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1. VELIK POŽAR V NARAVNEM OKOLJU  

1.1. Uvod  

Izdelavo Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju 

za Občino Tržič predpisuje Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 

RS, št. 51/06- UPB-1, 97/10 in 21/18-ZNOrg), Uredba o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/7, 54/09, 23/11 in 27/16) 

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06-

ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13- ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16-ZGGLRS), Zakon 

o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07- UPB1, 9/11 in 83/12), Uredba o varstvu pred 

požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 

113/05-UPB1), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12, 

78/16 in 26/19), Ocena ogroženosti v primeru naravnih in drugih nesreč v Občini Tržič; Verzija 

2.0 (št. 846-0005/2019-17 z dne 10.11.2020),  regijska ocena ogroženosti (Ocena ogroženosti 

zaradi požarov v naravnem okolju Gorenjske regije; Verzija 2.0, številka: 8421-2/2016-3-

DGZR, z dne 29. 3. 2016), državna ocena (Ocena ogroženosti zaradi velikih požarov v 

naravnem okolju, verzija 2.0 (št. 842-6/2013- 9-DGZR, z dne 18. 2. 2015), državni načrt (Načrt 

zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, Verzija 3.0, številka: 84200-2/2018-

3, z dne 26. 7. 2018) in regijski načrt (Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem 

požaru v naravnem okolju za gorenjsko regijo, verzija 1.0, z dne maj 2019).  

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Občino Tržič 

je podrobneje razčlenjen Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem 

okolju za gorenjsko regijo, verzija 1.0, z dne maj 2019. 

1.2. Stopnja ogroženosti Občine Tržič  

Stopnja ogroženost Občine Tržič je »srednja« (razred ogroženosti 3), zato se na občinski ravni 

izdela občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Občino 

Tržič oziroma dokumente v katerih se določi način opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter 

izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči.  

Tabela 1: Stopnja ogroženosti občine Tržič 

Občina  

 

Površina v 

km2 

 

Število ljudi Gostota 

poseljenosti 

 

Razred 

Ogroženosti 

Tržič  155 15.000 97 3 

 

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Občino Tržič 

je v skladu z zgoraj navedenim in tretjo točko 2. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov 

zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) izdelan tako, da so razdelani in 

usklajeni le posamezni deli Regijskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru 

v naravnem okolju za gorenjsko regijo, Verzija 1.0.  

Ti deli so:  

• velik požar v naravnem okolju,  
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• zamisel izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, 

• opazovanje, obveščanje in alarmiranje,  

• zaščitni ukrepi ter naloge zaščite, reševanja in pomoči (zaščitni ukrepi ter naloge ZRP-

zaščita, reševanje in pomoč),  

• razlaga pojmov in okrajšav,  

• seznam prilog in dodatkov. 

Slika 1: Ogroženost Občine Tržič zaradi velikih požarov v naravnem okolju po karti 

Ogroženosti občin v Gorenjski regiji zaradi požarov v naravnem okolju 

 

Zavod za gozdove Slovenija, Območna enota Kranj (ZGS OE Kranj) upravlja z gozdovi na 

Gozdnogospodarskem območju Kranj. Območje sega v alpski in predalpski svet. Površina 

območja je 107.640,99 ha. Površina gozda zajema 72.633,62 ha. Gozdnatost območja je 

67,48%. Organizacijsko je OE Kranj razdeljen na pet krajevnih enot in sicer: Krajevna enota 

(KE) Tržič, KE Preddvor, KE Kranj, KE Železniki in KE Poljane. V gozdnogospodarskem 

območju (GGO) Kranj spadajo naslednje občine: Cerklje na Gorenjskem, Tržič, Jezersko, 

Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur, Tržič, Železniki in manjši del Občine Žiri.  

Krajevna enota Tržič obsega dve enoti, gozdnogospodarsko enoto (GGE) Jelendol in GGE 

Tržič. Od skupne površine občine (15.536 ha) je gozdnih površin 11.774 ha ali 75,8 % celotnega 
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območja občine. Podoba gozda in s tem tudi krajine ni odvisna zgolj od gozdnatosti, temveč 

tudi od zgradbe gozda in drevesne sestave.  

Tabela 2: Gozdnatost občine Tržič 

OBČINA  

 

POVRŠINA 

GOZDOV (HA) 

 

POVRŠINA 

OBČINE (HA) 

 

GOZDNATOST 

(%) 

Tržič 11.774 15.536 75,8 

Vir. Zavod za gozdove Slovenija. 20221 

Splošni opis gozdnogospodarske enote Tržič 

GGE Tržič v celoti leži na območju občine Tržič oziroma na severozahodnem delu GGO Kranj. 

Severna meja teče po državni meji z Avstrijo – preko Možica in Ljubelja do Korošice in preko 

grebena Košute do Kofc. Od tu gre meja na Belo Peč preko Kala v Dovžanovo sotesko in pod 

severnim grebenom Konjščice do Javornika. Od tu teče preko Javorniškega sedla in Storžiča na 

Veliko Poljano, po grebenu prek Male Poljane do Tolstega vrha in po grebenu Ircka do Gozda 

in naprej do Novakov, prek Udin Boršta južno od Žiganje vasi do Zadrage, kjer doseže 

najjužnejšo točko in pod Bregom najnižjo. Prekorači Tržiško Bistrico in se vzpne na robu 

Dobrave do Brda, dalje do Palovič, kjer se dvigne v ravni liniji na Dobrčo in od tu do Srednjega 

vrha na Prevali. 

GGE Tržič na severu sega do meje z Avstrijo, na severovzhodu pa do GGE Jelendol. Na 

vzhodu meji z GGE Jezersko, na jugovzhodu in jugu na GGE Preddvor, na zahodu pa na 

GGO Bled. 

  

                                                 
1 Zavod za gozdove. 2022. Dostopno prek: 

http://www.zgs.si/delovna_podrocja/lesna_biomasa/potenciali_po_obcinah/index.html 
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Slika 2: GGE Tržič 

 

Vir: Zavod za gozdove Slovenija, 2022. 

GGE Tržič zajema 7.460,10 ha gozdov oz. 188 oddelkov, ki so v desetih katastrskih občinah. 
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Tabela 3: Površina gozdov po katastrskih občinah ter lokalnih skupnostih 

Občina Šifra 

K.O. 

Katastrska 

občina 

Površina K.O. v 

GGE 

Pov. gozda 

K.O. 

v GGE 

Opomba 

Tržič    7.460,10  

2141 PODLJUBELJ 3.774,35  2.632,20 191,43 ha v 

GGE Jelendol 

2142 LOM POD 

STORŽIČEM 

3.072,65  2.391,00 4.510,91 ha v 

GGE Jelendol 

2143  TRŽIČ 484,17 377,67  

2144 BISTRICA  977,98 693,38  

2145 LEŠE  461,67 258,90  

2146 KOVOR  428,86 211,59  

2147 KRIŽE  776,38 439,24  

2148 SENIČNO  341,60 190,23  

2149 ŽIGANJA 

VAS  

293,09 108,97  

2150 ZVIRČE  232,37 156,92  

 

Splošni opis gozdnogospodarske enote Jelendol 

Gozdnogospodarska enota Jelendol obsega severozahodni del gozdnogospodarskega območja 

Kranj. Razteza se od nadmorske višine 746 m, ki jo predstavlja vhod v dolino Jelendol, do 2136 

m- Košutnikov turn. 

Gozdovi enote predstavljajo strnjen kompleks na južnem pobočju Košute in njenem predgorju, 

ki ga predstavljajo vrhovi Macesnovec, Primoškovi hribi, Penatca in Črna peč ter območje med 

Plešivcem, Pečovnikom, Stegovnikom in Konjščico. Vsi gozdovi gravitirajo v dolino Tržiške 

Bistrice in njenih pritokov. 

Jelendol je od ostalih enot ločen z ostrimi grebeni ali ozkimi naravnimi prehodi. 
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Slika 3: GGE Jelendol 

 

Severna meja enote je hkrati državna meja z Avstrijo in poteka po izpostavljenem grebenu 

Košute (Mali Turn nad Kofcami – 1.967 m, Kladivo – 2.094 m, Tegoška gora – 2.072 m, 

Košutnikov turn 2.136 m, Tolsta Košuta 2.057 m). 

Tudi vzhodna meja je v prvem delu državna meja in sicer od Male Košute nad Dolgo njivo 

(1.740 m) preko Plešivca (1.801 m) do Pečovnika (1.640 m). Od tu naprej meji enota z GGE 

Jezersko preko Velikega vrha (1.634 m), Stegovnika (1.692 m) do Malega Javornika (1.685 m). 

Južna meja razdvaja GGE Jelendol od GGE Tržič. Poteka od Malega Javornika, po robu 

Maljevca do Ojstrice (Javorš) – 1.667 m ter preko Konjščice do Zadnjega vrha (1.218 m). Od 

tu se preko zapuščene planine Rovt mimo Frate spusti v Jelendol, kjer doseže najnižjo točko 

enote. Nadaljuje preko Makuže do sredine Macesnovca, se spusti v Kal jarek, od koder se 

vijugasto povzpne na planino Kal (1.112 m). 

Zahodna meja se po grebenu mimo Bele peči (1.346 m) in doma na Kofcah (1.488 m) ter 

mimo Križa (1.596 m) povzpne na Mali turn v Košuti. 

GGE Jelendol leži pretežno v katastrski občini Lom pod Storžičem (nekdaj Sv. Katarina) (95 

%), delno pa tudi v katastrski občini  (k. o). Podljubelj (nekdaj Sv. Ana) (5 %). 

Gozdnogospodarska enota Jelendol ime nosi po istoimenskem naselju, ki pa je hkrati tudi edino 

naselje v tem območju. 
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Tabela 4: Površina gozdov po katastrskih občinah ter lokalnih skupnostih 

Občina Šifra K.O. Katastrska občina Površina K.O. v GGE Delež 

Tržič   3.813,87  

2141 Podljubelj 189,53 5% 

2142 Lom pod Storžičem 3.624,34 95% 

  3.813,87 100% 

 

Slika 4: KE Tržič 

 

Vir: Zavod za gozdove Slovenija. 20222. 

