Občina Tržič
Trg svobode 18
4290 Tržič

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA
OB POPLAVAH ZA OBČINO TRŽIČ
VERZIJA: 4.0
ORGAN
Izdelal

DATUM

PODPIS

ZAME s.p.
_____________________

Odobril

POVELJNIK CZ
OBČINE TRŽIČ
_____________________

PETER ROTAR

Sprejel

Skrbnik

ŽUPAN OBČINE
TRŽIČ
MAG. BORUT
SAJOVIC

_____________________

DRAGO GORIČAN
_____________________

Številka: 846-0005/2019-79
Datum:

1

Vsebina
1.

POPLAVE .......................................................................................................................... 5
1.1. Uvod ................................................................................................................................ 5
1.2 Splošno o nevarnosti poplav v občini Tržič ..................................................................... 5
1.3 Značilnosti poplav ............................................................................................................ 6
1.3.1 Mošenik .................................................................................................................... 7
1.3.2 Tržiška Bistrica ....................................................................................................... 7
1.3.3 Lomščica ................................................................................................................... 8
1.3.4 Potok Draga ............................................................................................................. 8
1.4. Verjetnost nastanka verižnih nesreč ................................................................................ 9
1.5 Sklepne ugotovitve ......................................................................................................... 10

2. OBSEG NAČRTOVANJA .................................................................................................. 11
2.2 Načela zaščite, reševanja in pomoči ............................................................................... 11
3. ZAMISEL IZVAJANJA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI ...................................... 13
3.1 Temeljne podmene ......................................................................................................... 13
3.2 Zamisel izvedbe zaščite in reševanja.............................................................................. 13
3.2.1 Koncept odziva ob poplavi ................................................................................... 13
3.2.1.1 Delovanje ob prvi stopnji ................................................................................... 14
3.2.1.2 Delovanje ob drugi stopnji ................................................................................ 15
.2.1.3 Delovanje ob tretji stopnji ................................................................................... 15
3.2.1.4 Delovanje ob četrti stopnji ................................................................................. 15
3.2.1.5 Delovanje ob peti stopnji ................................................................................... 16
3.3 Uporaba načrta ............................................................................................................... 16
4. SILE IN SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ TER VIRI ZA
IZVAJANJE NAČRTA............................................................................................................ 18
4.1.Organi in organizacije, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz občinske pristojnosti .......... 18
4.1.1. Občinski organi: .................................................................................................. 18
4.1.2. Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč: .................................................... 18
2

4.1.3. Komisija za ocenjevanje škode........................................................................... 20
4.2. Materialno – tehnična sredstva za izvajanje načrta ....................................................... 20
4.3. Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta ......................................................... 21
5.OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE ....................................................... 22
5.1 Opazovanje in napovedovanje vodostajev in pretokov vodotokov ................................ 22
5.2 Opazovanje nevarnosti poplav ....................................................................................... 23
5.2.1 Opazovanje višine vodostajev .............................................................................. 23
5.2.2 Posredovanje podatkov o nevarnosti poplav ali o poplavah ............................. 24
5.3. Obveščanje pristojnih organov ...................................................................................... 24
5.4 Obveščanje prebivalcev na ogroženem območju ........................................................... 24
5.4.1 Obveščanje splošne javnosti ................................................................................. 26
5.5 Alarmiranje prebivalcev na ogroženem območju .......................................................... 27
6

AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ ......... 29
6.1. Aktiviranje organov vodenja in njihovih strokovnih služb ........................................... 29
6.2. Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč na občinski ravni .................................. 29
6.3. Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih .......................................... 32
6.3.1. Občinski logistični center Tržič .......................................................................... 32

7. UPRAVLJANJE IN VODENJE .......................................................................................... 33
7.1. Organi in njihove naloge ............................................................................................... 33
7.1.1. Občinski organi ................................................................................................... 33
7.1.2. Organi vodenja .................................................................................................... 34
7.1.3. Občinski pogodbeni izvajalci .............................................................................. 34
7.1.4. Druga podjetja, zavodi, organizacije javnega značaja .................................... 35
7.2. Operativno vodenje ....................................................................................................... 37
7.3. Organizacija zvez .......................................................................................................... 38
7.3.1 Sistem zvez ZA-RE ................................................................................................ 39
7.3.2 Podsistem osebnega klica ...................................................................................... 40
3

8. ZAŠČITNI UKREPI TER NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI .................. 41
8.1 Zaščitni ukrepi ................................................................................................................ 41
8.1.1 Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi ............................. 41
8.1.2 Evakuacija............................................................................................................. 43
8.1.3 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev ........................................................... 45
8.1.4 Radiološka, kemijska in biološka zaščita .......................................................... 48
8.1.5 Zaščita kulturne dediščine .................................................................................... 54
8.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči ............................................................................. 57
8.2.1 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč ............................................................ 57
8.2.3 Prva veterinarska pomoč ...................................................................................... 61
8.2.3 Tehnično reševanje ob poplavah .......................................................................... 64
8.2.6 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ..................................................... 65
9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA ................................................................................. 67
10 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV .......................................................................... 69
10.1 Pomen pojmov.............................................................................................................. 69
10.2 Razlaga okrajšav .......................................................................................................... 70
11 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV ................................................................................ 71
12.1. Skupne priloge............................................................................................................ 71
12.2. Posebne priloge ........................................................................................................... 72
12.3 Skupni dodatki.............................................................................................................. 72
12.4 Posebni dodatki ............................................................................................................ 72
13 LITERATURA .................................................................................................................... 73

4

1.POPLAVE
1.1. Uvod
Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Tržič temelji na določilih Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10 in 21/18),
Doktrine zaščite, reševanja in pomoči (Vlada RS, št. 912-07/2002-1 z dne 30. 05. 2002),
Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od
2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16) Izdelan je v skladu z določili Uredbe o vsebini in
izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19 ).
Načrt temelji na podlagi ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Tržič
(v nadaljevanju: občine) (846-0005/2019-79, z dne 15.2.2020).
Pri izdelavi načrta sta bili upoštevani državna ocena (Ocena ogroženosti Republike Slovenije
zaradi poplav, Verzija 2.0, št. 8420-4/2015-58-DGZR, z dne 05. 12. 2016), regijska ocena
ogroženosti zaradi poplav (Ocena ogroženosti zaradi poplav Gorenjske regije, Verzija 2.0, št.
8421-31/2017-4-DGZR, z dne 09. 03. 2018) in državni načrt (Državni načrt zaščite in reševanja
ob poplavah, Verzija 4.0, št. 84200-2/2019/6, z dne 03. 10. 2019. in regijski načrt (Regijski
načrt zaščite in reševanja ob poplavah za gorenjsko regijo, Verzija 4.0 z dne 17.11.2020.
Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Tržič je podrobneje razčlenjen
Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0, z dne
17.11.2020.

1.2 Splošno o nevarnosti poplav v občini Tržič
Območja poplavne nevarnosti v občini Tržič obsegajo 1,51 km2 ali 0,97 % skupne površine.
Pretežno so omejena na južni del občine, čeprav so manjša potencialna območja poplavne
nevarnosti tudi v zgornjih delih dolin Mošenika, Tržiške Bistrice in Lomščice. V južnem delu
občine je poplavno nevarno območje ob potoku Draga.
Tudi različni zgodovinski viri in kronike beležijo pogoste težave, ki so jih povzročali narasli
vodotoki. Le ti imajo v tržiški občini večinoma veliko erozivno moč, poplavljajo pa v svojih
spodnjih tokih.
Poplavno bolj kot največji vodotok Tržiška Bistrica, ogroža naselja predvsem Mošenik in
manjši potoki, kot sta Blajšnica in Draga. /1/
Poplave v občini Tržič so pogoste in mnogokrat povzročajo veliko škodo. Med vsemi naravnimi
nesrečami, ki povzročajo škodo, so poplave najpogostejša nesreča. Pojavljajo se lahko vse leto,
najpogostejše pa so jeseni, ob obilnih in dolgotrajnih padavinah. Poleti so poplave povezane z
neurji in so predvsem krajevne in hudourniške. Poplav ni mogoče preprečiti, je pa do določene
mere mogoče omiliti njihove posledice in se nanje bolj ali manj učinkovito pripraviti. V primeru
5

poplav, ki so veči nastane ob izbruhu hudournikov, ki lahko nastopijo tudi v obliki blatnih in
drobirskih tokov. Hudourniške poplave so težje napovedljive. Zelo pomembna dejavnika pri
pojavu poplav sta tudi taljenje snega in predhodna namočenost tal, predvsem pa značilni
časovni in prostorski padavinski in vetrovni vzorci v kombinaciji z vegetacijskimi razmerami
(zlasti jeseni in tudi spomladi).
Poplave lahko tudi danes kljub nekaterim ukrepom prizadenejo gosto naseljena območja. Zato
se je treba nanje pravočasno pripraviti. Obvladovanje poplavnih tveganj obsega različne
gradbene in ne gradbene protipoplavne ukrepe za preprečitev nastanka poplav kot tudi ukrepe
za zmanjšanje posledic poplav, med katerimi sta najpomembnejša spremljanje in proučevanje
poplavne ogroženosti in nevarnosti.
Vzroki za nastanek poplav so:
- dolgotrajne obilne padavine ali zelo intenzivne nekajurne padavine ter taljenje snega,
- razporeditev padavin v pasu, ki se odteka neposredno v naseljena območja,
- pred pojavom padavin so tla prispevnih območij že zelo namočena, ali po svoji geološki
sestavi slabo propustna ali pa so zamrznjena,
- obremenjevanje in urbanizacija razlivnih površin,
- neustrezno urejena odvodnavanja padavinskih voda,
- predimenzionirane premostitve in prepusti ipd.
Glede na glavne značilnosti in obseg v Gorenjski regiji lahko pričakujemo naslednje poplave:
- hudourniške: so kratkotrajne in izjemno silovite, povzročajo pa jih razmeroma kratkotrajne
in intenzivne padavine, bodisi po poletnih neurjih bodisi ob jesenskih deževjih,
- nižinske: se pojavljajo v spodnjem toku vodotoka, ko njegova struga preide v ravninske
predele, Nastanejo zaradi razlike v hitrosti dotekanja visokih vod ter odtočne zmogljivosti
rečnih strug,
- mestne: so poplave v mestih in nastanejo zaradi nezmožnosti odvajanja zadostnih količin
padavinskih voda preko sistemov za odvod meteornih voda,
- tehnične: se pojavijo zaradi neustreznega delovanja ali porušitve objektov vodne
infrastrukture. Ta načrt jih ne obravnava.

