PGD.
P-03 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-04 Podatki o organih, službah in enotah CZ
P-01 Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO
P-32 Seznam članov komisij za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih nesrečah
P-33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode

6.2. Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč
Po prejemu obvestila o nevarnosti nastanka poplav na območju občine Poveljnik CZ občine Cerklje na
Gorenjskem v sodelovanju s Poveljnikom GZ prouči situacijo in na podlagi stanja in napovedi za naprej (višina
vodostaja, nadaljnje padavine) sprejme odločitev o pripravljenosti in aktiviranju občinskih sil in sredstev za ZRP.
Ob nenadnih poplavah Poveljnik GZ odredi takojšnje aktiviranje gasilskih enot ter obvesti Poveljnika CZ občine
Cerklje na Gorenjskem kateri lahko po potrebi aktivira tudi enote in službe CZ , skrbnika načrta zaščite in
reševanja in druge občinske sile in sredstva za ZRP.
Vodja intervencije, ki je praviloma vodja gasilske intervencije, vodi intervencijo ter o stanju redno poroča
Poveljniku CZ občine Cerklje na Gorenjskem.
Za izvajanje ZRP ob poplavi Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem glede na oceno stanja aktivira enote
CZ občine in druge sile za ZRP. Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem lahko aktivira samo občinske
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enote, službe in organe CZ, tiste javne službe, ki so določene s sklepom, da izvajajo javno službo in tiste
gospodarske družbe, zavode in druge organizacije katere ima občina evidentirane.
 pogodbena podjetja z gradbeno mehanizacijo;
 pogodbena podjetja za prehrano;
 policijsko postajo Kranj;
 javno podjetje Komunala Kranj.
Delo Poveljnika CZ občine Cerklje na Gorenjskem in službe za podporo se organizira v prostorih občine.
Gasilski Poveljnik občine določi in aktivira gasilske ekipe iz JGS, ki bodo sodelovale pri zagotavljanju pomoči.
Glede na oceno stanja nesreče se lahko aktivirajo samo določene nižje enote (ekipa, oddelek) omenjenih enot.
Za zagotavljanje varnosti se aktivira oziroma obvesti policijska postaja Kranj, ki ureja cestni promet za
intervencijska vozila, zavaruje območja dogajanja posameznih zaščitnih ukrepov in opravlja druge naloge iz
svoje pristojnosti.
Občina izvaja vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo pripadniki občinskega
sistema ZRP.
Občinske sile za ZRP, ki odidejo na prizadeto območje, se zberejo na svojih zbirališčih in se jim na podlagi
potreb prizadetega območja določi delovišče.
Postopek in načini aktiviranja:
Pozivanje – aktiviranje občinskih pogodbenih gospodarskih služb izvaja Štab CZ občine s Službama za podporo
na sedežu občine. Primarno se za aktiviranje uporabijo razpoložljive telefonske povezave. Aktiviranje sil za ZRP
se izvaja v skladu z Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil za zaščito, reševanje in pomoč občine Cerklje na
Gorenjskem.
Javne službe se aktivira s pomočjo pozivnikov (ZARE) preko ReCO Kranj na zahtevo gasilskega poveljnika
občine. Izvzem in izvoz tehnične in opreme JGS organizirajo poveljniki PGD. O izvozu obvestijo ReCO Kranj
preko številke 112 ali po radijskih zvezah ZARE!
P- 05 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč
D - 03 Načrt dejavnosti Policijske postaje Kranj
D - 05 Navodilo za aktiviranje občinskih sil ZiR

6.3. Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih
Materialna pomoč za katero zaprosi občina pri odpravljanju posledic poplav lahko obsega:
 pomoč pri zagotavljanju specialne opreme, ki jo na območju občine ni mogoče dobiti ali je ni dovolj
(gradbena mehanizacija, električni agregati, naprave za prečiščevanje vode ipd.),
 pomoč v zaščitni in reševalni opremi,
 pomoč v hrani, pitni vodi, zdravilih, obleki, obutvi ipd.,
 pomoč v sredstvih za začasno nastanitev in oskrbo ljudi, ki so ostali brez doma.
Sosednje občine se v zagotavljanje pomoči vključujejo le na področju izvajanja zaščitnih in reševalnih aktivnosti
na podlagi odločitve Poveljnika CZ za Gorenjsko, oziroma na podlagi odločitev županov o nudenju pomoči
sosednji občini. Slednje se izvaja na podlagi dogovorov o medobčinski pomoči, ki temelji predvsem na
solidarnosti.
Odločanje o pomoči države v finančnih sredstvih, ki jih občina potrebuje za financiranje ukrepov in nalog pri
zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje je v pristojnosti Vlade RS, v izjemnih primerih tudi v pristojnosti
Poveljnika CZ RS.
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6.4 Občinski logistični center
Logistični center se bo nahajal v Gasilskem domu v Cerkljah na Gorenjskem, Cesta na Polico 41. Odgovoren
poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem in štab. Ekipa gasilcev bo skrbela za prevzem, evidenco in
razdelitev. Za prevoz se bodo v večini uporabljali traktorji in ostala transportna sredstva.
P – 23 Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih aktih
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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.
Po tem zakonu se varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizira in izvaja kot enoten sistem na lokalni,
regionalni in državni ravni.
Dejavnosti in naloge za zaščito, reševanje in pomoč ob poplavah na območju občine Cerklje na Gorenjskem
vodijo v skladu s svojimi pristojnostmi:
Župan in strokovne službe občine:
 opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči iz svoje pristojnosti,
 zagotavlja informacijsko in logistično podporo organom vodenja na občinski ravni,
 zagotavlja pogoje za delo Poveljniku CZ občine Cerklje na Gorenjskem in ŠCZO,
 zagotavlja logistično podporo pri delovanju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter
občinske komisije za ocenjevanje škode
 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem
 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 iz
svoje pristojnosti na območju občine,
 obvešča Poveljnika CZ za Gorenjsko ali župana o posledicah in stanju na prizadetem območju ter
daje mnenja in predloge v zvezi z zaščito, reševanjem, pomočjo ter opravljanjem posledic nesreče,
 nadzoruje izvajanje nalog – spremlja stanje na prizadetem območju,
 usmerja dejavnost za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje na prizadetem območju,
 pripravi končno poročilo o nesreči
 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
D - 07 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč
Štab Civilne zaščite občine
 nudi Poveljniku CZ občine Cerklje na Gorenjskem strokovno pomoč pri vodenju nalog zaščite,
reševanja in pomoči,
 spremlja izvajanje posameznih dejavnosti zaščite in reševanja,
 zagotavlja informacijsko podporo,
 zagotavlja logistično podporo občinskim silam za zaščito, reševanje in pomoč,
 opravljanje ostalih administrativnih in finančnih zadev.
JGS:








izvaja vse naloge ZRP ob poplavah v skladu s pravili stroke,
sodeluje in pomaga pri oskrbi s pitno vodo,
sodeluje ali izvaja zavarovanje lokacije in/ali območja nesreče ter infrastrukturnih naprav in napeljav ob
nesrečah,
organizira ali sodeluje pri izvedbi takojšnjega začasnega umika prizadetih in ogroženih ljudi, živali in
premoženja,
izvaja splošno reševalne naloge ob naravnih in drugih nesrečah,
sodeluje in pomaga pri izvajanju intervencijske sanacije in pri odpravi drugih posledic nesreč,
sodeluje in pomaga pri vseh vrstah naravnih in drugih nesreč z razpoložljivimi silami in sredstvi.

Nevladne organizacije
Območno združenje Rdečega križa Kranj, Slovenska Karitas ter druge nevladne organizacije, katerih dejavnost
je pomembna za zaščito, reševanja in pomoč izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. Vključujejo se v skupne akcije
zaščite, reševanja in pomoči na podlagi odločitve poveljnika CZ občine Cerklje na Gorenjskem.
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Javne zdravstvene službe:
 opravljajo druge naloge iz svoje pristojnosti.
Občinski pogodbeni izvajalci
Pogodbeni izvajalci gradbene stroke
 odstranjevanje naplavin in izvedba vodnih prepustov,
 gradbeno tehnični posegi v prostoru po navodilu Poveljnika CZ občine Cerklje na Gorenjskem.
 za gradnjo in utrjevanje nasipov ob poplavah bodo uporabljene enote PGD in lokalna gradbena
podjetja. Koordinacijo del med PGD, lokalnimi gradbenimi podjetji in vodnogospodarskim podjetjem –
koncesionar Hidrotehnik Ljubljana.
Pogodbeni izvajalci za zagotovitev prehrane
 Priprava prehrane za potrebe sistema zaščite in reševanja,
Pogodbeni izvajalci za začasno nastanitev
 Začasna nastanitev in osnovna oskrba ogroženih in prizadetih občanov,
Pogodbeni izvajalci za prevoze
 Izvedba prevozov ljudi za potrebe sistema zaščite in reševanja

7.2. Operativno vodenje
Dejavnosti za ZRP na območju občine operativno vodi Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem, ki mu pri
sprejemanju odločitev strokovno pomagajo člani štaba CZ občine.
Logistično podporo silam za ZRP na terenu, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materiala, prevoza,
informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva, zagotavlja štab CZ občine s službami za
podporo.
Ob naravni ali drugi nesreči pristojni Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem, 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.