  

                                                 
2 Zavod za gozdove Slovenije. 2022. Dostopno prek: https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/ 
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1.3. Požarna ogroženost naravnega okolja in gozdov  

Požarna ogroženost naravnega okolja je odvisna od podnebnih in vremenskih značilnosti 

posameznega območja, vrste tal, vrste in strukture gozda ter ostalega rastja, količine in vlažnosti 

goriv ter od bližine potencialnih povzročiteljev požarov.  

Obseg požarov v naravnem okolju in gozdovih je odvisen predvsem od vremenskih dejavnikov. 

Požari se pojavljajo pretežno v suhih pomladanskih mesecih (februar – april) in kot talni požar. 

Prisojna strma pobočja so v primeru suše in visokih poprečnih temperatur resen dejavnik 

tveganja, saj so samovžigi in vžigi zaradi strele zelo verjetni.  

Pogosti močni vetrovi, zlasti poleti, še dodatno povečujejo požarno ogroženost. Število požarov 

v naravnem okolju je odvisno predvsem od podnebnih in vremenskih dejavnikov ter aktivnosti 

oziroma nepazljivosti ljudi.  

V dolgoletnem povprečju sta značilni dve obdobji z nadpovprečnim številom gozdnih požarov 

in nasploh požarov v naravnem okolju. Prvo je običajno v pozno zimskem in zgodnje 

spomladanskem času od začetka februarja do začetka aprila, drugo pa poleti, predvsem julija in 

avgusta. 

Tabela 5: Površina gozda po stopnjah požarne ogroženosti gozda 

 

 Površina gozda po stopnjah požarne ogroženosti gozda (ha) 

 1. zelo velika 2. velika 3. srednja 4. majhna 5. skupaj 

Tržič 92 532 8.387 2.635 11.647 

Vir: Zavod za gozdove Slovenija. 20223. 

 

V občini Tržič ima 92 ha gozdov zelo veliko stopnjo požarne ogroženosti gozdov, 532 ha 

gozdov veliko stopnjo, 8.387 ha srednjo stopnjo in 2.635 majhno stopnjo požarne ogroženosti 

gozdov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Zavod za gozdove Slovenije. 2022. Dostopno prek: 

http://www.zgs.si/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/pozarno_ogrozeni_gozdovi/index.html 
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Slika 5: Požarna ogroženost gozdov v GGE Jelendol  
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Slika 6: Požarna ogroženost gozdov v GGE Tržič 

 

Vir: Zavod za gozdove Slovenija, 2022. 

1.4 Vrste požarov v naravnem okolju  

V okviru naravnega okolja so požarno najbolj ogroženi gozdovi.  

Glede na mesto gorenja se požari v gozdovih razvrščajo na:  

- podtalne,  

- talne,  

- kompleksne,  

- debelne,  

- kombinirane požare,  

- požarne preskoke,  

- požarne viharje.  
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Posledice gozdnih požarov so odvisne:  

- od tipa gozdnega požara,  

- vrste in oblike gozda,  

- drevesne sestave gozda,  

- časa nastanka in trajanja požara,  

- razpoložljive količine biogoriva,  

- velikosti pogorele površine,  

- ekološke ranljivosti območja požara. 

 

Najnevarnejši so kompleksni požari, ki prizadenejo drevesa od tal do vrha krošnje. Poleg dreves 

in lesne mase je pri kompleksnih požarih razvrednoteno in uničeno rastišče v celoti in večina 

funkcij gozda. Okrnjene ali onemogočene so ekološke, socialne in gospodarske funkcije gozda. 

Sestoje, ki jih je poškodoval kompleksni požar, je treba posekati in obnoviti. 

Obnova je potrebna predvsem zaradi zagotavljanja funkcij gozda, ki naj bi jih ta po požaru 

znova začel opravljati v najkrajšem možnem času po požaru in možnosti razširjanja škodljivih 

organizmov, ki bi posledično lahko povzročili dodatno škodo na gozdovih ob pogorišču. S 

kasnitvijo pri poseku poškodovanih in odmrlih dreves se zmanjšuje kakovost lesa in izgubi še 

tista lesna masa, ki bi jo po požaru lahko koristno uporabili. Nikakor se ne sme podcenjevati 

nevarnosti in škode, ki jo povzročajo druge vrste gozdnih požarov, predvsem podtalni, ki 

prizadenejo oziroma uničijo koreninske sisteme.  

1.5. Vzroki požara v naravnem okolju  

Vzroki za nastanek požara v naravnem okolju so predvsem naslednji:  

• naravna sila (strela, statični samovžig in samovžig),  

• človek in tehnične naprave (z iskrenjem - vlaki, segrevanjem ali ognjem direktno ali 

indirektno, odprta kurišča, ki jih razpiha veter, dela v kmetijstvu in gozdovih, aktivnosti 

oboroženih sil, s požigi, odmetavanje cigaretnih ogorkov ipd.). 

Požari v naravnem okolju in tudi nasploh na prostem v Občini Tržič sicer niso številčni, se pa 

pojavljajo predvsem požari na gozdnih in grmovnih površinah ter travniški požari. Letno število 

požarov se lahko glede na vremenske razmere preko leta precej spreminja.  

1.6. Verjetnost nastanka verižne nesreče  

Požar v naravnem okolju lahko povzroči predvsem naslednje verižne nesreče:  

• nastanek ekološke nesreče,  

• razširitev požara v naselje,  

• razširitev požara na infrastrukturne objekte (daljnovodi, plinovodi ipd.),  

• onemogočen dostop do vodnih zajetij in črpališč,  

• požar na objektih (stanovanjskih, gospodarskih),  

• požar na objektih in območjih kulturne dediščine,  

• prometne nesreče (zaradi širjenja dima, izvajanje intervencije ipd.),  
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• drugo.  

1.7 Obseg načrtovanja 

V zadnjih nekaj letih so bili v občini Tržič tudi požari večjega obsega v naravi. In prav zato je 

potrebno skrbno načrtovati zaščito in reševanje pred požarom.  

Gre za naravno nesrečo, ki so jo sile zaščite in reševanja občine Tržič sposobne obvladovati 

brez zunanje pomoči, v primeru neobvladljivega požara velikega obsega pa s pomočjo gasilskih 

organizacij sosednjih občin oziroma na ravni gorenjske regije ali države ter slovenske vojske.  

Temeljni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju je državni načrt.  

Občina Tržič spada v 3. razred ogroženosti in zato izdela delni načrt zaščite in reševanja 

oziroma dokumente, v katerih se določi način opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter 

izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP.  

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju je izdelan za 

primer požara v naravnem okolju na območju občine Tržič.  

Organizacije, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno, socialno, zdravstveno ali drugo dejavnost, 

ki obsega tudi oskrbo ali varovanje 30 ali več oseb, načrtujejo oziroma izdelajo:  

- načrt zaščite in reševanja skladno z občinskimi načrti zaščite in reševanja ter načrti 

dejavnosti resornega ministrstva.  

 

Zaradi pripravljenosti na možnost požara v naravi (manjšega ali večjega obsega) je potrebno 

načrtovati ukrepe za zaščito in reševanje ljudi, živali, materialnih dobrin in kulturne dediščine. 

1.8. Sklepne ugotovitve  

Na koncu se je potrebno zavedati, da je najučinkovitejša obramba pred požarom preventiva. 

Preventivni ukrepi za varstvo pred požarom, ki jih izvajajo država, Občina Tržič, lastniki 

oziroma upravljavci gozda in drugih zemljišč so naslednji: 

• pravilno kurjenje v naravnem okolju,  

• redno odstranjevanje suhih organskih materialov,  

• vzdrževanje prehodnosti prevoznih poti,  

• čiščenje požarnovarnostnih pasov in gradnja požarnih zidov ob železniških progah, 

daljnovodih, plinovodih ipd.,  

• graditev in vzdrževanje protipožarnih komunikacij v gozdu in gozdnem prostoru (cest, 

presek, poti, zidov ipd.), vodnih zbiralnikov in drugih tehničnih objektov,  

• opazovanje naravnega okolja v času požarne ogroženosti,  

• izvajanje preventivnega požiganja in nadzorovanih požigov, ki jih izvajajo gasilske 

enote zaradi preprečevanja požarov oziroma pri gašenju in reševanju ob požarih,  

• vzdrževanje požarnovarnostnih pasov med objekti in gozdom,  

• določitev pristajalnih mest za helikopterje in mest za zajemanje vode v prostorskih 

dokumentih Občine Tržič.  
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Preventivno morajo ravnati tudi organizacije, ki gospodarijo s cestno, železniško, 

elektroenergetsko in drugo infrastrukturo. Organizacije skrbijo, da je območje ob infrastrukturi 

opremljeno s primernimi tehničnimi sredstvi in objekti, ki preprečujejo netenje požara v pasu 

ob infrastrukturnem objektu, vzdrževano in očiščeno gorljivih snovi, ter izvajajo druge ukrepe 

varstva pred požarom. 

P-100  Evidenčni list o vzdrževanju načrta 

D-100  Ocena ogroženosti v primeru naravnih in drugih nesreč v Občini Tržič 

D-19  Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči v Občini Tržič 
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2 ZAMISEL IZVAJANJA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI  

2.1 Koncept odziva ob požaru v naravnem okolju  

Koncept odziva ob požaru v naravnem okolju ali grozdu požarov v naravnem okolju (sočasnem 

nastanku več požarov na širšem območju) je odvisen od velikosti in pričakovanih posledic 

posameznega požara v naravnem okolju. Glede na velikost požara in potrebne sile za 

obvladovanje požara v naravnem okolju z vidika odziva na nesrečo ločimo:  

1. MAJHEN POŽAR - ogenj gori na površini z manjšim do srednje velikim plamenom, 

pri čemer zgori nekaj kompaktnega organskega goriva. Kontrola požara ni težka, 

požar se pogasi z manjšimi do srednje velikimi napori. Požar lahko ogroža ali zajame 

naselja na tem območju, pride lahko do prekinitev komunikacij, motena je lahko 

oskrba z električno energijo, plinom in vodo.  