1.3 Značilnosti poplav
Poplave povzročajo veliko gmotno škodo, ogrožajo pa tudi človeška življenja. S pravočasnim
umikom premičnin, živine, hrane in drugih dobrin ter z izdelavo zasilnih nasipov lahko škodo
v precejšnji meri omilimo, s smotrnim ravnanjem pa preprečimo tudi žrtve med ljudmi.
Posledice, ki jih povzročajo visoke vode je v večini primerov mogoče predvideti saj Agencija
Republike Slovenije za okolje-Urad za meteorologijo napoveduje večje količino padavin, ki bi
lahko povzročile poplave. Podatke posreduje v Center za obveščanje Republike Slovenije, ta
pa napoved posreduje Regijskemu centru za obveščanje Kranj in vsem drugim uporabnikom.
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1.3.1 Mošenik
Območja poplavne nevarnosti se pojavljajo ob celotnem toku Mošenika, najpogosteje na
naplavni ravnici, kjer je višinska razlika med rečnim koritom in okoliškim površjem najnižja.
Pojavljajo se tudi na višjih terasah in vršajih v drugih delih dolinskega dna, kjer prihaja do
stekanja vod Mošenika in okoliških hudourniških potokov. Na območju Lajba, v zgornjem,
severnem delu porečja Mošenika, se pojavljajo območja poplavne nevarnosti na spodnji terasi
in za obstoječo infrastukturo ne predstavljajo poplavne ogroženosti. Južneje se nahaja obsežno
območje poplavne nevarnosti, ki obsega nižjo teraso Mošenika in del vršaja erozijskega jarka
nad Črnim gozdom, ki sega od Črnika do Žverca, na desnem bregu Mošenika pa vse do ceste,
ki vodi v dolino Tominčevega potoka. V tem območju so vsi infrastrukturni objekti poplavno
ogroženi.
Na sotočju Mošenika in Tominčevega potoka je najnižja terasa in spodnji del vršaja
Tominčevega potoka območje poplavne ogroženosti. Kljub temu, da je rečno korito Mošenika
dimenzionirano za večje pretoke, se problem poplav lahko pojavi v nepoglobljenem rečnem
koritu Tominčevega potoka in ob morebitni zajezitvi Mošenika s Tominčevim potokom ob
večjih pretokih. Vsi infrastrukturni objekti v tem območju so poplavno ogroženi.
Večji poplavna nevarnost je bila ugotovljena na spodnji terasi desnih pritokov Mošenika: na
sotočju Jezernice in Gebnovega potoka. Nepoglobljena rečna korita na tem območju in majhna
višinska razlika med rečnima koritoma in spodnjo teraso nedvomno predstavlja območje
poplavne nevarnosti in hkrati poplavne ogroženosti vseh objektov. Južneje se od Podljubelja
do Tržiča pojavljajo območja poplavne nevarnosti na najnižjih terasah, kjer ni infrastukturnih
objektov. V severnem delu Tržiča pa so območja poplavne nevarnosti na območju ulice Za
jezom in na območju Poti na Zali Rovt. Kljub temu, da je rečno korito urejeno, je višinska
razlika med dnom korita in okoliškimi terasami, kjer stoji več infrastrukturnih objektov in hiš,
premajhna, torej je to območje poplavne ogroženosti. /1/
1.3.2 Tržiška Bistrica
V zgornjem toku Tržiške Bistrice se pojavljajo območja poplavne nevarnosti na naplavni
ravnici ob rečni strugi in segajo od Medvodja do Jelendola. Na tem območju so mestoma
poplavno ogroženi infrastrukturni objekti, predvsem cesta in nekaj gospodarskih objektov v
zaselku Za Kajžo. V Jelendolu je, poleg naplavne ravnice ob Tržiški Bistrici območje poplavne
nevarnosti tudi na spodnjem delu vršaja Dovžanke, kjer je poplavno ogroženih več
gospodarskih in stanovanjskih objektov ter cesta.
Zahodno od Jelendola pa vse do mosta preko Tržiške Bistrice v Zgornji Dolini, se nahajajo
območja poplavne nevarnosti na naplavni ravnici. Poplavno ogroženo je več stanovanjskih in
gospodarskih objektov, predvsem v Zgornji Dolini. Na vršaju Kališnika, kjer stoji nekaj
stanovanjskih objektov, je prav tako območje poplavne nevarnosti in hkrati so poplavno
ogroženi vsi objekti, ki ležijo neposredno ob strugi Kališnika.
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Južno od Dovžanove soteske so območja poplavne nevarnosti na naplavni ravnici pred in za
naseljem Jamenšek, kjer je kljub temu, da je rečno korito urejeno, višina med rečnim koritom
in naplavno ravnico relativno majhna. Na delu tega območja poplavne nevarnosti, ki leži južno
od zaselka Jamenšek, je poplavno ogroženih nekaj infrastrukturnih objektov.
Območje poplavne nevarnosti se nahaja na območju naselja Slap tik nad Tržičem, kjer je zaradi
majhne višinske razlike med rečnim koritom in naplavno ravnico poplavno območje. Poplavno
so ogroženi infrastrukturni in stanovanjski objekti.
Južno od Tržiča se nahaja območje poplavne nevarnosti na naplavni ravnici južno od vasi
Brezovo. Kljub temu, da gre za široko poplavno ravnico ob strugi Tržiške Bistrice s
pramenastim tokom, na območju ni poplavno ogroženih objektov. /1/
1.3.3 Lomščica
Lomščica je levi pritok Tržiške Bistrice. Območja poplavne nevarnosti so v zgornjem delu
porečja prisotna na naplavni ravnici in vršaju Rekarjevega potoka in se neprekinjeno nadaljujejo
pretežno na desnem bregu Lomščice vse do Grahovš. Posamezni stanovanjski in infrastrukturni
objekti v Slaparski vasi, Hribu in Grahovšah, ki se nahajajo na območju poplav, so poplavno
ogrožena. Manjše območje poplavne nevarnosti se nahaja ob strugi Lomščice v vasi Lom, kjer
je nekaj stanovanjskih objektov. /1/
1.3.4 Potok Draga
V jugovzhodnem delu občine je z vidika poplav problematičen potok Draga, ki občasno
poplavlja del naselja Pristava, Križe, Sebenje in Žiganja vas. Največje poplave so ob močnih
poletnih in jesenskih nalivih. Struga potoka v naselju Križe in deloma v Sebenjah teče po ceveh.
Med obema naseljema teče potok v odprti strugi, z utrjenimi bregovi. Od Sebenj proti Žiganji
vasi je struga ponovno odprta in na nekaterih odsekih ima utrjene brežine
Potok Draga ima 6 levih pritokov, ki potekajo skozi stanovanjska območja naselij Pristava,
Križe, Sebenje in Žiganja vas in dodatno obremenjujejo potok Drago tako z lastno vodo kot
tudi z meteorno in fekalno vodo iz omenjenih naselij.
V povodju Drage skozi Križe, Sebenje in Žiganjo vas« je potok poplavno problematičen zaradi
neurejenosti (premajhni odtočni profili, zasutost z odpadnim materialom, neustrezna
obzidanost, erodiranost), neustrezne kanaliziranosti (hidravlično vprašljivi in predolgi cevni
prepusti) in utesnjenosti daljših odsekov strug v katere se stekata tudi meteorna in fekalna
kanalizacija (Petje, Klabus, 2009).
Poplavno območje tako sega od Pristave, preko desnega dela naselja Križe (na Ledinah) mimo
osnovne šole in naprej proti Sebenjam in v Žiganjo vas. V teh naseljih je ogrožena večina
stanovanjskih hiš in celotna infrastruktura, prav tako pa tudi kmetijska zemljišča. /1/
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1.4. Verjetnost nastanka verižnih nesreč
Ob poplavah in visokih vodah se možnost verižnih nesreč zelo poveča. Verjetnost nastanka
verižne nesreče je odvisna od količine padavin, konfiguracije terena, zgrajene infrastrukture in
že prej izvedenih zaščitnih ukrepih pred poplavami (zgrajeni zaščitni protipoplavni nasipi ipd.).
Iz izkušenj je znano, da poplave in visoke vode povzročajo naslednje verižne nesreče:
- onesnaženje okolja oziroma nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi v okolje,
- onesnaženje pitne vode,
- onesnaževanje živil oziroma krme,
- motnje in prekinitve oskrbe s pitno vodo,
- prekinitev oskrbe z električno energijo,
- prekinitev komunikacijskih storitev,
- pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh,
- pojav oziroma širjenje posebno nevarnih bolezni in drugih bolezni živali in karantenskih
bolezni pri rastlinah,
- poškodbe infrastrukture (poškodbe in porušitve visokih pregrad),
- prekinitev transportnih poti.
Poplavne dogodke lahko spremljajo drugi naravni pojavi, globinska in bočna erozija strug
vodotokov, transport in odlaganje erodiranega materiala, zemeljski in hribinski plazovi,
odlomi skalovja in skalni podori, blatni in drobirski tokovi.
Po drugi strani pa poplave lahko nastanejo tudi zaradi drugih nesreč in pojavov, predvsem
zaradi:
- zemeljskih plazov,
- skalnih podorov,
- snežnih plazov,
- potresov,
- porušitev visokih pregrad,
- odpovedi delovanja (nenadzorovan dvig) zapornic na jezovih hidroenergetskih objektov,
- zaledenitve vodotokov.
Ob verižni nesreči, ki je posledica poplave, poteka ukrepanje skladno z načrti zaščite in
reševanja glede na nesrečo (nalezljive bolezni pri ljudeh, posebno nevarne bolezni živali,
porušitev visokih pregrad itn.).
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1.5 Sklepne ugotovitve
V Občini Tržič se poplave pojavljajo najpogosteje v spomladanskem ali jesenskem času,
izjemoma tudi zaradi silovitih poletnih ploh in nalivov - poplave zaradi nenadnih dotokov večje
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.
Območja poplavne ogroženosti predstavljajo 1 % površine občine, poplavno ogroženih pa je
35.000 m2 površin stavb. Gre predvsem za ogrožene objekte na območju naselij Žiganja vas in
Sebenje. Na poplavno ogroženih območjih po naših ocenah živi okrog 800 prebivalcev. /1/
Da bi bilo ukrepanje ob poplavah organizirano in učinkovito, je treba pripraviti ustrezne načrte
zaščite in reševanja na lokalni in regijski ravni.
Načrti ukrepanja ob poplavah 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
O poplavi govorimo, ko višina vode na nekem vodotoku doseže kritični nivo in ko je za nadzor
in obvladovanje situacije potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva. Na poplave se je
potrebno pravočasno pripraviti. Obvladovanje posledic poplav obsega različne ukrepe za
preprečitev nadaljnjega širjenja poplav, kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic.
Da bi bilo ukrepanje ob poplavah organizirano in učinkovito, je treba pripraviti ustrezne načrte
na občinski in regijski ter državni ravni.
S tem načrtom se urejajo ukrepi in dejavnosti za zaščito in reševanje, ki so v občinski
pristojnosti.
Temeljni načrt je državni Načrt zaščite in reševanja ob poplavah.
Z občinskim načrtom se urejajo ukrepi in dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ter
zagotavljajo osnovne pogoje za življenje, ki so v občinski pristojnosti.
Organizacije, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno (vrtci; osnovne šole, srednje šole, višje in
visoke šole), socialno (dnevno varstveni centri), zdravstveno (zdravstveni domovi, bolnišnice)
ali drugo dejavnost, ki obsega tudi oskrbo ali varovanje 30 ali več oseb (domovi za starostnike,
ipd.), načrtujejo oziroma izdelajo v primeru, da so na poplavnem območju načrt zaščite in
reševanja ob poplavah skladno z občinskimi načrti zaščite in reševanja ob poplavah ter načrti
dejavnosti resornega ministrstva.
P-100
D-100

Evidenčni list o vzdrževanju načrta
Ocena ogroženosti zaradi poplav v občini Tržič

2.2 Načela zaščite, reševanja in pomoči
Zaščita, reševanje in pomoč ob poplavah se organizira v skladu z naslednjimi načeli:
Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev ob poplavah;
Pri zaščiti in reševanju je občina dolžna uporabiti najprej svoje sile in sredstva. Če te ne
zadoščajo niti z vključevanjem sil in sredstev sosednjih občin, se vključi v pomoč in reševanje
država.
Načelo preventive ob poplavah;
Občina v okviru svojih pristojnosti izvaja ukrepe, ki zmanjšujejo možnost poplav in aktivnosti
s katerimi spremlja stanje na ogroženem območju.
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Načelo pomoči;
Ob poplavah je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka pomoč je
načeloma brezplačna.
Načelo pravice do varstva pred poplavami;
Občina je zadolžena, da v okviru svojih pristojnosti seznani prebivalce z nevarnostjo poplav in
z ukrepi, ki so predvideni za preprečevanje in odpravljanje posledic nesreč.
Načelo pravice do varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
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 civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
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. ZAMISEL IZVAJANJA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
3.1 Temeljne podmene
1. 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, Občina Tržič 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.
2. Načrt je izdelan za poplave, ki nastanejo zaradi naravnih pojavov na območju Občine Tržič
in kadar lokalni viri ne zadoščajo za učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
3. Poplave lahko ogrožajo človeška življenja, živali in materialne dobrine neposredno zaradi
delovanja vodnega vala, zaradi poškodb objektov in naprav, namenjenih proizvodnji,
predelavi, uporabi, prevozu, pretovarjanju, skladiščenju kmetijskih pridelkov, prometne
infrastrukture, vodnogospodarske infrastrukture in naravnih vodotokov, poškodb na
električnih, plinskih in drugih napeljavah in podobno. Naštete objekte morajo upravljavci
na prizadetem območju pregledati takoj po poplavah.
4. Za preprečevanje in zmanjšanje škode zaradi poplav ter za zaščito prebivalstva je potrebno
v občini Tržič pravočasno opozoriti na nevarnost nastanka poplav.
5. 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.
6. Ob katastrofalnih poplavah lahko Občina Tržič zaprosi za pomoč sosednje občine, ter preko
ReCO tudi in predvsem štab CZ za Gorenjsko regijo.