7.2.1. Vodja intervencije









Prepove dostop nepoklicanim osebam in promet mimo kraja intervencije.
Odredi evakuacijo ljudi živali in premoženja iz objektov in območij.
Odredi prekinitev električnega toka, plina in drugih vnetljivih tekočin.
Odredi uporabo določenih sredstev zvez oz. njihovo vzpostavitev.
Odredi odstranitev vozil in drugih ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo.
Odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebne gasilske
zaščitne in reševalne opreme.
Odredi sežig nevarne snovi, če je ni mogoče drugače odstraniti.
Odredi, da vse sposobne osebe, ki so v neposredni bližini poplave, pomagajo pri reševanju v skladu z
njihovimi sposobnostmi, z vozili, orodjem in drugimi sredstvi, ki so primerna za reševanje.
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7.3. Organizacija zvez
Pri vodenju dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah se uporablja sistem zvez
zaščite in reševanja (ZA-RE), ki ima podsistem radijskih zvez in podsistem osebnega klica. Sistem zvez ZA-RE
se obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah. Telekomunikacijsko
središče tega sistema je ReCO Kranj, do katerega se uporabniki lahko povezujejo le z uporabo repetitorjev in
preko katerih se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske
sisteme. Ob morebitnem izpadu repetitorja, se posreduje ReCO Kranj zahtevo po postavitvi mobilnega
repetitorja.
Konfiguracija terena preprečuje, da bi za celotno območje občine zadostoval en repetitorski kanal, ki bi
omogočal zvezo z ReCO Kranj ali zvezo med enotami na različnih lokacijah.
Primarni repetitorski kanal za območje občine je kanal 12.
Na hribovitih območjih, ki jih kanal 12 ne pokriva kvalitetno se uporabi kanal 13.
Na vzhodnem hribovitem področju je možno vzpostaviti zvezo z ReCO Ljubljana na kanalu 17 in preko njega
povezavo z ReCO Kranj.
Z namenom čim boljšega pokritja poseljenega področja občine s pripadajočimi cestnimi povezavami, bi se
mobilni repetitor postavil na jugo-vzhodni ali južni del občine ali v teh smereh izven občine. Nekaj lokacij:
Šmarna Gora, Vrh Kosca (nad Rašico), območje Koseškega hriba – Mengeške koče, ob cerkvi v Komendi, južni
del Zaloga.
Za neposredno vodenje intervencije na terenu pa se uporabljajo simpleksni kanali, ki jih dodeli ReCO Kranj.
V primeru, da je v reševanje vključen tudi helikopter Slovenske vojske se za medsebojno komuniciranje
uporablja 33. ali 34. kanal radijskih zvez ZA-RE.
Radijske zveze sistema zvez ZA-RE se uporablja v skladu z navodilom za uporabo radijskih zvez ZA-RE.
Pri prenosu podatkov in komuniciranju se načeloma 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,
 radijskih zvezah (ZA-RE),
 javne telefonske zveze (analogne ali digitalne)
 brezžični telefoni (GSM)
 internetu.
P-19 Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE +
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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 ob poplavah in izvajanje zaščitno-reševalnih ukrepov
ob katastrofalnih poplavah je v pristojnosti občine.
V kolikor občina s svojimi silami in sredstvi ne more izvesti zaščitnih ukrepov zaprosi za pomoč regijo.
Diagram izvajanja zaščitno reševalnih ukrepov ob poplavah
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Diagram izvajanja zaščitno reševalnih ukrepov ob katastrofalnih poplavah

D-08 Navodilo za uporabo pitne vode
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8.1.1. Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi
Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se izvajajo takoj po prvih obvestilih o zvišanju
vodostaja rek.
Glede na stanje, morajo upravljavci objektov pravočasno predlagati ukrepe, ki so potrebni za zavarovanje ljudi in
premoženja. Izvajajo jih javne službe, pristojne za urejanje vodotokov, če je potrebno jim pri tem pomagajo sile
za ZRP.
Za gradnjo in utrjevanje nasipov ob poplavah bodo uporabljene enote PGD in lokalna gradbena podjetja.
Koordinacijo del med PGD, lokalnimi gradbenimi podjetji in vodnogospodarskim podjetjem – koncesionar
Hidrotehnik Ljubljana.
Dokumentacija
postopki

Diagram poteka
aktivnosti

Primarna
odgovornost

Občani
ReCO Kranj
ARSO - UM

Upravljavci objektov
Vodnogospodarske službe

Vodnogospodarske službe
Poveljnik CZ občine Cerklje na
Gorenjskem

Vodnogospodarske službe
Poveljnik CZ občine Cerklje
na Gorenjskem

Upravljavci objektov

P-10 Pregled gradbenih organizacij
P-21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove zmogljivosti ter
lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč
D-09 Program usposabljanja, urjenja in vaj
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8.1.2.