 

Požar gasijo razpoložljive lokalne gasilske enote Prostovoljna gasilska društva (PGD) Bistrica 

pri Tržiču, PGD Brezje pri Tržiču, PGD Jelendol – Dolina, PGD Kovor, PGD Križe, PGD Leše, 

PGD Lom pod Storžičem, PGD Podljubelj, PGD Tržič) v sodelovanju z drugimi silami za 

zaščito, reševanje in pomoč (ZRP); Gasilsko reševalna služba Kranj (GARS Kranj). Če 

izvajanje nalog ZRP presega obseg gasilske intervencije, se lahko sprejme odločitev o 

aktiviranju Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem 

okolju. Po aktiviranju Občinskega delnega načrta vse aktivnosti ZRP vodi in usklajuje poveljnik 

CZ občine Tržič v sodelovanju z vodjo intervencije.  

 

2. SREDNJE VELIK POŽAR - ogenj gori na površini s srednjim plamenom, pri tem zgori 

nekaj kompaktnega organskega goriva. Kontrola požara ni težka, požar se pogasi s srednje 

velikimi napori. Požar lahko ogroža ali zajame naselja na tem območju, pride lahko do 

prekinitev komunikacij, motena je lahko oskrba z električno energijo, plinom in vodo. Požar 

gasijo razpoložljive gasilske enote v občini Tržič (PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Brezje pri 

Tržiču, PGD Jelendol – Dolina, PGD Kovor, PGD Križe, PGD Leše, PGD Lom pod Storžičem, 

PGD Podljubelj, PGD Tržič) v sodelovanju z drugimi silami za ZRP. V primeru požara v več 

občinah na območju ene regije in ko občina Tržič z lastnimi silami in sredstvi za ZRP ne 

obvladuje nastale situacije, se po potrebi vključijo sile sosednjih občin oziroma v nadaljevanju 

regijske sile in sredstva ZRP. Aktivira se Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem 

požaru v naravnem okolju za gorenjsko regijo. Po aktiviranju Regijskega delnega načrta vse 

aktivnosti ZRP vodi in usklajuje regijski poveljnik CZ v sodelovanju z vodjo intervencije. Za 

izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter koordinacijo pomoči (logistična oskrba, 

neeksplodirana ubojna sredstva (NUS), evakuacija, obveščanje), usklajeno usmerjanje pa je po 

navodilih regijskega poveljnika CZ odgovoren poveljnik CZ občine Tržič. 

3. VELIK POŽAR - v požaru zgori veliko organskega goriva, kontrola požara je izjemno 

težka, za gašenje je treba vložiti velike napore in vsa razpoložljiva sredstva. Požar lahko ogroža 

ali zajame naselja, pride lahko do prekinitev komunikacij, motena je lahko oskrba z električno 

energijo, plinom in vodo. Sem sodi tudi požar v visokogorju in sočasen nastanek grozda 

požarov v naravnem okolju (več požarov v naravnem okolju na širšem območju), ki jih matične 

enote ne morejo obvladati. Pri gašenju požara so že uporabljene vse razpoložljive lokalne 
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gasilske enote. Aktiviran je Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v 

naravnem okolju za gorenjsko regijo. Poveljnik CZ RS sprejme odločitev o aktiviranju 

državnega načrta glede na razmere, oceno vodje intervencije in napoved razvoja dogodkov ter 

trajanje požara in ko je aktiviranih (v požarih in drugih nesrečah) več kot dve tretjini 

razpoložljivih gasilskih enot v gasilski regiji in je treba aktivirati še dodatne gasilske enote 

oziroma reševalne službe iz ene ali več regij. Za izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in 

pomoči ter koordinacijo pomoči (logistična oskrba, neeksplodirana ubojna sredstva (NUS), 

evakuacija, obveščanje), usklajeno usmerjanje pa je po navodilih regijskega poveljnika CZ 

oziroma poveljnika CZ RS odgovoren poveljnik CZ občine Tržič. 

Po potrebi se v gašenje požara lahko vključita Policija in Slovenska vojska s svojimi 

zmogljivostmi (predvsem s helikopterji in letali). Za pomoč pri gašenju požara se lahko zaprosi 

sosednje države, če z meddržavnimi sporazumi ni drugače določeno. 

Shema 1: Koncept odziva ob požaru v naravnem okolju 
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3. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE  

3.1. Opazovanje in obveščanje  

Vsakdo, ki opazi ali izve za požar v naravnem okolju, mora o tem takoj obvestiti Regijski center 

za obveščanje Kranj (ReCO Kranj) na telefonsko številko 112. Za zgodnje odkrivanje in 

preprečevanje širjenja požarov v naravnem okolju, še prav posebej ob razglašeni veliki ali zelo 

veliki požarni ogroženosti naravnega okolja se lahko na prošnjo Izpostave Uprave RS za zaščito 

in reševanje Kranj (Izpostava URSZR Kranj) vključi tudi Alpski letalski center Lesce, kljub 

temu, da nima sklenjene pogodbe z Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR).  

V primeru, ko je aktiviran Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v 

naravnem okolju za Občino Tržič in je istočasno razglašena velika ali zelo velika požarna 

ogroženost naravnega okolja, se izvajajo tudi vsi ukrepi, skladno z Uredbo o varstvu pred 

požarom v naravnem okolju. 

3.2. Obveščanje pristojnih organov in služb v občini  

ReCO Kranj takoj po sprejemu obvestila o požaru obvesti oz. aktivira gasilske enote v skladu 

z Načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, hkrati so obveščeni tudi poveljniki 

aktiviranih PGD-jev in poveljnik GZ. 

ReCO Kranj po sprejemu obvestila o požaru v naravnem okolju obvesti tudi prvo dosegljivo 

odgovorno osebo v Občini v skladu z seznamom 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 Tržič mora obveščena pristojna oseba 

obvestiti ostale pristojne osebe v Občini Tržič, ki so:  

• župan Občine Tržič,  

• poveljnik CZ Občine Tržič,  

• direktor občinske uprave,  

• skrbnik načrta. 

 

Prvo obvestilo o velikem požaru v naravnem okolju, ki ga Regijski center za obveščanje Kranj 

posreduje občini, vsebuje podatke o:  

• času nastanka požara,  

• kraju oziroma območju nesreče,  

• odzivu prebivalcev.  

Poveljnik CZ Občine Tržič, njegov namestnik ali župan po potrebi nato skliče štab Civilne 

zaščite Občine Tržič, bodisi telefonsko ali osebno (kurirske službe).  

Obveščanje drugih izvajalcev nalog zaščite reševanja in pomoči (Gorska reševalna služba 

(GRS), Kinološko društvo Storžič, RKS OZ (Rdeči križ Slovenije območno združenje) Tržič), 

ReCO Kranj izvaja po naročilih iz gasilske zveze (GZ) Tržič oziroma v kasnejši fazi iz štaba 

CZ Občine Tržič, ki vodi oziroma koordinira potek in izvajanje aktivnosti ZRP.  

Za sprotno obveščanje in informiranje izvajalcev nalog ZRP je odgovoren župan. Operativno 

pa to nalogo prevzame poveljnik Civilne zaščite Občine Tržič. Obveščanje poteka na več 



20 

 

nivojih. Eden je preko ReCO, drugi je neposredno med poveljnikom CZ Občine Tržič in vodjo 

intervencije.  

Pri tem uporabljamo sistem zvez, ki je zanesljiv in v danem trenutku najučinkovitejši. V prvi 

vrsti je to sistem radijskih zvez zaščite in reševanja (ZARE).  

Na ReCO Kranj Občina sporoči tudi potrebe po silah in sredstvih, katerih nima na razpolago v 

zadostnem obsegu. Občina pripravlja in objavlja informacije za obveščanje javnosti preko 

lokalnih medijev kamor pošlje pisno informacijo. 

P-1  Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite Občine 

Tržič 

P-7  

 

Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZiR v Občini 

Tržič 

P-15  Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči v Občini Tržič 

 

3.3. Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju  

Za obveščanje prebivalstva na ogroženem oziroma prizadetem območju je odgovoren poveljnik 

CZ Občine Tržič in župan. Načini obveščanja morajo biti natančno določeni, da ne pride do 

dezinformacij in nesporazumov, kar bi povzročilo napake predvsem pa neprimerno odzivanje 

prebivalstva. Zato mora biti vsebina obvestila premišljena, jasna in vsem razumljiva, da ne 

povzroča dvomov in nejasnosti. Sporočiti je potrebno samo tisto, kar je nujno potrebno. Način 

obveščanja se določi glede na okoliščine in trenutne možnosti. Izbran način mora biti tak, da je 

zagotovljena obveščenost vseh, ki jim je obvestilo namenjeno.  

Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju se izvaja preko sredstev javnega obveščanja. 

Občina ob požaru objavi posebno telefonsko številko (04-59-71-510), na kateri lahko državljani 

dobijo vse informacije, napotke kako naj ravnajo in sami sporočajo posledice nesreče. Za 

obveščanje prebivalcev se lahko uporabi tudi sirene sistema javnega alarmiranja (SIJA). 

Trenutno je govor v živo možen le iz ReCO Kranj, kamor lahko občina pošlje napotke za 

občane.  

Po potrebi občinska uprava na zahtevo župana organizira informacijski center, v katerem se 

združuje dejavnost socialnih služb, humanitarnih organizacij, poizvedovalne službe RKS, 

službe za ZRP, policije ter drugih služb javnega pomena. Informacijski center ima svoj sedež 

na lokaciji Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. Center po potrebi deluje neprekinjeno, 

vodi pa ga občinska uprava.  

Za posredovanje informacij in obveščanje prebivalcev sta odgovorna župan in poveljnik CZ 

Občine Tržič. Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč 

(župan in poveljnik CZ Občine Tržič) vzpostavijo čim bolj neposreden stik in redno 

komuniciranje s prebivalci, da bi dosegli ustrezno zaupanje in odzivanje na njihove odločitve. 

Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti 

je odgovoren župan in poveljnik CZ Občine Tržič v skladu s svojimi pristojnostmi. Poveljnik 

CZ Občine Tržič skrbi, da se prebivalcem razdelijo napotki za ravnanje. Pripravljena obvestila 
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in napotke prebivalcem razdelijo člani štaba CZ. Posredovana navodila ogroženim prebivalcem 

glede zaščitnih ukrepov so odvisna od nevarnosti. 

P-1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite 

Občine Tržič 

P-2 Podatki o odgovornih osebah v Občini Tržič 

P-15        Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči v Občini Tržič 

P-18 
Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in 

napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov 

D – 5 Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra v Občini Tržič 

 

3.4  Obveščanje splošne javnosti  

Javnost mora biti o požaru pravočasno in korektno obveščena, tako o obsegu požara in njegovih 

posledicah kot tudi o aktivnostih za odpravo posledic.  

Po aktiviranju Občinskega delnega načrta ZiR ob velikem požaru v naravnem okolju za občino 

Tržič je za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske 

pristojnosti odgovoren poveljnik CZ Občine Tržič in župan Občine Tržič v skladu s svojimi 

pristojnostmi. Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje poveljnik CZ 

Občine Tržič s članom štaba CZ odgovornim za obveščanje javnosti: 

− organizira in vodi tiskovno središče, 

− pripravlja skupna sporočila za javnost,  

− organizira in vodi tiskovno konferenco,  

− spremlja poročanje medijev.  

Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki morajo po predpisih (25. člen Zakona o 

medijih, Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – 

ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. 

US, 67/19 – odl. US in 82/21) na zahtevo državnih organov, javnih podjetij in zavodov brez 

odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo, povezano z resno ogroženostjo življenja, zdravja 

ali premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti države. V takih primerih se 

sporočilo najprej pošlje za takojšnjo objavo naslednjim medijem:  

- Televizija Slovenija – vsi programi,  

- Radio Slovenija – vsi programi, 

- Slovenska tiskovna agencija (STA), 

- Radio Gorenc, 

- Gorenjski glas, 

- Občinsko glasilo Tržičan, 

- spletna stran Občine Tržič,  

- Facebook stran Občine Tržič 
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- ostali elektronski mediji. 

Center za obveščanje Republike Slovenije (CORS) na podlagi podatkov ReCO Kranj in drugih 

ReCO po državi pripravi dnevno informativni bilten za celotno državo. 

3.5. Alarmiranje  

V primeru požara v naravnem okolju se alarmiranje preko sistema javnega alarmiranja lahko 

uporabi kot opozorilo na nevarnost približevanja požara gasilcem, ki gasijo požar (sprememba 

smeri vetra in požara). Prav tako se alarmiranje lahko uporabi v primeru, ko se požar v 

naravnem okolju nevarno približuje naselju in je treba takoj začeti izvajati določene zaščitne 

ukrepe.  

Občina Tržič ima svoj alarmni sistem katerega proženje je ročno. Sirene so na vseh gasilskih 

domovih Proženje siren izvedejo prostovoljna gasilska društva na posameznem območju. 

Alarmiranje javnosti izvede ReCO Kranj na zahtevo župana oziroma druge odgovorne osebe v 

Občini, poveljnika CZ občine ali namestnika, vodje intervencije.  

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.  

Če ReCO Kranj ne more prožiti siren zaradi prekinitev zvez oziroma drugega vzroka, to na 

ukaz poveljnika CZ Občine Tržič izvedejo prostovoljna gasilska društva na območju občine 

Tržič.  

Uporabo znakov za alarmiranje lahko ukažejo:   

• vodja intervencije,   

• poveljnik CZ,   

• župan,   

• Izpostava URSZR Kranj.  

Pristojni svoj ukaz prenesejo ReCO Kranj. V ukazu določijo:   

• kateri znak za alarmiranje naj uporabi,   

• razlog za uporabo znaka za alarmiranje,   

• navodilo za ravnanje prebivalcev.  

Izjemoma, če razmere tako narekujejo, poveljnik CZ Občine Tržič ali vodja sam izvede 

alarmiranje (s sirenami javnega alarmiranja), o čemer obvestijo ReCO Kranj. ReCO Kranj v 

takem primeru postopa kot po prejemu zahteve za alarmiranje.  

Po prenehanju nevarnosti je tisti, ki je izdal zahtevo za uporabo znaka za alarmiranje, dolžan 

ReCO Kranj:  

• izdati zahtevo za uporabo znaka ''prenehanje nevarnosti'',   

• izdelati navodilo za nadaljnje ravnanje prebivalcev.  

Če se javnost obvešča o nevarnostih, nesrečah, posledicah in ukrepih, je tisti, ki daje informacijo 

dolžan opozoriti medije, da posredujejo samo avtentično informacijo – tudi brez komentarja. 

Po proženju siren se za obveščanje prebivalcev lahko uporabi tudi sirene sistema javnega 
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alarmiranja (SIJA). Trenutno je govor v živo možen le iz ReCO Kranj, kamor lahko Občina 

Tržič pošlje napotke za občane. 

D-4 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 

 

3.6 Uporaba načrta  

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravnem okolju za Občino Tržič 

predvideva različne nivoje ukrepanja glede na velikost požara in se smiselno uporablja tudi pri 

manjših požarih.  

Organizacijo, obveščanje in aktiviranje ter delovanje gasilskih enot ob požaru na območju 

občine določa operativni gasilski načrt.  

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravnem okolju za Občino Tržič 

se aktivira:  

- pri požarih, kjer redne službe ne morejo razpoložljivimi viri uspešno izvesti 

intervencijo,  

- srednje velikem požaru v naravnem okolju,  

- velikem požaru v naravnem okolju.  

Poveljnik CZ Občine na podlagi ocene stanja ter ocene razvoja razmer (širitev požara) s 

Sklepom o aktiviranju načrta ZiR sprejme odločitev o aktiviranju občinskega delnega načrta 

zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Občino Tržič.  

Ko prenehajo razlogi za uporabo občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem 

požaru v naravnem okolju za Občino Tržič, odločitev o tem prav tako s sklepom sprejme 

Poveljnik CZ Občine Tržič. 

  

P-3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč Občine Tržič 

P-4 Podatki o organih, službah in enotah CZ Občine Tržič 

 

 

P-5 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč Občine Tržič 

P-19 Radijski imenik sistema zvez ZARE 

P-24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih 

organizacij, ki sodelujejo pri reševanju v Občini Tržič 

D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči v Občini Tržič 

D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP v Občini Tržič 
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4 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI  

4.1 Zaščitni ukrepi  

 

Od zaščitnih ukrepov se ob požaru v naravi izvajajo naslednji ukrepi: 

• prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi, 

• evakuacija, 

• sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev, 

• zaščita kulturne dediščine. 

 

4.1.1. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 

Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se skladno z določbami Zakona o gozdovih 

(Uradni list RS štev. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 

106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), 

izvajajo že pred razglasitvijo požarne ogroženosti naravnega okolja, z namenom preprečevanja 

in omejevanja posledic na gozdu in drugi naravni površini. Upravljavci gozdov (Zavod za 

gozdove Slovenije, Območna enota Kranj), drugih zemljišč, prometne (občinski pogodbeni 

izvajalci navedeni v prilogi P-10), energetske (Elektro Gorenjska, Enota Tržič) in druge 

infrastrukture ter Občina Tržič izvajajo naslednje ukrepe:  

- gradnja in vzdrževanje protipožarnih komunikacij v gozdu in gozdnem prostoru 

(cest, presek, poti, zidov itn.),  

- čiščenje požarnovarnostnih pasov in gradnja požarnih zidov ob železniških 

progah,  

- graditev in vzdrževanje protipožarnih presekov, vodnih jarkov in drugih 

tehničnih objektov,  

- vzdrževanje požarnovarnostnih pasov med objekti in gozdom,  

- urejanje vodnih zajetij,  

- organiziranje opazovanja in obveščanja o nevarnosti požarov. 

 

Ob razglasitvi povečane požarne ogroženosti naravnega okolja pa se organizirajo požarne 

straže, več pozornosti se nameni tudi vzdrževanju protipožarnih presekov.  

 

Protipožarni preseki so gozdne prometnice, ki dopolnjujejo omrežje javnih, gozdnih in drugih 

prometnic v požarno ogroženem naravnem okolju prve in druge stopnje in so namenjene 

hitremu dostopu v primeru požara v naravnem okolju. Protipožarne preseke izdelujejo lastniki 

oziroma upravljavci kmetijskih zemljišč v strokovnem sodelovanju z ZGS. Največja razdalja 

med prometnicami, iz katerih je možen neposreden dostop v naravno okolje, naj ne bi presegala 

400 metrov, zaradi konfiguracije terena in drugih preprek za gasilce (npr. avtocesta ali 

železniška proga…) je lahko manjša. Načeloma so grajene za vsa gasilska vozila, le kjer 

terenske razmere tega ne dopuščajo, so lahko slabše. Prevozne morajo biti vsaj s prilagojenim 

terenskim gasilskim vozilom, ki prevaža 300 – 400 litrov gasilne tekočine. V tem primeru ne 

smejo biti daljše od 1 km.  
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Ko požar v naravnem okolju zajame oziroma ogroža območje, kjer potekajo daljnovodi, 

operater v ReCO posreduje distributerju električne energije zahtevo vodje intervencije, po 

izklopu daljnovodov.  

Ob požaru v naravnem okolju naloge zapore cest in zagotovitev obvozov izvedejo cestna 

podjetja oziroma službe (Komunala Tržič d.o.o,  Zavod za gozdove, pogodbeniki) (Priloga 7, 

Priloga 10). Policija izvaja nadzor in urejanje prometa na območju požara v naravnem okolju. 