3.2 Zamisel izvedbe zaščite in reševanja
3.2.1 Koncept odziva ob poplavi
Koncept odziva ob poplavah temelji na posledicah, ki jih povzroči poplava na ljudeh, v naravi
in na objektih. Opozorila pred poplavami na območju občine dobimo preko ReCO.
Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi meritev opozarja pred poplavami rek in
morja.
Imamo pet stopenj (H1 do H5) intervencijskih vrednosti višine vodostajev na osnovi katerih
poteka koncept odziva:
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•

Naraščanje vodotokov (stalno spremljanje razmer)
ReCO 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.

•

Razlivanje vodotokov (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.

•

Poplave
Pretok ali vodostaj vodotokov je močno povišan in še lahko narašča. Do poplav bi lahko
prihajalo predvsem na področju vodotokov Mošenika, Tržiške Bistrice, Lomščice, ter
Potoka Draga. Izvaja se obveščanje pristojnih organov in javnosti, aktiviranje sil za ZRP
na osnovi ocene situacije. Poveljnik CZ občine določi zaščitne ukrepe. Alarmiranje
ogroženega prebivalstva se izvaja preko sistema javnega alarmiranja občine s proženjem
siren.

•

Obsežne poplave
Pretok ali vodostaj vodotokov presega vrednosti, pri katerih so poplavljene obsežnejše
površine ob vodotokih, večji strnjeni deli naselij ali cela naselja. Poplava lahko traja dalj
časa. ARSO stanje oziroma napoved tovrstnih razmer izdaja v hidroloških opozorilih z
rdečo stopnjo ogroženosti (obsežna poplava).
Izvaja se alarmiranje, obveščanje pristojnih organov in javnosti, aktiviranje sil za ZRP,
na osnovi napovedi poteka nesreče in ocene situacije Poveljnik CZ občine določi
zaščitne ukrepe in naloge. Lahko se aktivira občinski načrt.

3.2.1.1 Delovanje ob prvi stopnji
V Sloveniji poznamo pet stopenj (od H1 do H5) intervencijskih vrednosti višine vodostajev, na
osnovi katerih poteka koncept odziva in sicer:
H1 (AD 0) - vodostaj je povišan
H2 (AD 1) – stalno spremljanje razmer
H3 (AD 2) – stanje pripravljenosti za ukrepanje
H4 (AD 3) – ukrepanje in poplave
H5 (AD 4) – katastrofalne poplave.
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Odgovorna oseba za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Tržič občasno
spremlja hidrološke razmere in stanje na samodejnih merilnih napravah preko spletne strani
www.arso.gov.si/ ali drugih virov. Preveri razpoložljive zaloge protipoplavnih vreč, drugega
potrebnega materiala ter preveri veljavnost telefonskih številk oseb iz občinskih prilog načrtov
zaščite in reševanja ter druge pomembne številke.
H1 (AD 0), prva stopnja nastopi takrat:
ko ima Tržiška Bistrica na samodejni merilni napravi Preska pretok 45.000 m3/s in višino 120
cm. /2/
3.2.1.2 Delovanje ob drugi stopnji
Odgovorna oseba za področje zaščite in reševanja na Občini Tržič redno spremlja hidrološke
razmere in stanje na samodejnih merilnih napravah preko spletne strani www.arso.gov.si/ ali
drugih virov.
H2 (AD 1), druga stopnja nastopi takrat:
ko ima Tržiška Bistrica na samodejni merilni napravi Preska pretok 60.000 m3/s in višino 190
cm. /2/
.2.1.3 Delovanje ob tretji stopnji
Župan občine Tržič aktivira načrt in Civilna zaščita občine Tržič se organizacijsko pripravi na
posredovanje za zaščito, reševanje in pomoč tako, da pripravi za delovanje Štab civilne zaščite
občine Tržič, ki prične opravljati naloge vodenja ter obveščanja ogroženih prebivalcev. Ostale
enote Civilne zaščite občine Tržič niso aktivirane.
H3 (AD 2) tretja stopnja nastopi takrat:
ko ima Tržiška Bistrica na samodejni merilni napravi Preska pretok 90.000 m3/s in višino 222
cm. /2/
3.2.1.4 Delovanje ob četrti stopnji
Vse ustrezne enote Civilne zaščite občine Tržič, prostovoljna gasilska društva v sestavu
Gasilske zveze Tržič ter ostale organizacije pomembne za zaščito in reševanje pričnejo s
postavljanjem protipoplavnih vreč ob ogroženih stanovanjskih objektih. V primeru slabih
hidroloških napovedi lahko poveljnik Civilne zaščite občine Tržič z odobritvijo Župana občine
Tržič zaprosi za pomoč regijske sile za zaščito in reševanje oziroma poveljnika Civilne zaščite
Gorenjske regije, slovensko vojsko ali druge organizacije.
H4 (AD 3) četrta stopnja nastopi takrat:
ko ima Tržiška Bistrica na samodejni merilni napravi Preska pretok 120.000 m3/s in višino 248
cm. /2/
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3.2.1.5 Delovanje ob peti stopnji
V primeru katastrofalnih poplav lahko občina posreduje pobudo o razglasitvi elementarne
nesreče Izpostavi URSZR Kranj, ki jo nato posreduje URSZR, ta pa v primeru upravičenosti
izda sklep o pričetku ocenjevanja materialne škode. Vlada RS v skladu z 11. členom Zakona o
odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. list RS, št. 114/05 uradno prečiščeno besedilo , 90/07,
102/07, 40/12 in 17/14) odloči o uporabi denarnih sredstev za odpravo posledic poplav, pri
čemer velja, da se sredstva državnega proračuna lahko uporabijo za odpravo posledic naravne
nesreče, za katero je ocena neposredne škode na stvareh večja od 0,3 promila načrtovanih
prihodkov državnega proračuna.
Pomen te stopnje lahko uporabimo primerljivo oziroma analogno s tretjim odstavkom 11. člena
Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in pomen katastrofalne poplave v občini določimo
z oceno neposredne škode na stvareh večji od 0,3 promila načrtovanih prihodkov občinskega
proračuna.
Razen črpanja vode iz stanovanjskih ter drugih objektov in pripravljenosti na reševanje ljudi ter
živali, se ne da več veliko narediti.
H5 (AD4), peta stopnja nastopi takrat:
ko ima Tržiška Bistrica na samodejni merilni napravi Preska pretok 195.350 m3/s in višino 316
cm. /3/

3.3 Uporaba načrta
Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v občini Tržič se aktivira ob drugi stopnji – H2.
Sklep o aktiviranju Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah v občini Tržič sprejme
Župan občine Tržič na predlog poveljnika Civilne zaščite občine Tržič ali njegovega
namestnika. Načrt je aktiviran, ko prične delovati Občinski štab civilne zaščite občine Tržič v
delni ali popolni sestavi.
V primeru nedostopnosti oziroma nedosegljivosti Župana občine Tržič zaradi podpisa sklepa o
aktiviranju tega občinskega načrta za zaščito in reševanje za namen zaščite, reševanja in pomoči
na območju občine Tržič, se občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč lahko aktivirajo tudi
brez tega sklepa. Sklep župana o aktiviranju tega občinskega načrta za zaščito in reševanje se
izda takoj, ko je to mogoče.
V tem primeru se občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč aktivirajo na podlagi ustnega
ukaza poveljnika Civilne zaščite občine Tržič ali njegovega namestnika.
Z aktiviranjem občinskega načrta se zagotavlja začetek in legitimnost aktiviranja sil za izvajanje
nalog zaščite in reševanja ter dolžnost in pravice občanov pri izvajanju zaščitnih ukrepov.
D-19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči v občini Tržič
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Shema 1: Koncept odziva ob poplavah
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Določitev zaščitnih ukrepov
Izvajanje ZRP

Priprava informacije za javnost

Spremljanje situacije in aktivnosti

Prilagajanje aktivnosti nastalim
razmeram

4. SILE IN SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ TER VIRI
ZA IZVAJANJE NAČRTA
4.1.Organi in organizacije, ki sodelujejo pri
pristojnosti
4.1.1.
•
•
•
•
•
•

izvedbi nalog iz občinske

Občinski organi:
Župan,
Občinska uprava,
Skrbnik načrta ZiR,
Policijska postaja Tržič,
Zdravstveni dom Tržič,
ter drugi organi in službe pomembni za zaščito, reševanje in pomoč, ki delujejo v
občini.

4.1.2. Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč:
 Organi Civilne zaščite (CZ):
– poveljnik CZ Občine,
– namestnik Poveljnika CZ Občine,
– štab CZ Občine Tržič.
P-1

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite občine
Tržič

P-3

Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč Občine Tržič

 Enote in službe CZ
-

ekipi prve pomoči - Ena ekipa je organizirana preko GZ Tržič, druga ekipa pa preko
Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Tržič,

-

Tehnično reševalna enota:
•

ekipa za iskanje zasutih v ruševinah (Kinološko društvo
Storžič - vodniki reševalnih psov),

•

-

ekipa za reševanje zasutih v ruševinah -pogodba s Komunala
Tržič d.o.o., TGM Dobre Anton s.p., Luknja d.o.o. Tržič,
Elektrolift d.o.o., KOBO Bojan Kokalj s.p.
služba za podporo - Naloge službe za podporo so zagotavljanje izvajanja
administrativne podpore ter informacijsko-komunikacijske podpore.
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 Občinski pogodbeni izvajalci:
-

Pogodbeni izvajalec gradbene stroke,

-

Pogodbeni izvajalec za začasno nastanitev,

-

Pogodbeni izvajalec za zagotavljanje prehrane.

P-4
P-10
P-20

Podatki o organih, službah in enotah CZ Občine Tržič
Pregled gradbenih organizacij občine Tržič
Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce v občiniTržič

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

 Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč:
-

-

Vsa PGD v GZ 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),
Komunala Tržič d.o.o,
Zdravstveni dom Tržič,
Center za socialno delo Gorenjska-enota Tržič,
Upravna enota Tržič,
Elektro Gorenjska, Enota Tržič,
Policijska postaja Tržič,
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Krajevna enota Tržič,
Veterinarske organizacije (Veterinarska ambulanta: Klinika za male živali d.o.o,
Veterinarska praksa Tenetiše d.o.o, Kranjski veterinarski center),
Uprava za varno hrano, veterino in varstvo rastlin, območni urad Kranj,
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj.

 Enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij:
- Župnijska Karitas Tržič,
- RKS-OZ Tržič,
- Kinološko društvo Storžič,
- gorsko reševalna služba; Postaja GRS Tržič,
- planinci: Planinsko društvo Tržič, Planinsko društvo Križe,
- taborniki; »Rod Kriške gore«, Križe.
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P-7

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

P-11

Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov občine
Tržič

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

Pregled centrov za socialno delo v občini Tržič

P-27

Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj vobčiniTržič

P-29

Pregled veterinarskih organizacij v občini Tržič

4.1.3. Komisija za ocenjevanje škode
V primeru katastrofalnih poplav je potrebno takoj pristopiti k ocenjevanju povzročene škode:
-

P-33

Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih ali drugih nesrečah občine Tržič,
Na podlagi predhodne ocene škode, ki jo občina Tržič poda na Izpostavo URSZR Kranj,
ta pa zbir za regijo pošlje na URSZR, na podlagi tega URSZR izda sklep o ocenjevanju
škode. Škodo najprej na svojem območju oceni Občinska komisija za ocenjevanje škode
po naravnih in drugih nesrečah občine Tržič, potrdi pa jo Regijska komisija za
ocenjevanje škode po naravnih ali drugih nesrečah.
Seznam članov komisije za ocenjevanje škode občine Tržič

4.2. Materialno – tehnična sredstva za izvajanje načrta
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru poplava se uporabijo obstoječa sredstva, ki
jih občina zagotavlja na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in
usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč. O pripravljenosti in aktiviranju opreme in
sredstev CZ odloča Poveljnik CZ občine, opreme in sredstev GZ pa poveljnik GZ Tržič.
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),

-

sredstva pomoči (živila, pitna voda, zdravila in drugi predmeti in sredstva, ki so
namenjena brezplačni razdelitvi ogroženim prebivalcem).
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P-6

Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje
in pomoč občine Tržič

P-13

Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb v občini Tržič

4.3. Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta
Stroške v zvezi z delovanjem občinskih enot Civilne zaščite in štaba Civilne zaščite Občine
Tržič krije občina Tržič. Materialno tehnična sredstva ZRP se hranijo v skladišču CZ občine
Tržič in se lahko uporabijo v primeru posredovanja in aktiviranja ali mobilizacije sil za ZRP.
Finančna sredstva se koristijo skladno z letnim finančnim načrtom na predlog skrbnika postavk
ZRP in po opravljeni predhodni notranji kontroli ustreznega koriščenja sredstev s strani vodij
oddelkov in odobritvi župana Občine Tržič.
Za odpravljanje posledic poplav (zaščita in reševanje ljudi, živali in premoženja, obnova
uničene in poškodovane komunalne, cestne infrastrukture, objektov, …) se koristijo sredstva
obvezne proračunske rezerve občinskega proračuna (o uporabi odloča Občinski svet), državne
pomoči in sredstva zavarovalnic.
Finančna sredstva se načrtujejo za sodelujoče sile za ZRP in se uporabijo v primeru aktiviranja
načrta in sicer za:
-

stroške aktiviranja in operativnega delovanja pripadnikov sil za ZRP (nadomestila
oziroma refundacije plače, prehrane, namestitev, prevozni stroški),
stroške operativnega delovanja gasilskih enot (npr. goriva, maziva, gasilska sredstva
ipd.),
stroške dodatnega vzdrževanja in servisiranja uporabljene opreme,
stroški usposabljanja enot in služb,
materialne stroške (prevozne stroške, storitve idr.),
in drugo po potrebi.
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5.OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
5.1 Opazovanje in napovedovanje vodostajev in pretokov vodotokov
Poplave je v večini primerov mogoče predvideti. S spremljanjem in modeliranjem
hidrometeoroloških razmer se lahko z določeno zanesljivostjo predvidijo čas in območja, kjer
bi lahko vodotoki prestopili bregove. Za spremljanje nevarnosti poplav so najpomembnejši
podatki o vodostajih in pretokih vodotokov, prav tako pa tudi podatki o napovedani in dejanski
količini padavin. Na občinski ravni se lahko po potrebi organizira opazovanje vodotokov na
terenu.
Odgovorna oseba za področje zaščite na Občini Tržič oziroma Civilna zaščita občine Tržič
opazuje in spremlja stanje vodotokov preko:
1) računalniškega programa SMOK (Sistem Monitoringa, Opozarjanja in Kontrole) pri
Ministrstvu za obrambo RS, Upravi RS za zaščito in reševanje, ki je dostopen na spletnem
naslovu
http://spin.sos112.si/SMOK/Voda/PostajaMap/Map?Alarm=True&Pada=True&Ustaljen=Tru
e&Brez=False;
2) računalniškega programa Podatki avtomatskih merilnih naprav, Ministrstva za okolje,
Agencije RS za okolje, ki je dostopen na spletnem naslovu http://www.arso.gov.si/;
3) opazovanja in obveščanja oseb ob vodotokih v občini Tržič
4) obvestil ReCO Kranj
5) lastnega opazovanja
6) opazovanja in obveščanja pripadnikov Civilne zaščite občine Tržič ter
7) iz drugih virov.
ARSO na podlagi meritev in modelskih napovedi opozarja pred poplavami rek, jezer in morja.
ARSO v procesu opozarjanja izdaja hidrološka opozorila in pri tem uporablja opozorilne
vrednosti za vodostaje in pretoke vodotokov, ki veljajo za okolico posameznih vodomernih
postaj iz opazovalne mreže ARSO. Opozorilne vrednosti so razdeljene na štiri stopnje
nevarnosti: zelena, rumena, oranžna in rdeča. Hidrološka opozorila z barvnimi kodami in
stopnjami nevarnosti (rumena, oranžna, rdeča) ARSO posreduje na CORS. Takšna opozorila
lahko ARSO izda že pred poplavo kot tudi med samim poplavnim dogodkom. /4/
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DOKUMENTACIJA,
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

5.1.1.
Obvestila

Posredovanje sporočil o višini
vodotokov, pretokov in količin
padavin
5.1.2.

Obveščanje pristojnih
organov in služb

Sklep o
alarmiranju

in po
ALARMIRANJE in OBVEŠČANJE
JAVNOSTI

5.1.4.

Spremljanje stanja in poteka
aktivnosti

Medobčinski
dogovor

5.1.5.

Obveščanje sosednjih
lokalnih skupnosti

ReCO, PGD,
prebivalci ob vodotokih,
PGD Tržič

Poveljnik CZ občine

Poveljnik CZ občine
Poveljnik gasilskega
poveljstva občine

Poveljnik CZ občine
in Poveljnik gasilskega
poveljstva občine

Poveljnik gasilskega
poveljstva občine

5.1.6.

Končno poročilo

Poveljnik CZ občine

Shema 2: Prikaz opazovanja in obveščanja

5.2 Opazovanje nevarnosti poplav
5.2.1 Opazovanje višine vodostajev
Poplave je mogoče napovedati. Osnovna podpora celotni hidrološki dejavnosti je merilna
mreža. Sistem opazovanj in meritev temelji na klasični mreži vodomernih postaj, ki so v lasti
Ministrstva za okolje in prostor, Agencije za okolje, Urada za monitoring. Na Tržiški Bistrici
je vodomerna postaja Preska.
Vremenska napoved je osnovni pokazatelj, ki napoveduje možnosti poplav. Zato je opazovanje
nevarnosti poplav vezano na obvestila občanov in gasilcev, ki živijo ob strugah vodotokov.
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5.2.2 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 in odgovornim osebam občine. Sporočilo se posreduje praviloma po
telefonskih zvezah. Z vsebino sporočila se seznanijo Poveljnik CZ občine, javna gasilska služba
Tržič 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 (na 112) in gasilskemu poveljstvu občine.
5.3. Obveščanje pristojnih organov
Slika 1: Shema obveščanja pristojnih organov o nevarnosti nastanka poplav ali ob poplavah
Prebivalci, ki živijo

PGD Občine

ReCO

ob vodotokih

Župan občine
Tržič
Poveljnik CZ občine
in gasilski poveljnik
občine
Spremljanje nivoja
vodotoka

Občinski štab CZ in gasilsko

poveljstvo občine

Sredstva javnega
obveščanja

V kolikor je obvestilo o nevarnosti poplav posredoval ReCO, so obveščene vse odgovorne
osebe v občini. Na podlagi ocene stanja se obvesti poveljnika GZ Tržič o nevarnosti poplav
kakor tudi ostale izvajalce ukrepov ZRP.
V kolikor nevarnost poplav ugotovijo prebivalci občine ali PGD, ki spremljajo vodostaje in to
sporočilo posredujejo gasilskemu poveljstvu občine ali občini, so le-ti o tem dolžni takoj
obvestiti tudi ReCO na telefonsko številko 112.
P-4

Podatki o organih, službah in enotah CZ Občine Tržič

5.4 Obveščanje prebivalcev na ogroženem območju
Za obveščanje prebivalstva na ogroženem oziroma prizadetem območju je odgovorna Občina
Tržič. Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč (župan in
poveljnik Štaba CZ Občine Tržič) vzpostavijo čim bolj neposreden stik in redno komuniciranje
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s prebivalci, da bi dosegli ustrezno zaupanje in odzivanje na njihove odločitve. 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.
Občina Tržič v primeru hujših poplav objavi tudi posebno telefonsko številko, na kateri lahko
občani dobijo dodatne informacije in sicer: 045971510.
Ko začne z delom Občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah
občine Tržič, tudi ta posredujejo določene napotke občanom.
Obvestila morajo vsebovati podatke in navodila, ki ljudi usmerjajo pri postopkih osebne in
vzajemne zaščite.
Obvestila, posredovana preko medijev, so kratka, jedrnata in večkrat ponovljena.
AKTIVNOST
obvešč. in opozarj.
preko megafonov
preko zvočnika na
gasilskem vozilu
preko javnih medijev
s pisnimi obvestili
z ustnimi sporočili
SIJAS

IZVAJALEC
gasilci, policija

Gasilci
poveljnik CZ občine
Tržič, župan, ReCO Kranj
Štab CZ občine Tržič,
strok. sod. za ZiR,
sile ZRP na terenu
ReCO Kranj

OPOMBA
tehnična sredstva GZ Tržič,
policije
tehnična sredstva
GZ Tržič

Ob katastrofalnih (večjih) poplavah Občina Tržič organizira informacijski center.
Informacijski center sestavljajo:
•

Na stacionarni lokaciji, v klicnem centru delujejo:
o vodstvo informacijskega centra, ki ga sestavljajo vodja informacijskega centra,
namestnik vodje informacijskega centra in drugi člani (predstavnik centra za
socialno delo, predstavnik Policije in po potrebi predstavnik Območne enote
Rdečega križa, predstavnik zdravstva),
o ekipa za sprejem klicev,
o ekipa za analitiko,
o tehnična in logistična podpora,
o psihološka pomoč klicateljem.
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Število članov v ekipah in vodstvu se prilagaja glede na dejanske potrebe. O tem določa vodja
informacijskega centra. Za delo v informacijskem centru je treba zagotoviti ljudi za
neprekinjeno delo 24/7. Prek informacijskega centra prebivalci dobijo informacije o:
− posledicah poplav (materialni škodi, poškodovanih, pogrešanih, evakuiranih, mrtvih,
poškodovanih/delno poškodovanih objektih),
− vplivu poplav na prebivalce in okolje,
− pomoči, ki jo lahko pričakujejo,
− ukrepih za omilitev posledic poplav,
− izvajanju osebne in vzajemne zaščite,
− sodelovanju pri izvajanju zaščitnih ukrepov,
− o oceni poškodovanosti objektov.
D–5

Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra v občini Tržič

5.4.1 Obveščanje splošne javnosti
Ljudje, ki živijo na območjih, izpostavljenih poplavnem tveganju, morajo biti seznanjeni s
poplavno nevarnostjo. Javnost mora biti o nesreči pravočasno in korektno obveščena, tako o
obsegu nesreče in njenih posledicah kot tudi o aktivnostih za odpravo posledic.
Po aktiviranju Občinskega načrta ZiR ob poplavah 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 vidi 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 in 45/19 –
odl. US) 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,
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-

Gorenjski glas,
Občinsko glasilo Tržičan,
spletna stran Občine Tržič,
Facebook stran Občine Tržič
ostali elektronski mediji.

CORS na podlagi podatkov ReCO Kranj pripravi dnevno informativni bilten za celotno državo.
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

5.5 Alarmiranje prebivalcev na ogroženem območju
Ob poplavi, ko so zaradi poplavljanja oziroma zaradi nastanka verižne nesreče ogrožena
življenja ljudi, oziroma je potrebno začeti z izvajanjem določenih zaščitnih ukrepov,
prebivalstvo opozorimo na bližajočo se nevarnost s sirenami z alarmnim znakom za preplah.
Alarmiranje se izvaja preko ReCO Kranj, kadar ob poplavi obstaja neposredna nevarnost za
ljudi in premoženje.. Proži se alarmni znak »Neposredna nevarnost«.
V občini Tržič se alarmiranje lahko izvede na zahtevo:
-

Poveljnika CZ Občine Tržič oziroma njegovega namestnika,
Župana Občine Tržič,
Vodje intervencije.