Evakuacija

Evakuacijo lahko odredi župan občine Cerklje na Gorenjskem. Izvaja jo Štab CZ občine v pomoči Poverjenikov
za CZ in gasilskih enot. Evakuacija bo potekala po posameznih območjih na začasnih zbirališčih na območju
Občine Cerklje na Gorenjskem navedenih v prilogi.
Sprejemanje in začasno bivališče za evakuirane z ogroženih območij se uredi z usmeritvijo prebivalcev v
Osnovno šolo Cerklje in Zalog. V primeru prevelikega števila prebivalcev pa še na lokacijah gasilskih domov v
občini. Zbiranje podatkov o občanih, ki so ostali brez bivališča ter urejanje sprejemanja in začasnega bivališča
izvajajo Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem, Štab CZ občine in PGD. Občina v sodelovanju z osnovno
šolo evakuiranim prebivalcem zagotavlja oskrbo s hrano in pitno vodo. Humanitarne organizacije (Območno
združenje Rdečega križa Kranj, Karitas) in občani v okviru sosedske pomoči zagotavljajo oskrbo z obleko in
drugimi življenjskimi potrebščinami. Začasno nastanitev odreja Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem. Za
izvedbo poskrbi in usklajuje štab CZ občine ob pomoči Poverjenikov za CZ občine, vaških svetov, humanitarnih
organizacij in občanov v okviru sosedske pomoči. Slednji nudijo pomoč tudi pri morebitni evakuaciji živali.
Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti v stanovanje
evakuirane ter ogrožene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način.
Evakuacija se izvaja le v primeru, če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti ljudi in materialnih dobrin.
Poleg župana jo lahko odredi tudi vlada, oziroma v nujnih primerih pristojni Poveljnik CZ občine Cerklje na
Gorenjskem. 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 izdela občina in z njim seznanijo prebivalstvo.
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
8.1.3. Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev
Oskrba ogroženih prebivalcev na kraju nesreče se izvaja v primerih, ko prebivalci zaradi ogroženosti življenja
morajo zapustiti domove. Zberejo se na predvidenih varnih mestih (sprejemališčih) v bližini stalnih bivališč.
Oskrba ogroženih prebivalcev zajema sprejem, nastanitev in oskrbo s hrano, pitno vodo, obleko in drugimi
življenjskimi potrebščinami. Če se zaradi posledic nesreče prebivalci dalj časa ne morejo vrniti na svoje domove,
se jim poišče možnost za trajno nastanitev.
Občina za začasno nastanitev in oskrbo prizadetih prebivalcev izvaja:
 urejanje sprejemališč za evakuirane prebivalce
 urejanje začasnih bivališč
 nastanitev prebivalstva
 oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami
 zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči
Humanitarna pomoč se zbira v logističnem centru gasilskem domu v Cerkljah na Gorenjskem, Cesta v Polico 41,
od koder se organizira njeno razdeljevanje ogroženim prebivalcem. Pri tem sodelujejo ekipa za oskrbo,
Župnijska Karitas, Območno združenje Rdečega križa Kranj - KO Cerklje na Gorenjskem in Center za socialno
delo Kranj v sodelovanju s Poverjeniki za CZ ter predstavniki vaških skupnosti.
Sprejemanje na začasno bivališče za evakuirane z ogroženih območij se uredi z usmeritvijo prebivalcev v
Osnovno šolo Cerklje in Zalog. V primeru prevelikega števila prebivalcev pa še na lokacijah gasilskih domov v
občini.
Zbiranje podatkov o občanih, ki so ostali brez bivališča ter urejanje sprejemanja in začasnega bivališča izvajajo
Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem, Štab CZ občine in PGD. Občina v sodelovanju z osnovno šolo
evakuiranim prebivalcem zagotavlja oskrbo s hrano in pitno vodo. Humanitarne organizacije (Območno
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združenje Rdečega križa Kranj, Karitas) in občani v okviru sosedske pomoči zagotavljajo oskrbo z obleko in
drugimi življenjskimi potrebščinami. Začasno nastanitev odreja Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem. Za
izvedbo poskrbi in usklajuje štab CZ občine ob pomoči Poverjenikov za CZ, Vaških svetov, humanitarnih
organizacij in občanov v okviru sosedske pomoči. Slednji nudijo pomoč tudi pri morebitni evakuaciji živali.
Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti v stanovanje
evakuirane ter ogrožene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način.
Preskrbo z življenjskimi potrebščinami spremljajo občinska uprava občine Cerklje na Gorenjskem, služba za
podporo CZ občine Cerklje na Gorenjskem in Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem v sodelovanju s
poverjeniki za CZ občine ter predstavniki vaških skupnosti.
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST
Poveljnik CZ OC
Občinska uprava OC
Službe za podporo CZ OC
Predstavniki vaških odborov

ZBIRANJE PODATKOV O PREBIVALCIH, KI SO BREZ PREBIVALIŠČA

NE

ODLOČANJE O NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTIH

DA

Poveljnik CZ OC
Občinska uprava OC
Služba za podporo CZ OC

POSTAVITEV ZAČASNIH
PREBIVALIŠČ

Poveljnik CZ OC
Služba za podporo CZ OC

ORGANIZIRANJE OSKRBE V
NASTANITVENIH ENOTAH

Vodja nastanitvene enote

ZBIRANJE IN RAZDELJEVANJE
HUMANITARNE POMOČI

Humanitarne organizacije
CSD Kranj
Služba za podporo CZ OC

SPREMLJANJE PRESKRBE Z ŽIVLJENSKIMI POTREBŠČINAMI

Občinska uprava OC
Služba za podporo CZ OC
Poveljnik CZ OC

P-24 Pregled enot, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite, reševanje in pomoč
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
V načrtu so natančno opredeljena mesta, kjer se sprejema evakuirane prebivalce in kjer se jim zagotovi
najnujnejše pogoje za nastanitev, hrano, obleko ter zdravstveno oskrbo.
Naloge na tem področju opravljajo službe CZ občine za podporo, gospodarske družbe, zavodi in druge
organizacije, ki razpolagajo z nastanitvenimi in prehrambnimi zmogljivostmi, enote tabornikov in skavtov, RK
Slovenije, Slovenski Karitas in druge humanitarne organizacije, centri za socialno delo in druge socialne službe.
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8.1.4.