 

 

4.1.2. Evakuacija  

 

P-7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZiR v Občini 

Tržič 

 P-10 Pregled gradbenih organizacij  Občine Tržič 
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Evakuacija se izvede preden se ogenj približa naseljem. Evakuacija lahko obsega tudi nujno 

preselitev živali, kulturne dediščine in dobrin, ki so nujne za življenje 

Evakuacija je organiziran umik prebivalcev z ogroženega na varnejše območje in se izvaja, če 

ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove varnosti. Evakuacijo lahko odredi župan Občine 

Tržič in v nujnih primerih vodja intervencije ali poveljnik CZ Občine Tržič.  

Z načrti evakuacije ob požaru v naravnem okolju morajo biti vnaprej seznanjeni ogroženi 

prebivalci in pristojne policijske uprave oziroma policijske postaje (Policijska postaja Tržič), 

ki bodo sodelovale pri izvedbi evakuacije.  

Zbiranje podatkov o občanih, ki so ostali brez bivališča ter urejanje sprejemanja in začasnega 

bivališča izvajajo poveljnik CZ Občine Tržič, štab CZ Občine in PGD (PGD Bistrica pri Tržiču, 

PGD Brezje pri Tržiču, PGD Jelendol – Dolina, PGD Kovor, PGD Križe, PGD Leše, PGD Lom 

pod Storžičem, PGD Podljubelj, PGD Tržič).  

Z ogroženega območja prednostno evakuiramo nekatere skupine prebivalcev, zlasti bolne in 

ostarele, invalide, rekonvalescente, nosečnice ter matere in samohranilke z nepreskrbljenimi 

otroki. Evakuacija lahko obsega tudi nujno preselitev živine in drugih domačih živali, kulturne 

dediščine ter dobrin, ki so nujne za življenje. 

Evakuacijo in usmerjanje ogroženega prebivalstva organizira Občina Tržič, izvaja pa jo štab 

CZ Občine Tržič s pomočjo enot CZ (tehnično reševalne enote, služba za podporo), gasilcev 

(PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Brezje pri Tržiču, PGD Jelendol – Dolina, PGD Kovor, PGD 

Križe, PGD Leše, PGD Lom pod Storžičem, PGD Podljubelj, PGD Tržič) in policije (Policijska 

postaja Tržič). Po potrebi sodeluje pri evakuaciji ogroženega prebivalstva tudi SV. Evakuacijo 

na območju dveh ali več občin usmerja in usklajuje poveljnik CZ za gorenjsko. 

Če vseh ni mogoče namestiti na lokacije v domači občini, se del prebivalcev evakuira v 

sosednje, neprizadete občine ali regije. Koordinacijo le-tega prevzame Občina Tržič. Župan 

lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš in vikendov začasno 

sprejeti na stanovanje evakuirane prebivalce, če njihove nastanitve ni mogoče rešiti na drugačen 

način. 

Oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami izvaja – RKS OZ Tržič, Župnijska Karitas 

Tržič, centri za socialno delo (Center za socialno delo Gorenjska; enota Tržič) in druge socialne 

službe ter občani v okviru soseske pomoči. Zdravstveno oskrbo ter nujno medicinsko pomoč 

zagotavlja Zdravstveni dom Tržič. 

Občina Tržič zagotovi prevozna sredstva za prevoz evakuiranih prebivalcev, ki se organizira z 

osebnimi avtomobili evakuiranih, vozili avtoprevoznikov in če bi bile potrebe še večje, se v 

prevoz vključi vozila gasilcev (če so vozila razpoložljiva v danem trenutku). V primeru, da 

Občina le-teh ne more zagotoviti, ji pri zagotavljanju sredstev za prevoz pomagajo najprej 

sosednje občine in če le te ne zadostujejo, lahko pomaga gorenjska regija.  

Občina Tržič na prizadetem območju poskrbi tudi za nastanitvene zmogljivosti (hleve) in 

preskrbo za živino, načeloma čim bližje domov lastnikov. Regija ji pri tem lahko pomaga z 

zagotavljanjem dodatne preskrbe (krma, voda). 
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Občina zagotovi na podlagi svojih načrtov zbiranje podatkov o prebivalcih, ki so ostali brez 

strehe, predvidena in urejena pa so tudi občinska sprejemališča za evakuirane prebivalce. 

 

Pregled začasnih zbirališč prebivalcev ob umiku iz zgradb v občini Tržič je predstavljen v tabeli 

3: 

 

Tabela 6: Pregled začasnih zbirališč prebivalcev ob umiku iz zgradb 

 

Ime zbirališča / Naslov 

zbirališča 

Območje 

evakuacije 
Evakuacijska pot 

Paviljon NOB, Predilniška 12, 

Tržič 

Staro mestno 

jedro Tržiča 
Tržič-Križe 

    Tržič-Ljubelj 

    Tržič-Jelendol 

    Tržič-Lom 

Splošno športno društvo Tržič, 

C. Ste Marie aux Mines 6, Tržič 
Preska Preska-Križe 

    Preska-Ljubelj 

    Preska-Jelendol 

    Preska-Lom 

 

Slika 7: Pregled začasnih zbirališč prebivalcev ob umiku iz zgradb 

 

 
 

V občini Tržič so za zasilno nastanitev določena naslednja območja: 

- Kamping Podljubelj (za 1000 oseb), 

- Dvorana Tržiških olimpijcev - DTO-parkirišče, igrišče (za 500 oseb), 

- OŠ Bistrica-parkirišče, igrišče (za 500 oseb), 

- Glamping-Bistrica pri Tržiču (za 24 oseb), 
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- Osnovna šola (OŠ) Križe-travnik, igrišče (za 3000 oseb), 

- Gostilna Smuk-travnik (za 1000 oseb). 

 

Slika 8: Zasilna nastanitev v občini Tržič 
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Slika 9: Zasilna nastanitev v občini Tržič 

 
Za začasna prebivališča se lahko uporabijo tudi kontejnerji in šotori. 

 

Če pa evakuacija traja dalj časa, pa občina Tržič poskrbi za prebivalce in jih nastani v naslednje 

objekte:  

- Osnovna šola Bistrica,  

- Osnovna šola Križe,  

- Planinski dom pod Storžičem,  

- Gostišče Smuk,  

- Dvorana tržiških olimpijcev (DTO),  

- Dom krajanov Podljubelj,  

- Dom krajanov Leše,   

- Dom krajevne skupnosti (KS) Kovor,   

- Dom KS Senično, 

- Gasilski dom Tržič, 

- Gasilski dom Bistrica,  

- Gasilski dom Križe, 

- Gasilki dom Lom pod Storžičem, 

- Gasilski dom Jelendol,  

- Gasilski dom Kovor; 

- Gasilski dom Leše,  

- Gasilski dom Brezje pri Tržiču. 
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Slika 10: Začasne nastanitve v občini Tržič 

 

 
  

 

P-5 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč Občine Tržič 

P-20  

 

Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce v Občini Tržič 

P-21 

 

Pregled objektov, kjer je možna začasna namestitev ogroženih prebivalcev, in 

njihove zmogljivosti ter lokacije, primerne za postavitev zasilnih prebivališč v 

Občini Tržič 

D-9  Zaščitni ukrep evakuacija – priporočilo 
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4.1.3. Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev  

 

Sprejem in oskrba ogroženih ter prizadetih prebivalcev obsegata:  

- evidentiranje ogroženih prebivalcev, 

- urejanje sprejemališč,  

- urejanje začasnih prebivališč (če je le mogoče, se prebivalce namesti v zidane 

objekte oziroma v bivalnike, v nujnih primerih pa v šotore),  

- nastanitev prebivalstva,  

- oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami (pitno vodo, hrano, obleko, 

električno energijo, nujno zdravstveno oskrbo, psihološko pomočjo, 

obveščanjem in izobraževanjem šoloobveznih otrok),  

- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči. 

 

Za izvajanje ukrepov sprejemanja, nastanitve in preskrbe ogroženih prebivalcev imajo poseben 

pomen stacionarji in nastanitvene enote Rdečega križa Slovenije ter njihovi pripadniki, ki se 

lahko ob požaru aktivirajo za javno dobro in pomoč. Občina Tržič zagotovi na podlagi svojih 

načrtov zbiranje podatkov o prebivalcih, ki so ostali brez strehe, predvideno in urejeno mora 

imeti občinsko sprejemališče za evakuirane prebivalce. Občina, če je le mogoče evakuirane 

prebivalce namesti v zidane objekte oz. bivalnike, v najnujnejših primerih tudi v šotore. V 
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kolikor teh kapacitet Občina nima, jih zagotavlja gorenjska regija. V ta namen se lahko 

uporabljajo tudi večnamenski prostori, kot so športni objekti, dvorane in drugi4.  

 

Pri izvajanju tega ukrepa sodelujejo enote CZ (nastanitveni centri), službe CZ za podporo, 

gospodarske družbe in zavodi, ki razpolagajo z nastanitvenimi in prehrambenimi zmogljivostmi 

(Restavracija RAJ, Dom Petra Uzarja, Restavracija Firbc okn Tržič, Trgovina Markič Andreja 

s.p, OŠ Tržič, OŠ Bistrica, OŠ Križe, Planinski dom pod Storžičem, Gostišče Smuk, Dvorana 

tržiških olimpijcev, Dom krajanov Podljubelj, Dom krajanov Leše, Dom KS Kovor, Dom KS 

Senično, GD Tržič, GD Bistrica, GD Križe, GD Lom pod Storžičem, GD Jelendol, GD Kovor, 

GD Leše, GD Brezje pri Tržiču), enote tabornikov in skavtov (Rod Kriške gore Tržič, Tržiški 

taborniki), planinska društva (Planinsko društvo Tržič, Planinsko društvo Križe), RKS OZ 

Tržič, Župnijska Karitas Tržič in druge humanitarne organizacije, centri za socialno delo 

(Center za socialno delo Gorenjska-enota Tržič) in druge socialne službe ter občani v okviru 

sosedske pomoči. Zdravstveno oskrbo ter nujno medicinsko pomoč bi zagotavljal Zdravstveni 

dom Tržič. 