Oseba, ki je zahtevala alarmiranje mora na ReCO Kranj takoj poslati obvestilo zakaj je
zahtevala alarmiranje, na katero območje se alarmiranje nanaša in navodilo o ravnanju.
Alarmiranje v občini Tržič se izvaja skladno z dokumenti za izvajanje opazovanja, obveščanja,
aktiviranja in alarmiranja občine Tržič (z dne 11.05.2019).
ReCO Kranj pristojne osebe o proženju siren obvesti takoj po izvedenem alarmiranju in o tem
obvesti tudi CORS. Preko radia, televizije ali na drug predviden način obvesti prebivalce na
ogroženem območju o nevarnostih, ter jim posreduje napotke za osebno in vzajemno zaščito
kot na primer tudi navodila in napotke objavljene na spletnih straneh URSZR:
-

Navodilo prebivalcem za ravnanje ob poplavi,
Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij,
Navodilo prebivalcem za izvajanje evakuacije,
Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcijo,
Navodilo za ravnanje ob zemeljskih plazovih,
Navodilo o ravnanju ob množičnih nalezljivih boleznih.

Po proženju siren se za obveščanje prebivalcev lahko uporabi tudi sirene sistema javnega
alarmiranja (SIJA). Trenutno je govor v živo možen le iz ReCO Kranj, kamor lahko Občina
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Tržič pošlje napotke za občane ali ob preobremenitvi v ReCO Kranj pošlje svojega
predstavnika, ki preko SIJA – govor v živo, izvede obveščanje svojih občanov.
Če siren zaradi okvare ne bi bilo mogoče prožiti iz ReCO Kranj, bi se alarmiranje s sirenami
dejansko lahko prožilo po lokacijah s strani gasilskih društev saj je večina stacioniranih na
gasilskih domovih.
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6 AKTIVIRANJE SIL IN
REŠEVANJE IN POMOČ

SREDSTEV

ZA

ZAŠČITO,

6.1. Aktiviranje organov vodenja in njihovih strokovnih služb
Po obvestilu in prvih poročilih o posledicah poplav, poveljnik CZ občine Tržič oziroma njegov
namestnik presodi trenutne razmere in oceni situacijo. Na podlagi razsežnosti in posledic
poplav sprejme odločitev o aktiviranju občinskega načrta, kar pomeni tudi aktiviranje sil in
sredstev ZRP.
Glede na oceno stanja in razsežnosti poplav poveljnik CZ občine Tržič najprej aktivira štab
Civilne zaščite občine Tržič, ki je pristojen za operativno in strokovno vodenje zaščite,
reševanja in pomoči, oziroma podpira vodenje. V nadaljevanju pa lahko aktivira še:
− Organe in strokovne službe v Občini Tržič,
− Službo za podporo,
− Občinsko komisijo za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah Občine Tržič.

6.2. Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč na občinski ravni
Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile za zaščito, reševanje in pomoč
vpokličejo in organizirajo vključno za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. O aktiviranju
odloča Poveljnik CZ občine Tržič oziroma njegov namestnik.
Poveljnik CZ občine Tržič na podlagi presoje lahko odredi tudi stanje pripravljenosti določenih
občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Pozivanje pripadnikov CZ in drugih sil za izvajanje nalog ZRP izvaja služba za podporo Štaba
CZ Občine Tržič. Občinska uprava izvede vse zadeve v zvezi z nadomestilom plač in povračila
stroškov, ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti v CZ oziroma pri zaščiti, pomoči in
reševanju.
Pripadnike Civilne zaščite in drugih občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč se
aktivira/poziva v skladu z dokumenti za aktiviranje in mobilizacijo občinskih sil in sredstev
zaščite, reševanje in pomoč.
O pripravljenosti in aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč iz
občinske pristojnosti, odloča Poveljnik CZ občine Tržič.
Poveljnik GZ pa določi in aktivira gasilske ekipe iz PGD, ki bodo sodelovale pri zagotavljanju
pomoči.
Potrebne sile se aktivirajo, če je potrebno glede na pričakovane posledice nesreče, izvajati
ukrepe in naloge zaščite, reševanja in pomoči na celotnem območju ali delu območja občine.
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Postopek aktiviranja:
Pozivanje – aktiviranje pripadnikov CZ in občinskih pogodbenih izvajalcev izvaja Štab CZ
občine Tržič s svojo službo za podporo. PGD se aktivira preko ReCO na zahtevo poveljnika
GZ.
Načini aktiviranja:
1. Pozivniki (ZARE) – preko ReCO (za GZ Tržič),
2. Telefon (žični, GSM),
3. Izvzem/izvoz MTS JGS in MTS CZ.
D - 14

Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP v občini Tržič
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Slika 3: Shema sil za ZRP v občini Tržič

SILE ZA ZRP V
OBČINI TRŽIČ

PROSTOVOLJNE
SILE

POKLICNE SILE

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

JAVNE SLUŽBE, ZAVODI IN
ORGANIZACIJE
Zdravstveni dom Tržič
Center za socialno delo Gorenjske,
enota Tržič
Veterinarska ambulanta: Klinika za
male živali d.o.o
Veterinarska praksa Tenetiše, d.o.o
Kranjski veterinarski center
Policijska postaja Tržič
Komunala Tržič d.o.o
OŠ Tržič, OŠ Bistrica, OŠ Križe,
Planinski dom pod Storžičem
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

DRUGE
ORGANIZACIJE
RKS OZ Tržič
Župnijska karitas Tržič
GRS Tržič
Planinsko društvo Tržič
Planinsko društvo Križe
Rod Kriške gore Tržič,
Tržiški taborniki

GOSPODARSKE
DRUŽBE
TGM Dobre Anton s.p
Luknja d.o.o. Tržič
Elektrolift d.o.o.
KOBO Bojan Kokalj s.p
Restavracija RAJ
Dom Petra Uzarja
Restavracija Firbc okn
Tržič
Trgovina Markič Andreja
s.p
Gostišče Smuk
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CIVILNA
ZAŠČITA

Štab CZ Občine
Tržič

ENOTE CZ
OBČINE TRŽIČ
Enota za prvo
pomoč (2 ekipi)
Tehnično reševalna
enota:
-ekipa za iskanje
zasutih v ruševinah
-ekipa za reševanje
zasutih v ruševinah
Služba za podporo

6.3. Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih
Materialna pomoč pri odpravljanju posledic poplav obsega:
 posredovanje pri zagotavljanju specialne opreme, ki jo na območju občin ni mogoče dobiti
(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.
Če občina Tržič ne more obvladati posledic nesreče z lastnimi silami in sredstvi, prosi za pomoč
najprej sosednje občine, nato Štab CZ za Gorenjsko in državo, preko Poveljnika CZ za
Gorenjsko in sicer s pisnim zahtevkom. O uporabi materialnih sredstev iz državnih rezerv za
pomoč prizadetim ob poplavau, finančnih sredstvih ter mednarodni pomoči, odloča Vlada RS,
v nujnih primerih pa tudi Poveljnik CZ RS.
Pomoč iz sosednjih, manj prizadetih občin, oziroma pomoč iz regije bi se zbirala v Občinskem
logističnem centru Tržič.
6.3.1. Občinski logistični center Tržič
Občinski logistični center se nahaja na lokaciji Komunalnega podjetja Tržič, Mlaka 6, 4290
Tržič, kjer je stacionirana baza delavnih strojev in opreme. Poleg tega je tam večje ograjeno
dvorišče, ki je zavarovano in služi kot skladišče. Vodjo logističnega centra imenuje župan.
V primeru, da zaradi poškodovanosti objekta, poškodovanosti komunikacij ali drugih razlogov
ni mogoče organizirati logističnega centra na tej lokaciji, se organizira na rezervni lokaciji v
prostorih občine, gasilskih domov ali osnovnih šol, če je to mogoče.
Naloge in glavni namen občinskega logističnega centra Tržič, ki se organizira po potrebi, je:
-

zbiranje, razdeljevanje, transport in skladiščenje sredstev
sprejem sredstev in opreme.

Prispela pomoč se zbira v logističnem centru, od koder se organizira razdelitev na kraj nesreče,
pri razdeljevanju pomoči občine, regije ali države na prizadeta območja pa sodelujejo vse enote
civilne zaščite.
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE
7.1. Organi in njihove naloge
Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10 in 21/18). Operativno strokovno
vodenje sil za ZRP ob nesreči se organizira in izvaja kot enoten sistem.
Na območju Občine Tržič vodi oziroma usmerja ZRP ob poplavah Poveljnik CZ Občine Tržič
s pomočjo Štaba CZ Občine Tržič in vodij intervencij.
Za operativno vodenje in usmerjanje sil za ZRP v podjetjih, zavodih in organizacijah, njihov
organ upravljanja imenuje poveljnika CZ ter organizira enote in službe v skladu z merili za
organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za ZRP, ki jih izda vlada RS. Svoje delovanje
ob nesreči koordinirajo s poveljnikom CZ občine Tržič ali vodjo intervencije.
7.1.1. Občinski organi
Župan:
− skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
− sprejme načrte zaščite in reševanja;
− skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic nesreče;
− skrbi za obveščanje prebivalstva o nevarnostih, o stanju varnosti in o sprejetih zaščitnih
ukrepih;
− opravlja naloge iz svoje pristojnosti;
Direktor občinske uprave:
−

na predlog Poveljnika CZ občine Tržič odredi in koordinira ukrepe drugih oddelkov
občinske uprave in javnih podjetij in zavodov iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava in občinski svet:

-

opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči;

-

zagotavlja pogoje dela za Poveljnika CZ Občine Tržič in Štab CZ Občine Tržič;

-

zagotavlja informacijsko podporo pri izvajanju nalog;

-

nudi pomoč tehničnih služb s področja okolja in prostora;

-

nudi pomoč službe za družbene dejavnosti;

-

organizira delo in zagotavlja pogoje za delo komisije za ocenjevanje škode;

-

opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti;
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7.1.2. Organi vodenja
Poveljnik CZ Občine Tržič:
-

odreja aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za ZRP;

-

vodi in usmerja ZRP ob naravnih in drugih nesrečah;

-

odreja umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij;

-

odreja uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev;

-

odreja uporabo tujega zemljišča za potrebe ZRP;

-

odreja porušitev objekta;

-

odreja obvezno sodelovanje državljanov v ZRP v skladu z njihovimi sposobnostmi in
sredstvi za ZRP;

Štab CZ Občine Tržič:
-

nudi Poveljniku CZ Občine Tržič strokovno pomoč pri vodenju nalog ZRP;

-

organizira in izvaja reševalne intervencije iz občinske pristojnosti;

-

zagotavlja informacijsko podporo;

-

zagotavlja logistično podporo občinskim silam za ZRP;

-

opravlja administrativne in finančne zadeve.

Poveljnik GZ Tržič:
-

določa gasilske ekipe za sodelovanje in pomoč pri izvedbi ZRP ukrepov,

-

koordinira aktivnosti s Poveljnikom CZ oz. Štabom CZ Občine Tržič,

-

poroča Poveljniku CZ Občine Tržič o situaciji in izvajanju ukrepov ZRP.

7.1.3. Občinski pogodbeni izvajalci
Pogodbeni izvajalci gradbene stroke:
-

odvoz naplavin, čiščenje propustov in drugi gradbeno tehnični posegi v prostoru po
navodilih Poveljnika CZ občine Tržič

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
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7.1.4. Druga podjetja, zavodi, organizacije javnega značaja
GZ Tržič:
-

izvaja vse naloge ZRP ob požarih v skladu s pravili stroke,

-

sodeluje in pomaga pri oskrbi s pitno vodo,

-

sodeluje in pomaga pri izvedbi ukrepov ZRP ob poplavah,

-

sodeluje ali izvaja zavarovanje lokacije in/ali območja nesreče ter infrastrukturnih
naprav in napeljav ob poplavah,

-

organizira ali sodeluje pri izvedbi takojšnjega začasnega umika prizadetih in ogroženih
ljudi, živali in premoženja,

-

izvaja določene naloge tehničnega reševanja ob poplavah,

-

izvaja splošno reševalne naloge ob poplavah,

-

sodeluje in pomaga pri izvajanju intervencijske sanacije in pri odpravi drugih posledic
poplav.