Radiološka, kemijska in biološka zaščita

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.
Koncesijo za ukrepanje ob nesrečah z nevarno snovjo ima Javni zavod gasilsko reševalna služba Kranj.
Na območju občine Cerklje na Gorenjskem se nahajajo nevarne snovi: Petrol letališč, Bencinska črpalka Cerklje,
RTC Krvavec in Kmetijska zadruga Cerklje na Gorenjskem.
Nadzor izvajajo prebivalci, gospodarske družbe, zavodi, druge organizacije in občine ter pristojni državni organi.
P-30 Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi
8.1.5. Zaščita kulturne dediščine
Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter preprečevanje
škodljivih vplivov poplav na kulturno dediščino.
Pregled stanja kulturne dediščine ter dokumentiranje poškodb po poplavi v občini Cerklje na Gorenjskem bo
opravil Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Kranj, Tomšičeva 7, Kranj v sodelovanju z lastniki
oziroma upravljavci kulturne dediščine v občini Cerklje na Gorenjskem (Župnijski urad Cerklje na Gorenjskem,
Velesovo in Šenturška Gora ter in privatni lastniki).
Odločanje oziroma izvajanje takojšnjih zaščitnih ukrepov, takojšnjih varnostnih del in nujnih konservatorskih del
je v pristojnosti Zavoda za varstvo kulturne dediščine, območne enote Kranj, ki mora v svojem načrtu opredeliti
ukrepe in naloge za zaščito in reševanje predmetov in objektov kulturne dediščine. Pri izvajanju teh ukrepov in
nalog Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Kranj, sodeluje z lastniki oziroma upravljavci
kulturne dediščine.
Po potrebi se pri izvajanju takojšnjih varnostnih del vključijo tudi posamezne enote Civilne zaščite občine
Cerklje na Gorenjskem, predvsem služba za podporo (v primeru evakuacije) in za tehnično reševanje
usposobljeni gasilci prostovoljnih gasilskih društev Cerklje na Gorenjskem in Zgornji Brnik (v primeru
varovanja, podpiranja in podobnih tehnično gradbenih ukrepov).
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DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Register kulturne dediščine
Zapisniki

PREGLED STANJA KULTURNE
DEDIŠČINE

lastniki, upravljavci kulturne
dediščine
ZVKD Kranj

Zapisniki

DOKUMENTIRANJE POŠKODB

lastniki, upravljavci,
ZVKD Kranj

ODLOČANJE O TAKOJŠNJIH
ZAŠČITNIH UKREPIH

TAKOJŠNJA VARNOSTNA DELA
(varovanje, podpiranje, zapiranje,
evakuacija itd.)

NUJNA KONZERVATORSKA
DELA

ZVKD Kranj

lastniki, upravljavci kulturne
dediščine
ZVKD Kranj
Enote CZ OC

Strokovne konservatorske
ekipe

P-31 Pregled kulturne dediščine

8.2. Naloge zaščite reševanja in pomoči
8.2.1.

Tehnično reševanje ob poplavah

Ob poplavah reševanje izvajajo prostovoljne gasilske enote, reševalne enote Civilne zaščite občine, enote prve
pomoči, podjetja z gradbeno mehanizacijo ter druga društva in organizacije. Reševanje se izvaja na prizadetih
območjih.
Tehnično reševanje obsega reševanje ljudi, živali, reševanje oziroma odstranjevanje materialnih sredstev iz vode,
rušenje in odstranjevanje objektov, ki grozijo s porušitvijo, odstranjevanje ruševin, zavarovanje prehodov in poti
ob poškodovanih objektih ipd.
Na ogroženih območjih ni visokih zgradb. Črpanje vode iz poplavljenih kleti stanovanjskih hiš in drugih
objektov izvajajo prostovoljne gasilske enote. Te enote in enote za reševanje izvajajo reševanje ljudi iz
ogroženih stanovanjskih hiš in živali iz gospodarskih poslopij, rušijo in odstranjujejo objekte, ki grozijo s
porušitvijo, odstranjujejo ruševine, rešujejo oziroma odstranjujejo materialna sredstva iz vode ter izvajajo
zavarovanje prehodov in poti ob poškodovanih objektih.
Podjetja z gradbeno mehanizacijo in enote za reševanje izvajajo potrebne obrambne nasipe. Iskanje morebiti
pogrešanih ljudi izvaja usposobljena gasilska enota ob sodelovanju policije.
Aktivnosti vodi Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem ob sodelovanju člana štaba CZ občine, zadolženega
za tehnično reševanje. Posamezne aktivnosti se organizirajo glede na razmere in potrebe po posameznih
aktivnostih.
Navedene naloge opravljajo gasilske enote, tehnično reševalne enote CZ občine, ekipe za reševanje na vodi in iz
vode. Pri opravljanju nalog sodelujejo vodnogospodarske javne službe – JP Komunala Kranj, d.o.o., za
vzdrževanje cest skrbi Gorenjska gradbena družba d.d., za oskrbo z električno energijo Elektro Gorenjska d.d.,
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za nujne telekomunikacijske zveze Telekom Slovenije d.d. in za nujno živinsko krmo skrbi Kmetijska Zadruga
Cerklje ter gospodarske družbe z ustrezno mehanizacijo in drugi. Pri izvajanju teh nalog po potrebi sodelujejo
tudi enote Slovenske vojske.
P-11 Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini
P-10 Pregled gradbenih organizacij
P-24 Pregled enot, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite, reševanje in pomoč
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 so predvsem naslednji ukrepi:
 nudenje (laična pomoč), ki jo dajejo ekipe za prvo pomoč CZ
 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.
Občina Cerklje na Gorenjskem ima organizirano 1 ekipo za prvo pomoč, ki jo organizira PGD Cerklje na
Gorenjskem.
Prijava poškodb bo potekala po območjih pokrivanja posameznih PGD. Nujno zdravstveno oskrbo
poškodovanim prebivalcem nudi Zdravstvena postaja Cerklje in Zdravstveni dom Kranj v skladu z načrtom
zdravstva za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč pri tem nudijo bolničarji PGD, lahko pa tudi
ekipa prve pomoči CZ občine, predvsem pri transportu poškodovanih in nudenju prve laične pomoči. 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 občini 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 so
potrebna specifična znanja in oprema. Za reševanje iz vode so pripravljene in usposobljene posebne enote CZ za
reševanje v vodi in iz vode.
P-27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
P-28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic
D-08 Navodilo za uporabo pitne vode
8.2.3.