 

Prehrano v občini Tržič zagotavljajo: 

• Restavracija RAJ,  

• Dom Petra Uzarja,  

• Osnovna šola Bistrica,  

• Osnovna šola Križe,  

• Osnovna šola Tržič,  

• Restavracija Firbc okn Tržič, 

• Trgovina Markič Andreja s.p. 

 

Če potrebe po nastanitvi, oskrbi in zbiranju ter delitvijo humanitarne ogroženih prebivalcev 

presegajo možnosti posamezne občine, pri tem pomaga regija z zagotavljanjem moštva ter 

opreme in sredstev iz državnih rezerv. 

 

V občini Tržič so za sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev zadolžene naslednje institucije 

ter organizacije: 

- oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Tržič d.o.o  (P7), 

- zdravstveno oskrbo ter nujno medicinsko pomoč zagotavlja-Zdravstveni dom Tržič 

(P27),  

- psihosocialno pomoč Center za socialno delo Gorenjska; enota Tržič (P26), 

- izobraževanje šoloobveznih otrok zagotavljajo osnovne šole,  

- oskrbo s hrano pogodbeni izvajalci - Restavracija RAJ, Dom Petra Uzarja, Osnovna 

šola Bistrica, Osnovna šola Križe, Osnovna šola Tržič, Restavracija Firbc okn Tržič, 

Markič Andreja s.p. 

- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči (oblačila in ostala oprema) pa RKS OZ 

Tržič (P25). 

                                                 
4 Predstavljeno že v poglavju Evakuacija. 
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P-14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode  Občine Tržič 

P-21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in 

njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč v 

Občini Tržič 

P-22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano v Občini Tržič 

P-25  Pregled človekoljubnih organizacij v Občini Tržič 

P-26 Podatki o odgovornih osebah Centra za socialno delo Gorenjska, Enote Tržič 

P-27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj v Občini Tržič 

D-7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 

 

4.1.4 Zaščita kulturne dediščine 

 

Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter 

preprečevanje in zmanjšanje škodljivih vplivov požara na kulturno dediščino. Priprave in 

zaščitne ukrepe izvajajo lastniki in uporabniki kulturne dediščine, strokovna služba za varstvo 
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kulturne dediščine (ZVKDS, OE Kranj), Občina Tržič in država. Pri izvajanju zaščite kulturne 

dediščine ob požaru po potrebi sodelujejo tudi ustrezne enote in službe CZ (Služba za podporo), 

gasilske enote (PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Brezje pri Tržiču, PGD Jelendol – Dolina, PGD 

Kovor, PGD Križe, PGD Leše, PGD Lom pod Storžičem, PGD Podljubelj, PGD Tržič), ter 

druge sile za ZRP.  

Lastniki in uporabniki kulturne dediščine v občini Tržič so: Republika Slovenija, Občina Tržič 

in zasebni lastniki. 

ZVKDS, OE Kranj bo sodeloval z Občino Tržič v skladu z obstoječo zakonodajo ZVKD-1, UL 

RS št. 16/08, OPN  Tržič in direktivami, ki jih bo izdalo MK RS v času naravne nesreče. Občina 

Tržič bo skladno z dokumenti z ZVKDS, OE Kranj izvedla pregled stanja kulturne dediščine, 

dokumentirala poškodbe. Takojšnja varnostna in konzervatorska dela bodo potekala skladno z 

dokumenti in postopki ZVKDS, OE Kranj. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi register nepremične kulturne dediščine, ki je osrednja 

zbirka podatkov o tej dediščini na območju Republike Slovenije. Dostopen je na spletni strani 

http://rkd.situla.org. Register obsega tri medsebojno povezane dele, ki vsebujejo osnovne 

varstvene in predstavitvene podatke o premični, nepremični in živi dediščini. V register se 

vpisujejo vse enote nepremične kulturne dediščine, ne glede na zvrst (tip), obseg, lastništvo ali 

varstveni status enote.  

Objekte kulturne dediščine je potrebno čim prej zavarovati tudi pred vremenskimi vplivi, 

premično pa premestiti v ustrezne objekte, kjer se lahko izvajajo tudi najnujnejša 

konzervatorska dela. Register poleg opisnih podatkov za vsako enoto vsebuje tudi 

geolokacijske podatke. Podatki iz registra so javni. Nepremična kulturna dediščina, ki je 

razglašena za kulturni spomenik, se označuje z znakom Haaške konvencije. 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj, v katerega pristojnost spada naravna in kulturna 

dediščina na območju občine Tržič, mora v svojem načrtu opredeliti objekte in ukrepe in naloge 

za zaščito in reševanje predmetov in objektov naravne in kulturne dediščine.  

P-31 Pregled kulturne dediščine v Občini Tržič 

P-33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode Občine Tržič 

 

4.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči  

4.2.1. Gašenje in reševanje 

Naloge gašenja in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju izvajajo gasilske enote. 

Gasilske enote izvajajo:  

- naloge gašenja in reševanja ob požarih,  

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

- požarno stražo,  

- gasilsko stražo,  

- preventivne naloge varstva pred požarom.  
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Na nalogah gašenja in reševanja ob požarih v občini Tržič se aktivirajo : 

• PGD Bistrica pri Tržiču; III. kategorija, osrednja enota, prostovoljna gasilska enota 

(GE), gasilska enota širšega pomena (GEŠP) za področje predora Ljubelj; 

• PGD Brezje pri Tržiču, I. kategorija, prostovoljna GE; 

• PGD Jelendol – Dolina, I. kategorija, prostovoljna GE; 

• PGD Kovor, II. kategorija, prostovoljna GE; 

• PGD Križe, II. kategorija, prostovoljna GE; 

• PGD Leše, I. kategorija, prostovoljna GE; 

• PGD Lom pod Storžičem, I. kategorija, prostovoljna GE; 

• PGD Podljubelj, I. kategorija, prostovoljna GE; 

• PGD Tržič, III. kategorija, prostovoljna GE; 

GARS Kranj se skladno z načrtom obveščanja in aktiviranja GE aktivira v drugem pozivu, po 

odločitvi vodje intervencije – predvsem za dobavo dodatne vode za gašenje z vozilom GVC-3. 

Prostovoljna gasilska društva pokrivajo naslednje požarne okoliše: 

- PGD Bistrica pri Tržiču na območju naselja Bistrica pri Tržiču (Begunjska cesta, 

Bistrica, Cesta na Loko, Cesta Ste Marie aux Mines -  razen hišne številke 2, Deteljica, 

Kovorska cesta do hišne številke 60, Na Logu, Pod gradom, Pot na Bistriško planino, 

Pod Šijo, Spodnja Bistrica, Zelenica) in na območju naselja Ročevnica (Kovorska cesta 

od hišne številke 61, Na Jasi, Ročevnica). 

- PGD Brezje pri Tržiču na območju naselij Brezje pri Tržiču, Hudi graben, Hušica, 

Visoče. 

- PGD Jelendol-Dolina na območju naselij Dolina, Jelendol. 

- PGD Kovor na območju naselij Brdo, Hudo, Kovor (Brezovo, Cesta na Brdo, Cesta Na 

Hudo, Glavna Cesta, Graben, Iženkovo, Kriška cesta, Pod gozdom, Pod skalco, 

Praproše, Srednja pot, Stagne, Vetrovo) in naselij Loka ter Zvirče. 

- PGD Križe na območju naselij Breg ob Bistrici, naselja Gozd, Križe (Cesta kokrškega 

odreda, Hladnikova ulica, Planinska pot, Pod Pogovco, Pod Slemenom, Pot na Močila, 

Snakovška cesta, Vrtna ulica), naselja Novake, Pristava (Mlaka, Podvasca, Pot na polje, 

Pristavška cesta, Purgarjeva ulica), Retnje, Sebenje, Senično, Spodnje Veterno, Zgornje 

Veterno ter naselja Žiganja vas. 

- PGD LEŠE na območju naselij Leše, Paloviče, Popovo ter Vadiče. 
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- PGD LOM POD STORŽIČEM na območju naselij Grahovše, Lom pod Storžičem, 

Potarje ter Dolina (Dolina 25, 26 in Dolina 33 do 515). 

- PGD PODLJUBELJ na območju naselij Podljubelj in Čadovlje pri Tržiču (Čadovlje 

pri Tržiču 126). 

- PGD TRŽIČ na območju naselij Čadovlje pri Tržiču, Ravne (Pot na pilarno, Ravne, 

Za jezom, Pot na Zali rovt), Slap ter Tržič (Balos, Blejska cesta, Cankarjeva cesta, 

Cerkvena ulica, Cesta Ste Marie aux Mines, št. 2, Čevljarska ulica, Fužinska ulica, 

Koroška cesta, Kosarska ulica, Kovaška ulica, Kranjska cesta, Kukovniška pot, 

Kurnikova pot, Muzejska ulica, Paradiž, Partizanska ulica, Predilniška cesta, Prehod, 

Preska, Šolska ulica, Trg svobode, Usnjarska ulica, Virje, Za Mošenikom). 

 

Vsa PGD opravljajo nalogo prve pomoči v skladu z zakonom o gasilstvu in pravili gasilske 

službe. PGD opravljajo naloge v skladu z njihovo usposobljenostjo in opremljenostjo. 

 

PGD Bistrica pri Tržiču je gasilska enota širšega pomena (GEŠP), zadolžena za reševanje v 

predoru Ljubelj. Poleg Bistrice so za reševanje v predoru Ljubelj predvidena tudi PGD Tržič, 

PGD Kovor in PGD Križe (zagotavljajo portalne gasilce). 

  

PGD Bistrica pri Tržiču je alarmirana in izvaja intervencije tudi v primeru prometne nesreče v 

občini Tržič, poleg GARS Kranj. 

 

PGD Bistrica pri Tržiču je alarmirana in izvaja intervencije tudi v primeru nesreče z nevarno 

snovjo, poleg GARS Kranj7.  