Komunala Tržič d.o.o.:
-

izklop vodovoda in vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo ob poplavah;

-

sodelovanje z enoto za tehnično reševanje.

Zdravstveni dom Tržič:
-

prva pomoč in nujna medicinska pomoč poškodovanim in obolelim ob poplavah,

-

sodelovanje z Štabom CZ Občine Tržič ob poplavah.

Center za socialno delo Gorenjska-enota Tržič:
- nudi psihosocialno pomoč,
- obvešča javnost o pravicah,
- daje pomoč pri organizaciji preskrbe in oskrbe prebivalcev,
- organizira in vzpodbuja k skupnostnim akcijam na terenu,
- odloča o izrednih denarnih socialnih pomočeh.
Policijska postaja Tržič:
-

varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi na prizadetem območju;

-

ureja promet v skladu z določenim prometnim režimom;

-

vzdržuje javni red;

-

v skladu z nastalimi razmerami preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in
prekrške;

-

sodeluje pri izvajanju humanitarnih, oskrbovalnih, izvidovalnih in drugih nalog;

-

opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti v skladu z zakonom o organizaciji in
delovnem področju ministrstev.
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Upravna enota Tržič
-

ureja državljanska stanja – izdaja javne listine (osebne izkaznice, potne listine, vozniška
in prometna dovoljenja, smrtovnice),
pripravlja obvestila za sredstva javnega obveščanja o načinu in možnostih za pridobitev
ustrezne javne listine,
opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

Elektro Gorenjska, enota Tržič:
-

vzpostavi takojšen nadzor nad okvaro elektro infrastrukture;

-

opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

Veterinarske organizacije:
-

dajanje prve veterinarske pomoči poškodovanim živalim,

-

zasilni zakol poškodovanih živali,

-

odstranjevanje živalskih trupel ter

-

izvajanje drugih higienskih in proti epidemijskih ukrepov za zaščito živali.

Uprava za varno hrano, veterino in varstvo rastlin, območni urad Kranj
- spremlja gibanje obolele živine v regiji,
- izdaja navodila za zdravljenje obolele in poškodovane živine,
- sodeluje z Veterinarsko upravo Republike Slovenije in
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj
- izdela oceno posledic ogroženosti kulturne dediščine na prizadetem območju,
- usmerja aktivnosti za zaščito in reševanje kulturne dediščine, določi ustrezne lokacije,
zagotavlja delovno silo, materialna sredstva ter rešitve za zavarovanje kulturne
dediščine,
- organizira in usposablja strokovne ekipe za zaščito in obnovo kulturne dediščine,
- izdela program celovite obnove poškodovanih kulturnih spomenikov in
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
RKS OZ Tržič
-

sodelovanje pri oskrbi prizadetega prebivalstva z najnujnejšimi živili, oblačili, vodo in
drugimi najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami,
opravljanje nalog prve pomoči,
spremljanje in oskrba evakuiranega prebivalstva,
usposabljanje bolničarjev prve pomoči in organiziranje enot prve pomoči,
opravljanje nalog v zvezi z obveščanjem, evidentiranjem in poizvedovanjem za žrtvami
in prizadetimi v naravnih in drugih nesrečah.
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Slovenski Karitas - Župnijska Karitas Tržič
-

sodelovanje pri oskrbi prizadetega prebivalstva z najnujnejšimi živili, oblačili, vodo in
drugimi najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami,

Taborniki - Rod Kriške gore Tržič, Tržiški taborniki
- postavljanje šotorov
Kinološko društvo Storžič
- iskanje pogrešanih oseb

7.2. Operativno vodenje
Vodenje je v rokah poveljnika CZ občine in štaba Civilne zaščite Občine Tržič, vodij intervencij
ter vodij reševalnih enot. Dejavnost za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine
operativno vodi poveljnik CZ občine s pomočjo Štaba CZ občine Tržič.
Poveljnik CZ občine ob nesreči določi vodjo dela intervencije za izvajanje posameznega ukrepa
zaščite in reševanje ali naloge. Vodja intervencije vodi in koordinira potek dela intervencije in
je za svoje in delo enote odgovoren poveljniku CZ občine Tržič, ki mu redno poroča o poteku
intervencije. V primeru, da občina ne razpolaga z ustreznimi silami, poveljnik CZ občine,
skladno z načelom postopnosti, zaprosi za pomoč v silah in sredstvih za zaščito, reševanje in
pomoč Izpostavo URSZR Kranj, ta pa glede na potrebe, poveljnika CZ RS.
Poveljnik CZ občine Tržič lahko za izvedbo posamezne naloge ustanovi začasne delovne
skupine ter določi vodjo intervencije, ki so mu podrejene vse sile, ki sodelujejo pri izvajanju
nalog zaščite, reševanja in pomoči na prizadetem območju.
Logistično podporo silam za ZRP, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materiala, prevoza,
informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva, zagotavlja štab CZ občine
Tržič s službo za podporo.
Posledice nesreče je treba čim prej ustrezno dokumentirati. Prav tako je treba dokumentirati
tudi vse odločitve občinskega poveljnika CZ in drugih organov.
Štab CZ občine Tržič mora ob poplavah čim prej vzpostaviti pregled nad stanjem na prizadetem
območju, oceniti predvideni razvoj situacije, zagotoviti takojšnje ukrepanje z zagotovitvijo
nujne pomoči, nato pa se osredotočiti na izdelavo strategije ukrepanja do zagotovitve osnovnih
pogojev za življenje, ki zajema določitev prednostnih nalog, človeške in materialne vire,
operativne rešitve izvedbe zahtevnejših nalog ter nosilce koordinacije.
Štab CZ občine Tržič mora ob sodelovanju štaba CZ za Gorenjsko ter štaba CZ RS, zagotoviti
začasna prebivališča in osnovne pogoje za življenje vsem prizadetim osebam, ki so ostale brez
strehe nad glavo.
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Štab Civilne zaščite občine ob poplavah organizira svoje delo na sedežu Štaba CZ Občine Tržič,
Trg svobode 18, v Tržiču kjer so za operativno delo pripravljeni ustrezni prostori. V primeru
poškodovanosti objekta, poškodovanosti komunikacij ali zaradi drugih razlogov onemogočeno
delo štaba Civilne zaščite občine, se preseli na rezervno lokacijo v prostore Gasilske zveze
Tržič, Ročevnica 61, v Bistrici pri Tržiču.
Intervencijska vozila in vozila s prednostjo imajo ob naravnih in drugih nesrečah v času
intervencij prednost vožnje pred drugimi vozili.

7.3. Organizacija zvez
Pri neposrednem vodenju intervencije in drugih akcij ZRP se uporabljajo sistem radijskih zvez
zaščite in reševanja (ZA-RE, ZA-RE PLUS) ter sistem osebnega klica. Sistem zvez ZA-RE se
obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcij.
Informacijsko-komunikacijska središča tega sistema so v centrih za obveščanje, prek katerih se
zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne informacijsko –
komunikacijske sisteme.
Pri prenosu podatkov in govornem komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoložljiva
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno
povezanih omrežjih v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in
Zakonom o elektronskih komunikacijah. Prenos podatkov in komuniciranje med organi
vodenja, reševalnimi službami in drugimi izvajalci ZRP poteka s storitvami oziroma zvezami
kot so:
- sistemi in omrežja:
– radijske zveze – sistem ZA-RE, ZARE DMR in ZA-RE PLUS, letalske radijske postaje,
– sistem osebnega klica ZARE,
– paketni radio za prenos podatkov in druge zveze, ki jih uporablja Zveza radioamaterjev
Slovenije,
– sistem javne stacionarne telefonije,
– sistem javne mobilne telefonije,
– prenosne bazne postaje mobilne telefonije,
– sistem zvez, ki jih uporablja Slovenska vojska,
– sistem zvez TETRA, ki jih uporablja Policija,
– internet zaščite in reševanja,
– internet/svetovni splet.
– storitve:
– govorne komunikacije,
– prenos podatkov – kratka sporočila,
– prenos podatkov – kratka sporočila – pozivanje – sistem osebnega klica,
– prenos podatkov – elektronska pošta,
– prenos podatkov – telefaks.

38

Poveljnik CZ Občine Tržič oziroma vodja intervencije zagotavlja ob naravni ali drugi nesreči
operaterjem sistema javne stacionarne in mobilne telefonije dostope do komunikacijskih
objektov, ki so na območjih nesreče (intervencije) v okvari, in sicer do odprave napak ter
ponovnega začetka delovanja.
7.3.1 Sistem zvez ZA-RE
Pri operativnem vodenju dejavnosti za ZRP se uporabljata sistem radijskih 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,
ter je namenjen vsem izvajalcem nalog v okviru sistema zaščite in reševanja (uporabljajo ga
pripadniki enot in služb CZ, gasilci, gorski reševalci, jamarji, potapljači, kinologi idr.).
Telekomunikacijsko središče sistema ZA-RE je v Gorenjski regiji v ReCO Kranj. Prek njega
se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske
sisteme.
Sistem radijskih zvez ZA-RE je koncipiran tako, da je možno uporabiti določeno število
semidupleksnih kanalov (število je določeno s številom repetitorjev, ki so dosegljivi vsem R/p
– ročne, mobilne, stacionarne na območju regije) in celoten nabor simpleksnih kanalov, ki so
na razpolago v celotnem sistemu. Omejitve obstajajo zaradi konfiguracije terena, tehničnih
lastnosti radijskih zvez in zasedenosti kanalov. ReCO Kranj ureja in usklajuje zveze ter
posameznim reševalnim službam določa delovne (simpleksne) kanale.
Na območju Gorenjske regije deluje sedem repetitorjev (Brvoge, Dobrča, Dovška baba,
Krvavec, Koprivnik v Žireh, Lubnik in Vogel). Večji izpad repetitorja se lahko nadomesti z
mobilnim repetitorjem z agregatom. Trenutno sta v Gorenjski regiji na voljo dva mobilna
repetitorja ZA-RE (upravljavca GZ Bled-Bohinj in PGD Kokrica), pričakujemo še tretjega iz
državnega logističnega centra Roje1.
V občini Tržič ni repetitorja ZA-RE, je pa najbližji na Dobrči (Radovljica Tržič). Za govorne
komunikacije v radijskem sistemu ZARE območje občine pokrivajo repetitorji 14 Dobrča, 12
Krvavec in 13 Lubnik.. Večji izpad repetitorja se lahko nadomesti z mobilnim repetitorjem z
agregatom.
Zaradi konfiguracije terena ni signala oziroma je slab signal na naslednjih območjih: Jelendol,
Dolina, Tržič, Ravne, za Jezom, zgornji del Podljubelj.