Psihološka pomoč

Preživelim ob katastrofalnih poplavah in svojcem žrtev poplav zaradi psihične prizadetosti (strah, izguba doma in
drugo) se organizira psihološka pomoč. Psihično pomoč ob poplavah dajejo različni strokovnjaki (psihologi,
terapevt, duhovnik in drugi).
Organiziranje posebnih duhovnih pomoči, izven obstoječih organizacij in inštitucij, glede na ocenjeno število
prizadetih, v občini Cerklje ne načrtujemo. Nudenje psihološke pomoči usmerja Center za socialno delo Kranj v
pomoči KO Rdečega križa Cerklje, Velesovo in Zalog.
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Psihološko pomoč ob poplavah organizirajo občine v sodelovanju s strokovnimi službami. V ta namen se lahko
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 delijo ob nesreči.
D-11 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči
P-26 Pregled centrov za socialno delo
8.2.4.

Prva veterinarska pomoč

Prva veterinarska pomoč v primeru poplav se izvaja na podlagi navodil, ki jih izda dežurni inšpektor VURS in
obsega zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na prizadetem območju, dajanje prve veterinarske
pomoči, zakol, odstranjevanje živalskih trupel in izvajanje drugih higienskih in proti epidemijskih ukrepov.
Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo veterinarji. Ukrepe spremlja in po potrebi sodeluje član štaba CZ
občine. Po potrebi pri posameznih ukrepih sodelujejo tudi PGD. V kolikor je potrebna pomoč države, občina
zaprosi za pomoč štab CZ za Gorenjsko. Zakol se izvaja na licu mesta, odvoz in odstranitev se izvaja po
navodilih dežurnega inšpektorja VURS.
V občini Cerklje na Gorenjskem v okviru CZ ni organizirana enota za prvo veterinarsko pomoč. Za oskrbo
poškodovanih živali pa skrbi Veterinarska ambulanta Medicovet Kranj v skladu z načrtom VURS za postopanje
ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč po potrebi nudijo lastniki živali.
V primeru naravnih in drugih nesreč se površine za pokop večjega števila živali zagotavljajo v bližini kmetijske
farme vzhodno od Zgornjega Brnika (na zemljišču s parcelno številko 92, k.o. Cerklje) ob dogovoru s pristojno
veterinarsko upravo se lahko kadavre vozi tudi v ustrezno opremljene sežigalnice, oziroma se odvoz in
odstranitev izvaja po navodilih dežurnega inšpektorja VURS.
Pri izvajanju nalog jim pomagajo prostovoljne gasilske enote, po odločitvi pristojnega poveljnika CZ občine
Cerklje na Gorenjskem.
Gasilske enote, ki pomagajo pri izvajanju nalog:
 PGD Cerklje,
 PGD Zgornji Brnik,
 PGD Lahovče,
 PGD Štefanja Gora,
 PGD Šenturška Gora,
 PGD Spodnji Brnik,
 PGD Velesovo,
 PGD Zalog pri Cerkljah,
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
P-29 Pregled veterinarskih organizacij
P-11 Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini
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8.2.5.

Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje

Državna gospodarska javna podjetja ter podjetja, s katerimi ima občina sklenjene pogodbe, ki zagotavljajo
delovanje:
 nujno zdravstveno oskrbo za ljudi in živali
 nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami
 zagotovitev delovanja nujne komunalne infrastrukture (Komunala Kranj)
 oskrba z električno energijo (Elektro Gorenjska)
 zagotavljanje nujnih prometnih povezav (Gorenjska gradbena družba)
 zagotovitev nujne živinske krme (Kmetijska zadruga Cerklje)
 nujne telekomunikacijske zveze (Telekom Slovenije)
 zaščita kulturne dediščine
Nujno zdravstveno oskrbo poškodovanim prebivalcem nudi Zdravstvena postaja Cerklje in Zdravstveni dom
Kranj v skladu z načrtom zdravstva za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč pri tem nudijo tudi
bolničarji PGD, lahko pa tudi ekipa prve pomoči CZ občine, predvsem pri transportu poškodovanih in nudenju
prve laične pomoči. Delovanje zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah je urejeno s predpisi
Ministrstva za zdravje o delu zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah.
Za oskrbo poškodovanih živali pa skrbi Veterinarska ambulanta Medicovet Kranj v skladu z načrtom VURS za
postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč po potrebi nudijo lastniki živali
Pregled stanja kulturne dediščine ter dokumentiranje poškodb po potresu v občini Cerklje na Gorenjskem bo
opravil Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Kranj, Tomšičeva 7, Kranj v sodelovanju z lastniki
oziroma upravljavci kulturne dediščine v občini Cerklje na Gorenjskem (Župnijski urad Cerklje na Gorenjskem,
Velesovo in Šenturška Gora ter in privatni lastniki). Odločanje oziroma izvajanje takojšnjih zaščitnih ukrepov,
takojšnjih varnostnih del in nujnih konservatorskih del je v pristojnosti Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
območne enote Kranj, ki mora v svojem načrtu opredeliti ukrepe in naloge za zaščito in reševanje predmetov in
objektov kulturne dediščine. Pri izvajanju teh ukrepov in nalog Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna
enota Kranj, sodeluje z lastniki oziroma upravljavci kulturne dediščine.
Po potrebi se pri izvajanju takojšnjih varnostnih del vključijo tudi posamezne enote Civilne zaščite občine
Cerklje na Gorenjskem, predvsem služba za podporo (v primeru evakuacije) in za tehnično reševanje
usposobljeni gasilci prostovoljnih gasilskih društev Cerklje na Gorenjskem in Zgornji Brnik (v primeru
varovanja, podpiranja in podobnih tehnično gradbenih ukrepov).
P-28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic
P-14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode
P-29 Pregled veterinarskih organizacij
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
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 načrtu natančno
opredelijo način in izvedbo. V dejavnost se vključujejo tudi humanitarne organizacije in prostovoljci.
Zelo pomembno je, da so prebivalci seznanjeni s postopki, ki jih morajo izvesti za zavarovanje lastne varnosti in
premoženja. Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju se izvaja preko sredstev javnega obveščanja,
predvsem preko Radia Kranj in Radia VAL 202 ter preko posebne telefonske številke. Za posredovanje
informacij in obveščanje prebivalcev sta odgovorna župan in Poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem.
Štab Civilne zaščite Občine Cerklje na Gorenjskem in občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem ob
pomoči službe za podporo Civilne zaščite Občine Cerklje na Gorenjskem organizirata informacijski center in
svetovalno službo v prostorih Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem. V
informacijskem centru lahko prebivalci na telefonski številki 04/28 15 800 dobijo podatke o nesreči, njenih
posledicah, odpravljanju posledic in izvajanju drugih ukrepov zaščite in reševanja. V primeru, da je zaradi
poškodovanosti objekta, poškodovanosti komunikacij ali zaradi drugih razlogov onemogočeno delo
informacijskega centra in svetovalne službe, se preseli na rezervno lokacijo v prostore Gasilskega doma v
Cerkljah na Gorenjskem, Cesta v Polico 41, Cerklje na Gorenjskem.
D-06 Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra
V primeru katastrofalnih poplav, kjer je poleg občine Cerklje na Gorenjskem prizadetih še več drugih občin, se v
te aktivnosti vključi tudi regija.
Ogroženim skupinam prebivalcev nudijo pomoč Center za socialno delo Kranj, Območno združenje Rdečega
križa Kranj - KO Cerklje na Gorenjskem in služba za podporo Civilne zaščite Občine Cerklje na Gorenjskem, v
sodelovanju s prostovoljci humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Cerklje na Gorenjskem
(Župnijska Karitas, Območno združenje Rdečega križa Kranj - KO Cerklje na Gorenjskem). Te organizacije so
zadolžene tudi za spremljanje socialnih razmer na prizadetem območju.
P – 25 Pregled človekoljubnih organizacij
D-300 Navodila prebivalcem za ravnanje ob poplavi
D-08 Navodilo za uporabo pitne vode
D-04 Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja
D-09 Program usposabljanja, urjenja in vaj
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10. OCENJEVANJE ŠKODE
Ocenjevanje škode po poplavi zajema ocenjevanje poškodovanosti objektov in ocenjevanje škode, ki se
praviloma opravljata skupaj.
Ocenjevanje poškodovanosti objektov izvaja Komisija za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih
in drugih nesrečah. Ocenjevanje škode pa izvaja Občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih
nesrečah in poteka v skladu z Metodologijo za ocenjevanje škode, ki je objavljena v Uredbi o metodologiji za
ocenjevanje škode (Ur.l.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.
Občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah najprej pripravi grobo oziroma
predhodno oceno škode, ki je podlaga za izdajo sklepa o pričetku ocenjevanja škode, ki ga izda Uprava RS za
zaščito in reševanje. Po objavi sklepa Občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah na
podlagi predhodne objave v medijih oziroma na krajevno običajen način sprejema vloge od oškodovancev o
poškodovanosti objektov in kmetijskih pridelkov. Po preteku roka Občinska komisija za ocenjevanje škode po
naravnih in drugih nesrečah na podlagi zbranih vlog in ogleda izdela oceno škode, jo vnese v spletno aplikacijo
AJDA in na izpostavo URSZR Kranj pošlje vloge z zbirnikom po vrsti poškodovanosti
Občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah pripravi tudi naslednjo dokumentacijo:
- orto-foto posnetke prizadetih naselij s hišnimi številkami,
- razdelitev potresno ogroženih območij po karejih,
- seznam stanovanjskih objektov z nosilcem lastniške oziroma uporabniške pravice,
- obrazce za poškodovanost in
- obrazce za škodo.
Za hitro izplačilo zavarovalnih premij oškodovancem so zavarovalnice dolžne čim prej po potresu napotiti
cenilce na območje, ki ga je prizadela vodna ujma in oceniti nastalo škodo na objektih, ki so zavarovani.
Občina bo skrbela za:
 evidenco poškodovanih objektov,
 zagotovila spremstvo za lažje delo obeh komisij,
 strokovno pomoč ocenjevalcem in nadzor nad delom ter
 zbiranje in priprava dokumentov.
P-32 Seznam članov komisij za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih nesrečah
P-33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode
D-10 Navodilo za ocenjevanje škode
D-13 Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode
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11. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV
11.1.