 

Za reševanje na vodi in iz vode je v skladu z regijskim načrtom aktivirana osrednja enota PGD 

Bistrica pri Tržiču. 

  

Manjše tehnične intervencije (odpiranje vrat, puščanje vode, reševanje živali, intervencije v 

primeru naravnih nesreč-odstranjevanje dreves, črpanje vode, pokrivanje streh,….) izvajajo vsa 

PGD v občini. 

 

Intervencija 

Začetno intervencijo na ogroženem območju vodi vodja gasilske enote, ki prva pride na mesto 

nesreče. Vodja intervencije o prevzetih ukrepih in izvajanju nalog poroča poveljniku CZ Občine 

Tržič takoj, ko se organizira delo štaba CZ Občine Tržič.  

 

                                                 
5 Naselje Dolina je v požarnem okolišu PGD Jelendol-Dolina, vendar se v primeru nesreče na naslovih Dolina 25, 

26 in Dolina 33 do 51 v 1. pozivu alarmira tudi PGD Lom pod Storžičem, ker so objekti lažje in hitreje dostopni 

iz smeri Loma pod Storžičem. 
6 Naselje Čadovlje pri Tržiču je v požarnem okolišu PGD Tržič, vendar se v primeru nesreče na naslovu Čadovlje 

pri Tržiču 12 v 1. pozivu alarmira tudi PGD Podljubelj, ker je objekt dostopen iz smeri Podljubelja. 
7 Enota nudi le manjšo pomoč gasilcem GARS Kranj, ker nima opreme za nevarne snovi. 
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Način izvajanja posameznih ukrepov in nalog se ureja v skladu z dejansko oceno ogroženosti 

na ogroženem požarišču – rajonu, z upoštevanjem vseh varnostnih meril, materialno-tehničnih 

in organizacijskih danosti glede na dejanski obseg ogroženih območij.  

 

V primeru širitve nevarnosti in ogrožanja, je poveljnik CZ Občine Tržič nosilec vodenja in 

izvajanja vseh ukrepov in nalog reševanja ob velikem požaru v naravi na celotnem prizadetem 

območju.  

 

Poveljnik CZ Občine Tržič takoj po prvih ocenah nevarnosti in ogroženosti prebivalcev na 

predlog vodje intervencije potrdi oziroma določi:  

• požarne sektorje oziroma rajone, obseg in kritične lokacije ter mesta gašenja, 

ukrepanja in reševanja,  

• nadzorne točke vstopa in izstopa na požarnem območju,  

• lokacije zbornih mest in javljanja reševalnih enot, 

• s policijo usklajuje območja varovanja in območja popolne/delne zapore,  

• mesta odvzema požarne vode in lokacij helikopterskega prevzema vode,  

• način obveščanja prebivalcev o izvajanju ukrepov, navodilih o postopkih ob velikem 

požaru in vzajemni pomoči,  

• lokacijo poveljniškega in informacijskega središča,  

• lokacijo logistične podpore izvajalcev gašenja in drugih nalog zaščite in reševanja,  

• organizacijo zvez in plan javljanja in poročanja,  

• vključevanje pomoči ob delu socialnih in poizvedovalnih skupin.  

 

S takimi postopki poveljnik CZ Občine Tržič zagotavlja začetno koordinacijo reševanja in 

pomoči, nadzor območja in sodelovanje z ostalimi udeleženci ZRP na ogroženem območju. 

Poveljnik CZ  Občine Tržič, v povezavi z vodjo gasilske intervencije, nudi potrebno pomoč in 

podporo za uspešno ocenjevanje nevarnosti in izvajanje nalog gašenja, reševanja in drugih 

ukrepov pomoči.  

 

Poveljnik CZ Občine Tržič v koordinaciji s predstavnikom policije usklajuje postopke 

varovanja imetja evakuiranih prebivalcev in po potrebi nudi podporo pri obhodih zapuščenega 

oziroma evakuiranega območja.  

 

Poveljnik CZ Občine Tržič o svojih odločitvah in stanju na območju občine Tržič poroča 

županu in obvešča poveljnika CZ za Gorenjsko, v kolikor je aktiviran regijski ali državi načrt 

zaščite in reševanja. Župan Občine Tržič nudi skupaj z občinsko upravo in z javnimi občinskimi 

službami vso nujno pomoč poveljniku CZ Občine Tržič in sodeluje pri obveščanju in izvajanju 

ukrepov za zagotavljanje nujne pomoči ogroženim prebivalcem. 

 

Občina Tržič ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju v 

sodelovanju z lastniki oziroma upravljalci zemljišč organizira in koordinira požarno stražo. 

Požarno stražo praviloma izvaja PGD, ki pokriva okoliš, kjer je požar.  

 

Gasilska straža se izvaja po požaru, ko gasilci varujejo pogorišče pred ponovnim vžigom.  



38 

 

Za prevoz pitne in sanitarne vode so v prvi vrsti zadolžene enote, ki so opremljene z vozili 

GVC-2 (gasilsko vozilo s cisterno) 24/50 ali GVC-1 16/25: PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Tržič, 

PGD Križe, PGD Kovor (traktor s cisterno). V primeru, da katere od teh enot, zaradi posledic 

požara ne bi bile operativne, bi lahko uporabili tudi ostale enote, ki imajo vozila GVV-1 

(gasilsko vozilo z vodo) z manjšo kapaciteto cisterne (1000 -1500 l): PGD Podljubelj, PGD 

Jelendol-Dolina, PGD Leše, PGD Lom pod Storžičem.  

 

 

P-6  Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, 

reševanje in pomoč Občine Tržič 

P-10 Pregled gradbenih organizacij  Občine Tržič 

P-11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov Občine Tržič 

 
P-14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode  Občine Tržič 

P-24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih 

organizacij, ki sodelujejo pri reševanju v Občini Tržič 
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4.2.2. Prva pomoč in nujna medicinska pomoč  

 

V okviru prve pomoči se izvajajo le najnujnejši ukrepi za ohranitev življenja in varovanje 

zdravja ljudi na prizadetem območju. Prva pomoč se opravlja zunaj zdravstvenih ustanov, 

skupaj z reševanjem na kraju samem.  

Namen dajanja prve pomoči je, da poškodovani lahko čim prej in v kar najboljšem stanju pride 

do strokovne medicinske pomoči oziroma zdravljenja. V okviru nujne medicinske pomoči se 

ob velikem požaru v naravnem okolju izvajata:  

- nujna pomoč, ki jo daje zdravstveno osebje na terenu ali v zdravstvenih domovih 

(Zdravstveni dom Tržič),  

- nujna specialistična zdravstvena pomoč, ki jo zagotavljajo splošne in specialistične 

bolnišnice. V Občini Tržič ni bolnišnice in je matična bolnišnica Splošna bolnišnica 

Jesenice, se pa v regiji nahajajo še naslednje bolnišnice: Klinika Golnik, Psihiatrična 

bolnišnica Begunje in Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj. 

 

Nujno medicinsko pomoč za poškodbe (opekline, zadušitve, druge poškodbe) in bolezni 

gasilcev, ki se zgodijo pri gašenju velikega in zelo velikega požara v naravnem okolju, 

zagotavlja najbližja ekipa nujne medicinske pomoči na območju, ki ga je zajel požar (ZD Tržič). 
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Prvo pomoč ob velikem požaru v naravnem okolju, ko zaradi velikega števila poškodovanih 

prebivalcev pomoč rednih zdravstvenih služb ni zadostna, izvajajo ekipe prve pomoči občine 

Tržič (ena ekipa je organizirana preko GZ Tržič, druga ekipa pa preko RKS OZ Tržič) te 

pričnejo z izvajanjem triaže na terenu. Zdravstveni dom Tržič zbira prijave o poškodbi oz. 

bolezni neposredno od občanov ali od pripadnikov reševalnih enot. V kolikor s svojimi 

zmogljivostmi ne more zadostiti vsem potrebam, posreduje zahtevo za pomoč štabu CZ občine. 

Član štaba, odgovoren za to področje, koordinira in usmerja delo ekip prve pomoči (PP) CZ na 

terenu. 

Ekipe PP CZ na terenu odrejajo napotitev v zdravstveno ustanovo in zahteve posredujejo 

neposredno v Zdravstveni dom Tržič. V kolikor zaradi pomanjkanja zmogljivosti Zdravstveni 

dom ne more zagotoviti prevoza v ustrezno zdravstveno ustanovo, pri tem pomagajo ekipe PP 

za prevoz ranjencev.  

Oskrbo z zdravili, sanitetnim materialom in drugo medicinsko opremo izvajajo zdravniki, v 

primeru večjih potreb pa se organizira sanitetni center, za katerega vzpostavitev in delovanje 

poskrbi RKS OZ Tržič v sodelovanju z Zdravstvenim domom Tržič. 

Nujno medicinsko pomoč (NMP) ob požaru (opekline, zadušitve, druge poškodbe) in bolezni 

gasilcev, ki se zgodijo pri gašenju velikega in zelo velikega požara v naravnem okolju 

zagotavlja intervencijska ekipa Zdravstvenega doma Tržič neposredno na prizadetem območju. 

Deluje skladno s smernicami za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih 

nesrečah.  

Oskrbo z zdravili na terenu izvajata ekipi za prvo pomoč Civilne zaščite Občine Tržič v 

sodelovanju z Gorenjskimi lekarnami in Zdravstvenim domom Tržič. Pri oskrbi s sanitetnim 

materialom pa sodelujeta tudi ekipi Civilne zaščite Občine Tržič. 

Štab Civilne zaščite spremlja izvajanje nujne medicinske pomoči ter sprejema zahteve po 

pomoči v silah in sredstvih na ogroženih območjih.  

Organiziranje posebnih psiholoških pomoči, izven obstoječih organizacij in inštitucij ne 

načrtujemo. Psihološka pomoč bo prebivalcem dostopna na terenu in v prostorih:  

• Center za socialno delo Gorenjska, Enota Tržič, Usnjarska ulica 3, 4290 Tržič,  

• Rdečega križ Slovenije, območno združenje Tržič, Trg svobode 31a, 4290 Tržič.  