1

Omejitev radijskih zvez ZARE zaradi konfiguracije terena je severno od vasi Jelendol. Pri hišni številki Jelendol
14 se signal izgubi. Signal, se zopet pojavi na planinah: Dolga njiva, Tegošče, Pungrat, Šija in Kofce.
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Omejitve obstajajo tudi zaradi tehničnih lastnosti radijskih zvez in zasedenosti kanalov. V
kolikor bi prišlo do težav zaradi poškodb obstoječih repetitorjev se aktivira radioamaterje.
Slika 4: Repetitorske postaje s kanali sistema ZA-RE v Gorenjski regiji

Radijske zveze sistema ZA-RE se uporabljajo v skladu z navodilom za uporabo radijskih zvez
ZA-RE.
Trenutno se vzpostavlja digitalni sistem DRO-DMR za potrebe URSZR in drugih državnih
organov DRO.
7.3.2 Podsistem osebnega klica
V sistemu zvez ZA-RE deluje tudi podsistem osebnega klica (pozivniki). Ta omogoča
pošiljanje pisnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica. Sporočila pošilja ReCO
Kranj.
Oddajniško mrežo sestavlja 7 oddajnikov zgornje mreže in 10 digitalnih repetitorjev spodnje
mreže. V slučaju potrebe je možno nadomestiti tudi mobilni digitalni repetitor.
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8. ZAŠČITNI UKREPI TER NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN
POMOČI
Zaščitni ukrepi ter naloge ZRP ob poplavi 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 zaščitnih ukrepov na prizadetem območju Občine Tržič je v pristojnosti Občine Tržič.
V kolikor Občina Tržič s svojimi silami in sredstvi ne zmore izvesti zaščitnih ukrepov zaprosi
za pomoč regijo.

8.1 Zaščitni ukrepi
8.1.1 Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi
Prostorski, 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.
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

Obvestilo
Poročilo

DIAGRAM POTEKA
DEJAVNOSTI

NEVARNOST
NASTANKA
POPLAV

NADZOR STANJA
VODNOGOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE

PRIMARNA
ODGOVORNOST

ARSO-UM

Vodnogospodarske
javne službe
Upravljalci objektov

RUŠENJE NARAVNIH
PREGRAD
V SKLADU S NAČRTOM

Vodnogospodarske
javne službe
Poveljnik CZ

UTRJEVANJE
NASIPOV

Vodnogospodarske
Javne službe
Poveljnik CZ

DRUGI
UKREPI

41

Predvidevanje poplav je možna preko podatkov Agencije RS za okolje, ki prognozira večje
količine padavin in možen porast voda na kritičnem območju Slovenije. Te podatke dobi
Regijski center za obveščanje Kranj (ReCO) preko Centra za obveščanje RS (CORS). ReCO
Kranj takoj obvesti vse ogrožene občine, da lahko spremljajo nivo voda svojih vodotokov.
ReCO o prognozi obvesti tudi upravljalce voda (EHO projekt d.o.o., HNG d.o.o., Nivo EKO
d.o.o.). Gasilci na podlagi podatkov, ki jih dobijo na samodejnih hidroloških napravah
predvidevajo višino vode na posameznem vodotoku oz. najkritičnejših vodotokih – Tržiška
Bistrica, Mošenik, potok Draga in Lomščica za 2 do 4 ure vnaprej.
Štab Civilne zaščite občine Tržič, gasilska društva, enote Civilne zaščite, državne in lokalne
gospodarske javne službe in druga podjetja morajo takoj ob pojavu nevarnosti za nastop visokih
voda začeti z izvajanjem operativno zaščitnih ukrepov. Izvajajo se ukrepi dodatne obrambe
nasipov, zapora ali ščitenje prometnic, evakuacija prebivalcev, izpraznitev kleti, stanovanjskih
površin, skladišč, prekinitev nekaterih aktivnosti vezanih na vodotoke (odvzem vode) ipd.. Ti
ukrepi so mogoči, če smo dovolj zgodaj opozorjeni na nevarnost.
V primeru izpada električnega toka ali potrebam po izklopu el. toka, ReCO Kranj na podlagi
odločitve vodje intervencije obvesti Elektro Gorenjsko, ki je sistemski operater električne
energije v občini Tržič.
Ob poplavi, naloge zapore cest in zagotovitev obvozov izvedejo podjetja oziroma službe,
zadolžene za vzdrževanje cest (Komunala Tržič d.o.o. za občinske ceste, Gorenjska gradbena
družba d.d. za državne ceste). Policija izvaja nadzor in urejanje prometa na ogroženem
območju.
Takoj po obsežnejših poplavah bi poveljnik Štaba CZ Občine Tržič organiziral preverjanje
stanja na terenu. Prvo hitro in grobo oceno stanja-predvsem z vidika ogroženosti prebivalstvabi opravili že občinski predstavniki, ali člani Štaba CZ Občine Tržič in člani občinske komisije
za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Za sistematično in uradno ugotavljanje
poškodovanosti objektov in ostale infrastrukture (transportna infrastruktura, industrijski
cevovodi, vodni objekti in drugo) pa bi se vključile komisije za popis in oceno poškodovanosti
objektov ob naravnih in drugih nesrečah. Komisijo mora sestavljati zadostno število strokovno
usposobljenih ekip, ki jih sestavljajo gradbeni inženirji in tehniki ali arhitekti ter lokalni
vodniki, ki poznajo razmere na terenu.
P-33

Seznam članov komisije za ocenjevanje škode občine Tržič
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8.1.2 Evakuacija

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, v nujnih primerih pa tudi poveljnik CZ občine Tržič.
Prebivalci se ob poplavi praviloma ne evakuirajo z območja, ki so ga prizadele poplave; če je
le mogoče, se uredijo nastanitvene zmogljivosti na prizadetem območju, čim bližje njihovim
domovom.
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. 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.
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Tabela 1: Pregled območij, s katerih se načrtuje evakuacija ob Poplavah
Območje evakuacije

Ime zbirališča

1.

Staro mestno jedro Tržiča

Paviljon NOB

2.

Bistrica pri Tržiču

Vrtec Bistrica

3.

Preska

Sokolnica

4.

Ravne

Zelenica pred Mladinskim domom (Pot na
Zali rovt 3)

Zap.
Št.

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 službe, 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.
Oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami bi izvajale 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 soseske pomoči. Zdravstveno oskrbo ter nujno medicinsko pomoč bi
zagotavljal Zdravstveni dom Tržič.
Evakuacija se izvaja iz vseh objektov lociranih neposredno ob strugah!
Območje: Jelendol dolina, Slap, Ravne, Preska, Cesta na Loko.
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8.1.3 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev
V primeru poplav in v primerih hujše poškodovanosti stanovanjskih objektov se ukrep izvaja
po naslednji shemi.

Sprejem in oskrba ogroženih ter prizadetih prebivalcev obsega:
- evidentiranje ogroženih prebivalcev,
- urejanje sprejemališč,
- urejanje začasnih prebivališč (če je le mogoče prebivalce namestimo 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 pomoč.
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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, PGD Tržič, PGD Bistrica, PGD Križe, PGD Lom pod Storžičem,
PGD Jelendol, PGD Kovor, PGD Leše, PGD 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 soseske pomoči. Zdravstveno oskrbo ter nujno medicinsko
pomoč bi zagotavljal Zdravstveni dom Tržič.
Za izvajanje ukrepov sprejemanja, nastanitve in preskrbe ogroženih prebivalcev imajo
poseben pomen stacionarne in nastanitvene enote Rdečega križa Slovenije ter njihovi
pripadniki, ki se lahko ob večjih poplavah aktivirajo za javno dobro in pomoč. Občina
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 kolikor teh kapacitet občina nima, jih zagotavlja gorenjska regija. V
ta namen se lahko uporabljajo tudi večnamenski prostori, kot so športni objekti, dvorane in
drugi2.
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 pomoči 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),
2

Predstavljeno že v poglavju Evakuacija.
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-

-

psihološko 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).

P-14

Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode ObčineTržič

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 vobčiniTržič

P-25

Pregled človekoljubnih organizacij v občini Tržič

P-26

Pregled centrov za socialno delo v občini Tržič

P-27

Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj vobčiniTržič

D-7

Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
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8.1.4 Radiološka, kemijska in biološka zaščita

Ob poplavi nastane tudi nevarnost, da zaradi poškodb na objektih in napravah, v katerih se
proizvajajo, uporabljajo, hranijo ali prevažajo nevarne snovi, pride do nenadzorovanega
iztekanja teh snovi v okolje. Na celotnem prizadetem območju je treba poostriti nadzor nad
nevarnimi snovmi in ravnanjem z njimi.
Ob poplavah obstaja nevarnost, da v gospodinjstvih, kjer se ogrevajo s kurilnim oljem, pride
do nenadzorovanega uhajanja teh snovi v okolje.
Posebna pozornost mora biti namenjena kontroli cistern s kurilnim oljem, ker se le te ob
poplavah lahko hitro poškodujejo. Nadzor izvajajo prebivalci sami, ki uporabljajo te snovi. V
kolikor pride do razlitja nevarne snovi prebivalci o tem obvestijo ReCO Kranj na številko 112.
RKB zaščita, obsega:
- evidentiranje virov tveganja zaradi nevarnih snovi,
- izvidovanje nevarnih snovi v okolju (detekcija, identifikacija, dozimetrija,
preprostejše analize),
- ugotavljanje in označevanje meja kontaminiranih območij,
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-

ugotavljanje prenehanja radiološke in kemijske nevarnosti,
jemanje vzorcev za analize in preiskave,
usmerjanje, usklajevanje in izvajanje zaščitnega ukrepa,
dekontaminacija ljudi in opreme,
zbiranje in odstranjevanje nevarnih snovi.

RKB zaščito organizirajo in pri izvajanju zaščitnega ukrepa sodelujejo gospodarske družbe,
zavodi in druge organizacije, ki v svojem delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo
ali skladiščijo nevarne snovi, ter občine (skupaj z gasilskimi enotami širšega pomena), na
območju katerih je sedež naštetih družb. Še posebej je zaradi velikih količin (uporaba v prometu
in gospodinjstvih) treba izvajati nadzor nad iztekanjem nafte in naftnih derivatov.
Po poplavi je treba organizirati tudi zbiranje ter odstranjevanje različnih kemikalij, ki se
uporabljajo v industriji, kmetijstvu in po gospodinjstvih.
Iztekanje nafte in naftnih derivatov v občini Tržič bi v primeru poplave izvajal Petrol d.d.
skladno z načrtom ZIR ob nesrečah z nevarnimi snovmi in Štab CZ Občine Tržič.
Zbiranje kemikalij bi se izvajalo na območju površin Komunale Tržič d.o.o., ki bi zagotavljala
tudi vso potrebno administrativno podporo. V primeru odvoza nevarnih snovi se Komunala
Tržič d.o.o. poveže z drugimi gospodarskimi subjekti za odvoz in uničenje nevarnih snovi.
Na območju občine Tržič so naslednja podjetja, ki predstavljajo vire tveganja nesreč:
Tabela 2: Viri večjega tveganja za okolje

OBJEKT / Naslov
PETROL Cesta Ste Marie aux
Mines 13, Tržič, zahod
PETROL Cesta Ste Marie aux
Mines 13 a, Tržič, vzhod

Ime snovi

Nevarnost

goriva, maziva,
požar, eksplozija,
utekočinjen naftni
razlitje
plin v jeklenkah
goriva, maziva,
požar, eksplozija,
utekočinjen naftni
razlitje
plin v jeklenkah

Dejavnost

bencinski servis

bencinski servis

MAXEN, Cesta Ste Marie aux
Mines 7, Tržič

Gorivo

požar, eksplozija,
razlitje

bencinski servis

HOFER, Cesta Ste Marie aux
Mines 7, Tržič

Gorivo

požar, eksplozija,
razlitje

bencinski servis

Vsi bencinski servisi so dokaj odmaknjeni od poplavnih območij in ne predstavljajo večje
ogroženosti.
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Slika 5: Bencinski servisi v občini Tržič

Podjetja, ki posedujejo nevarne snovi, morajo poskrbeti za vse ukrepe preprečevanja izpusta
nevarnih snovi, ter o svoji dejavnosti, ki lahko ogrozi lokalno skupnost, tej tudi poročati.
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Tabela 3: Vrste in količine nevarnih snovi
Ime objekta
PRIMAKEM
d.o.o

ECP d.o.o.