Razlaga pojmov

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 padavin.
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
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 običajno 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/s, 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

CORS

Center za obveščanje RS

CZ

Civilna zaščita

ŠCZO

Štab civilne zaščite občine

GE

Gasilska enota

PGD

Prostovoljno gasilko društvo

GZ

Gasilska zveza

JGS

Javna gasilska služba

RS

Republika Slovenija

Ur.I.

Uradni list

TV

Televizija

ReCO

Regijski center za obveščanje

RKB

Zaščita radiološko-kemična in biološka zaščita

RK

Rdeči križ

KO

Krajevni odbor

URSZR

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

VURS

Veterinarska uprava Republike Slovenije

ZRP

Zaščita, reševanje in pomoč

JP

Javno podjetje

ZARE

Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja

RTC Krvavec

Rekreacijsko turistični center Krvavec

ZVKD

Zavod za varstvo kulturne dediščine

UPB

Uradno prečiščeno besedilo

ŠT.

Številka

L

Liter

ARSO

Agencija republike Slovenije za okolje
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12. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
12.1. Seznam prilog
12.1.1 Skupne priloge
P – 01
P – 03
P – 04
P – 05
P – 06
P – 07
P – 10
P – 11
P – 12
P – 13
P – 14
P – 15
P – 18
P – 19
P – 20
P – 21
P – 22
P – 23
P – 24
P – 25
P – 26
P – 27
P – 28
P – 29
P – 30
P – 31
P – 32
P – 33
P – 34

Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO
Pregled sil za zaščito in reševanje in pomoč
Podatki o organih, službah in enotah CZ
Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč
Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč
Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito, reševanje in pomoč
Pregled gradbenih organizacij
Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini
Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja
Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb
Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode
Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča ob nesreči
Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedbah alarmiranju in napotke za izvajanje zaščitnih
ukrepov
Radijski imenik sistema zvez zare, zare +
Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce
Pregled objektov, kjer je možno začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove zmogljivosti, ter
lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč
Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano
Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih aktih
Pregled enot služb, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite, reševanje in
pomoč
Pregled človekoljubnih organizacij
Pregled centrov za socialno delo
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic
Pregled veterinarskih organizacij
Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi
Pregled kulturne dediščine
Seznam članov komisij za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih nesrečah
Seznam članov komisije za ocenjevanje škode
Prosto

12.1.2. Posebne priloge
P - 300 Pridobivanje podatkov, ki so potrebni za izdelavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah
za Občino Cerklje na Gorenjskem
P – 301 Prosto
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12.2. Seznam dodatkov
12.2.1. Skupni dodatki
D - 01 Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta
D - 02 Načrt alarmiranja gasilskih enot GPO Občini Cerklje na Gorenjskem
D - 03 Načrt dejavnosti Policijske postaje Kranj
D - 04 Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja
D - 05 Navodilo za aktiviranje občinskih sil ZiR
D - 06 Navodila za organiziranje in vodenje informacijskega centra
D - 07 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč
D - 08 Navodila za uporabo pitne vode
D - 09 Program usposabljanja, urjenja in vaj
D - 10 Navodilo za ocenjevanje škode
D - 11 Navodila za izvajanje psihološke pomoči
D - 12 Delovna karta
D - 13 Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode
D - 14 Navodila o alarmiranju
D - 16 Prosto

12.2.2. Posebni dodatki
D - 300 Navodila prebivalcem za ravnanje ob poplavah
D - 302 Prosto
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13. VIRI IN UPOŠTEVANA ZAKONODAJA
Upoštevani zakoni, pravilniki in drugi viri


Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0., 2004



Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo, verzija 3.0.



Načrt dejavnosti ministrstva za notranje zadeve in policije ob poplavah (D-16), MNZ, 2009



Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZVNDN (Uradni list RS, št.51/06-UPB1 in 97/10),



Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 71/93, 28/95, 28/00, 91/05, 113/05),



Navodilo o pripravi ocen ogroženosti (Ur. list RS, št. 39/95),



Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012),
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