Ob požaru, v katerem je večje število ljudi poškodovanih ali mrtvih, je potrebno zagotoviti tudi 

duhovno pomoč, ki jo nudijo predstavniki verskih skupnosti, odvisno od verskega prepričanja 

ljudi, udeleženih v nesreči in drugih nevladnih organizacij, ki lahko svojo pomoč prizadetim 

nudijo z različnimi oblikami organiziranih dejavnosti, s katerimi pomagajo ljudem v njihovih 

najrazličnejših stiskah in potrebah. V Občini Tržič bodo duhovno pomoč nudili predstavniki 

rimskokatoliške cerkve – Župnija Tržič. Duhovna pomoč bo prebivalcem nudena na terenu in 

v prostorih župnijskega urada Tržič. 

P-27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih in reševalnih postaj v Občini Tržič 
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P-28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 

D-6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 

P-26 Podatki o odgovornih osebah Centra za socialno delo Gorenjska, Enote Tržič 

 

4.2.3.  Prva veterinarska pomoč  

Veterinarska pomoč ob velikem požaru v naravnem okolju obsega:  

- zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na prizadetem območju,  

- nujno veterinarsko pomoč poškodovanim živalim,  

- sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel. 

 

Štab CZ Občine Tržič zbira podatke o poškodovanih in poginulih živalih ter koordinira naloge 

v zvezi s prvo veterinarsko pomočjo. Podatke mu posredujejo predvsem prebivalci sami.  

Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo enote za prvo veterinarsko pomoč, delavci Uprave 

za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), območni urad (OU) Kranj, 

Nacionalnega veterinarskega inštituta in veterinarji oziroma veterinarske organizacije s 

koncesijo (Veterinarska ambulanta; Klinika za male živali d.o.o, Veterinarska praksa Tenetiše 

d.o.o, Kranjski veterinarski center). V občini Tržič nimamo organizirane enote za prvo 

veterinarsko pomoč. 

V informacijskem centru se zagotovi tudi oseba, ki zbira podatke o poškodovanih in poginulih 

živalih. Podatke mu posredujejo predvsem prebivalci sami. Ta oseba v sodelovanju s članom 

štaba CZ Občine, ki je odgovorna za to področje, koordinira naloge v zvezi s prvo veterinarsko 

pomočjo. Zasilni zakol se izvaja v Klavnici Škofja Loka, v kolikor to zaradi stanja živali ni 

mogoče, pa na mestu samem. Za odstranjevanje živalskih trupel se uporabijo sredstva in oprema 

klavnice, v kolikor ta ne zadošča, se uporabijo tudi vozila drugih pogodbenih podjetij oz. 

poklicnih enot. Tudi pri pripravi mesta za pokop in sami izvedbi pokopa sodelujejo poklicna 

podjetja.  

Gasilske enote sicer niso usposobljene za nudenje prve veterinarske pomoči, niti nimajo 

usposobljenih posameznikov, bi pa po potrebi lahko nudile določeno pomoč strokovnim 

službam. Tako pomoč bi lahko nudile vse GE v občini Tržič in sicer v prvi vrsti enota na 

področju katere bi bila pomoč potrebna, seveda če bi bila ta enota v primeru potresa operativna, 

v nasprotnem primeru lahko poveljnik GZ Tržič določi drugo enoto. 

 

Občina Tržič ima v prostorskem planu rezervirano tudi lokacijo za pokop večjega števila 

živalskih kadavrov in sicer je to na deponiji Kovor. 
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Slika 11: Deponija Kovor 

 
Vir: Geopedia.si, 2022 

 

 

4.2.4. Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi  

Ob gašenju požara v naravnem okolju na območju občine Tržič lahko gasilci naletijo na 

neeksplodirana ubojna sredstva (NUS). Vodja intervencije uskladi način gašenja požara s 

pripadnikom Državne enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 

(DEvNUS) ob upoštevanju Usmeritev za gašenje požarov v naravnem okolju na območjih, 

ogroženih z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. 

D-803  

 

Usmeritve za gašenje požarov v naravnem okolju na območjih, ogroženih z 

neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 

 

P-23 Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih 

prostorskih aktih  

P-29 Pregled veterinarskih organizacij v Občini Tržič 
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5 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 

 

5.1 Pomen pojmov 

 

1. EVAKUACIJA je organizirano gibanje ljudi na varno mesto ob požaru. 

2. POŽAR je proces hitrega gorenja, ki se nenadzorovano širi v prostoru in času. Za požar je 

značilno sproščanje toplote skupaj z dimom, strupenimi plini in plameni. Posledica zelo 

hitrega gorenja je lahko eksplozija. 

3. POŽARNA OGROŽENOST je potencialna nevarnost za izgubo življenja ali poškodbo 

oziroma materialno škodo ob požaru. 

4. AKTIVIRANJE: obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile in sredstva za zaščito, 

reševanje in pomoč vpokličejo in organizirano vključijo v izvajanje zaščite, reševanja in 

pomoči.  

5. CZ: CIVILNA ZAŠČITA je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. Civilna zaščita obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, 

reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte za zaščito, reševanje in 

pomoč.  

6. ŠTAB CZ OBČINE TRŽIČ: Občinski štab za civilno zaščito 

7. NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA: je na podlagi ocene ogroženosti in spoznanj stroke 

razdelana zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravni ali drugi nesreči.  

8. NESREČA: je dogodek ali vrsta dogodkov povzročenih po nenadzorovanih naravnih in 

drugih silah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali, ter 

premoženje, povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za 

njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva.  

9. SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ: obsegajo zaščitno in reševalno 

opremo in orodje, zaklonišča in druge zaščitne objekte in opremo za usposabljanje, 

skladišča, prevozna sredstva, telekomunikacijske in alarmne naprave ter material, ki se 

namensko uporablja za zaščito, reševanje in pomoč ali je predviden za ta namen.  

10. ZiR: ZAŠČITA IN REŠEVANJE obsega organizacijske, tehnične in druge ukrepe in 

postopke za reševanje ljudi, katerih življenje ali zdravje je ogroženo, reševanje ljudi, 

premoženja ter kulturne dediščine pred posledicami naravne ali druge nesreče. Zajema potrebne 

sile in sredstva lokalne skupnosti za izvajanje ukrepov. 
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5.2 Razlaga okrajšav 

 

CORS  Center za obveščanje Republike Slovenije 

CZ  Civilna zaščita 

CZ RS            Civilna zaščita Republike Slovenije 

DEvNUS        Državna enota CZ za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 

DTO               Dvorana Tržiških olimpijcev 

GARS            Gasilsko reševalna služba Kranj 

GGO              Gozdnogospodarsko območje 

GE                  Gasilska enota 

GEŠP             Gasilska enota širšega pomena 

GD                  Gasilsko društvo 

GRS               Gorska reševalna služba 

GVC               Gasilsko vozilo s cisterno 

GVV-1           Gasilsko vozilo z vodo 

GZ                 Gasilska zveza 

HA                 Hektar 

D                    Dodatek načrta 

KE                 Krajevna enota 

KO                 Katastrska občina 

KS                  Krajevna skupnost 

NMP              Nujna medicinska pomoč 

NUS               Neeksplodirana ubojna sredstva 

OE                 Območna enota 

OŠ                  Osnovna šola 

OU                 Območni urad 

P  Priloge načrta 

PP                   Prva pomoč 

PGD  Prostovoljno gasilsko društvo 

ReCO  Regijski center za obveščanje  

RKS OZ Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Rdečega križa 

SIJA               Sistem javnega alarmiranja 

STA                Slovenska tiskovna agencija 

URSZR Uprava RS za zaščito in reševanje 

UVHVVR      Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

ZARE  Sistem radijskih zvez zaščite in reševanja 

ZVKDS          Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija 

ZGS                Zavod za gozdove Slovenije 

ZD                  Zdravstveni dom 

ZRP  Zaščita, reševanje in pomoč 

ZiR                 Zaščita in reševanje 
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6 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 

  

6.1.  Skupne priloge 

 

P-1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite 

Občine Tržič 

P-2 Podatki o odgovornih osebah v Občini Tržič 

P-3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč Občine Tržič 

P-4 Podatki o organih, službah in enotah CZ Občine Tržič 

 

 
P-5 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč Občine Tržič 

P-6 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, 

reševanje in pomoč Občine Tržič 

P-7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZIR v 

Občini Tržič 

 P-10 Pregled gradbenih organizacij  Občine Tržič 

P-11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 

Občine Tržič 

 P-14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode  Občine Tržič 

P-15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči v Občini Tržič 

P-18 Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in 

napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov  

P-19 Radijski imenik sistema zvez ZA-RE 

P-20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce  v  Občini Tržič 

P-21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in 

njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč v 

Občini Tržič 

P-22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano v Občini Tržič 

P-23 Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih 

prostorskih aktih  

P-24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih 

organizacij, ki sodelujejo pri reševanju v Občini Tržič 

P-25 Pregled človekoljubnih organizacij v Občini Tržič 

P-26 Podatki o odgovornih osebah Centra za socialno delo Gorenjska, Enote Tržič 

P-27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj  v Občini 

Tržič 

P-28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic  

P-29 Pregled veterinarskih organizacij  v Občini Tržič 
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6.2. Posebne priloge 

 

 

 

6.3 Skupni dodatki 

 

D – 5 Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra v Občini Tržič 

D – 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči  

D – 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 

D - 9 Zaščitni ukrep evakuacija – priporočilo 

D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP v Občini Tržič 

D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči v Občini Tržič 

D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP v Občini 

Tržič 

 

6.4 Posebni dodatki 

 

D - 100  

 

Ocena ogroženosti v primeru naravnih in drugih nesreč v Občini Tržič 

D-803  

 

Usmeritve za gašenje požarov v naravnem okolju na območjih, ogroženih z 

neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 

 

 

 

 

 

P-31 Pregled kulturne dediščine  v Občini Tržič 

P-33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode Občine Tržič 

P-100 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 
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