Naslov
Telefon Vrste nevarnih/vnetljivih snovi
objekta
Cesta
na 045925 topila na osnovi ogljikovodikov
Loko
2, 510
Tržič
raztopina kalijevega hidroksida,
fosforna kislina

Mlaka
Tržič

2, 015620
586

PGP
Inde Ste Marie 045963
d.o.o Tržič
aux Mines 060
5, Tržič

Jedke snovi (ADR 8)
Vnetljive snovi (ADR 3)
polioli (voralast gl, elapol, exter,
elastopan)
izocianati (voralast ge, iso 03,
urecom, iso 137)
barve (pu, tpu, gu spritz farbe, pu
paste)
nehalogenirana topila (etil acetat,
aceton, dbe (dibutil ester), verdüner
111, 951/16)
olja (lahki destilat wood, deg
(dietilen glikol))
ločilci (ewomold vp, eko w)
razni praškasti materiali (sio2,
zno2, žveplo (sulphur), stearinska
kislina, vulkacit)
termoplastični
materiali
(epamould, elastollan, solplast)
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Količina
(l, m3 ,kg)
3.000 do
10.000
litrov
max 500
kg
do 100 ton
do 200 ton
27.000
25.000
3.000
2.500

2.000
2.000
12.000

5.000

Slika 6: Lokacija PRIMAKEM d.o.o

Slika 7: Lokacija ECP d.o.o
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Slika 8: Lokacija PGP Inde d.o.o

V Gorenjski regiji je za izvajanje dekontaminacije zadolžena gasilska enota širšega pomena
GARS Kranj, ki ima v uporabi tudi državno prikolico z opremo za izvajanje dekontaminacije.
Obveščanje, alarmiranje in zaščitni ukrepi se izvajajo skladno z načrti aktiviranja GZ Tržič in
dokumenti za izvajanje opazovanja, obveščanja, aktiviranja in alarmiranja občine Tržič.
P-5
P-24

Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč Občine Tržič
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju v občini Tržič

Lastniki in uporabniki objektov in naprav, ki so namenjeni javni oskrbi z vodo, proizvodnji,
prometu in skladiščenju živil, zdravil in živinske krme, javni zdravstveni službi in
izobraževanju otrok, morajo zagotoviti zaščitna sredstva in izvajati predpisane ukrepe za
radiološko, kemijsko in biološko zaščito. V primeru poplav RKB-zaščita predstavlja tudi
preprečevanje izliva in raznosa nevarnih in kužnih (fekalije) snovi v poplavno vodo ter
ugotavljanje ustreznosti pitne vode, poplavljenih prehrambnih artiklov, prostorov in območij
ter njihova dezinfekcija in varno odlaganje. /4/
Ob pojavu poplav lahko pride do različnih nevarnosti za javno zdravje. NIJZ, OE Kranj na
osnovi ocene tveganja predlaga ukrepe za varovanje zdravja s poudarkom na najbolj ranljivih
skupinah populacije. V primeru izbruhov ali epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma
drugih nevarnostih za javno zdravje NIJZ, OE Kranj:
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- naredi oceno tveganja za zdravje ljudi,
- predlaga, usmerja in usklajuje splošne in specifične proti epidemične oziroma druge ukrepe
za varovanje zdravja,
- obvešča strokovno in splošno javnost o ukrepih,
- ugotavlja okužena in ogrožena območja,
- opredeljuje potrebe po vzorčenju in diagnostiki nalezljivih bolezni pri ljudeh in
obremenjenosti s kemijskimi onesnaževali ob pomoči sil za ZRP in SV ter izvaja ustrezne
varovalne (proti epidemične) ukrepe,
- predlaga izvedbo dekontaminacije, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, kar izvede
NLZOH, OE Kranj ob pomoči sil za ZRP in SV.
ZIRS, OE Kranj z namenom varovanja javnega zdravja izvaja nadzor nad zdravstvenohigienskim stanjem začasnih bivališč (nastanitveni centri in drugi objekti) ob poplavah in
evakuacijah, kjer je povečana koncentracija prebivalcev.
Za detekcijo in identifikacijo radioloških, kemijskih, bioloških ali drugih virov ogrožanja ob
nesrečah z nevarnimi snovmi in drugih nesrečah Izpostava URSZR Kranj preko URSZR po
potrebi aktivira tudi mobilno enoto z ekološkim laboratorijem (MEEL) in ekološki laboratorij
z mobilno enoto (ELME) ter sodeluje s SV z zmogljivostmi enot JRKBO z mobilnim biološkim
laboratorijem, vzorčevalno enoto.
Po potrebi se v odkrivanje nevarnih snovi v okolju vključi tudi regijska enota – Oddelek za
RKB izvidovanje. Enota izvaja detekcijo, identifikacijo, dozimetrijo, opravlja enostavnejše
analize, jemlje vzorce na terenu ter ugotavlja in označuje mejo kontaminiranega območja. Za
opravljanje zahtevnejših analiz in preiskav vključimo državno enoto ELME ali MEEL. /4/
8.1.5 Zaščita kulturne dediščine
Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter
preprečevanje in zmanjšanje škodljivih vplivov poplav na kulturno dediščino. Priprave in
zaščitne ukrepe izvajajo lastniki in uporabniki kulturne dediščine, strokovna služba za varstvo
kulturne dediščine (ZVKDS, OE Kranj), občina Tržič in država. Pri izvajanju zaščite kulturne
dediščine ob poplavah po potrebi sodelujejo tudi ustrezne enote in službe CZ (Služba za
podporo), gasilske enote (PGD Bistrica pri Tržiču in 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.
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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.

Slika 9: Označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov
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 ter
naloge za zaščito in reševanje predmetov in objektov naravne in kulturne dediščine.
V nadaljevanju so predstavljeni nekateri objekti kulturne dediščine, ki pa v primeru poplav niso
ogroženi. In sicer: osrednji muzejski prostori – Pollakova kajža, Kurnikova hiša, kovačnica in
fužina Germovka, Partizanska tehnika Kokrškega odreda in področje kulturnega spomenika
koncentracijskega taborišča Ljubelj, podružnice Mauthausna (Lokalni program kulture občine
Tržič 2016-20213).
Če bi v občini Tržič prišlo do poškodovanja objektov kulturne dediščine na območju poplav bi
se smiselno izvajali ukrepi zaščite po naslednjem diagramu:

3

Dostopno
prek:
http://www.lex-localis.info/files/34d10856-4648-4394-b0df33f42b87413d/635896589360000000_10_Lokalni-program-kulture-LPK-2016-2021.pdf).
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P-31

Pregled kulturne dediščine
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8.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči
8.2.1 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč

V okviru prve pomoči ob večjih poplavah se izvajajo le najnujnejši ukrepi za varovanje zdravja
ljudi na prizadetem območju. Namen dajanja prve pomoči je, da poškodovani lahko čim prej in
v kar najboljšem stanju pride do strokovne medicinske pomoči oziroma zdravljenja.
Naloge, ki jih izvajajo ekipe prve pomoči, obsegajo:
•
•
•
•

prva pomoč poškodovanim in obolelim,
pomoč pri triaži,
pomoč pri dekontaminaciji poškodovanih in obolelih,
sodelovanje pri prevozu lažje poškodovanih in obolelih,
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•
•

sodelovanje pri negi poškodovanih in obolelih,
sodelovanje pri izvajanju higiensko-epidemioloških ukrepov.

Pri izvajanju teh nalog po potrebi sodeluje tudi vojaška zdravstvena služba.
Nujno medicinsko pomoč (NMP) ob poplavah izvajajo službe nujne medicinske pomoči,
organizirane na primarni (Zdravstveni dom Tržič) in sekundarni ravni (Splošna bolnišnica
Jesenice, Klinika Golnik in Psihiatrična bolnišnica Begunje) zdravstvene dejavnosti skladno s
smernicami za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah. V občini
Tržič ni bolnišnice.
Po aktiviranju enot za prvo pomoč CZ (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 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.
Za higiensko proti epidemične ukrepe je odgovoren Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Območna enota Kranj. Ta v primeru ugotovitve potrebe po izvajanju takšnih ukrepov prične
delovati v skladu z njihovimi navodili, štab CZ občine pa jim nudi pomoč pri izvajanju
potrebnih ukrepov.
Predbolnišnični del ukrepov sistema NMP v množičnih nesrečah obsega štiri temeljne sklope:
•
•
•
•

aktivnosti na poti do kraja nesreče,
prihod na kraj nesreče,
organizacijo službe NMP na kraju nesreče,
prevoz pacientov v zdravstvene ustanove.

Ukrepanje na bolnišnični ravni temelji na izdelanem načrtu delovanja bolnišnice ob množični
nesreči. Ukrepi so prilagojeni organizaciji in prostorom posamezne bolnišnice ter obsegajo:
•
•
•
•

aktiviranje in vodenje bolnišnice ob množičnih nesrečah,
sprejem in registracijo pacientov,
triažo, reorganizacijo bolnišnice in prostorov
primarno in bolnišnično oskrbo pacientov,
58

•
•

tehnično, materialno in logistično podporo,
sodelovanje z mediji in zagotavljanje varnosti.

P-27

Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih in reševalnih postaj v občini Tržič

P-28

Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic

8.2.1.1 Identifikacija mrtvih

Enote, ki rešujejo ljudi naletijo tudi na mrtve. Te rešujejo enako kot žive. Če je le najmanjše
upanje, da je poškodovanec živ, se mora takoj začeti z oživljanjem. Smrt mora v takih primerih
obvezno ugotoviti in potrditi pooblaščeni zdravnik. Če je le mogoče, je treba že na kraju, kjer
so mrtvega našli, ugotoviti njegovo identiteto.
Občina nima predvidenih dodatnih lokacij za pokop velikega števila mrtvih izven obstoječih
pokopališč. Ob epidemiji take intenzitete oziroma v primeru velikega števila mrtvih so proste
kapacitete (upepelitev in žara) na pokopališčih v občini Tržič.
Pogrebna služba pristojna za občino Tržič je pogrebna služba Komunalnega podjetja Tržič
Pristava Mlaka 6, 4290 Tržič.

59

Ob katastrofalnih poplavah in večjem številu mrtvih bi se poleg rednih služb, ki opravljajo
identifikacijo mrtvih, aktivirala tudi enota za identifikacijo mrtvih pri Inštitutu za sodno
medicino Medicinske fakultete v Ljubljani.
8.2.1.2 Psihološka pomoč
Ob večjih in katastrofalnih poplavah bi bila potrebna tudi psihološka pomoč.
Psihološko pomoč ob poplavah nudijo različni strokovnjaki (psihologi, terapevti, duhovniki).
Psihološko pomoč organizira Občina Tržič v sodelovanju s strokovnimi službami in sicer:
• Center za socialno delo Gorenjska, enota Tržič,
• Humanitarno društvo Adra,
• Dom Petra Uzarja; Dom starejših občanov,
• RKS-OZ Tržič.
V ta namen se lahko vnaprej pripravijo zgibanke prve psihološke pomoči preživelim v nesreči,
z napotki, kako naj si pomagajo in kje lahko dobijo strokovno pomoč, če jo potrebujejo.
Zgibanke se občanom delijo ob nesreči.
V vse programe usposabljanja pripadnikov sil za ZRP morajo biti vključene vsebine prve
psihološke pomoči.
Prostovoljni reševalci, poklicni gasilci in zaposleni v centrih za obveščanje znotraj sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so skladno s smernicami za psihološko pomoč
reševalcem prav tako deležni takšne pomoči, če jo potrebujejo.
P-26
D-6

Pregled centrov za socialno delo v občini Tržič
Navodilo za izvajanje psihološke pomoči
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8.2.3 Prva veterinarska pomoč

Prva veterinarska pomoč ob poplavah obsega:
• zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na prizadetem območju,
• veterinarsko oceno zdravstvene situacije,
• nujno veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim (nujna veterinarska
pomoč je poseg, s katerim se odpravi neposredna nevarnost za življenje živali),
• zakol poškodovanih živali,
• sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel ter druge sanacijske ukrepe,
• poostren nadzor nad živili živalskega izvora in varnostjo živil rastlinskega izvora,
• sodelovanje pri dekontaminaciji živine,
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•
•

izvajanje drugih higienskih in protiepidemijskih ukrepov,
spremljanje epidemiološke situacije.

Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo enote za prvo veterinarsko pomoč, delavci
UVHVVR, 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 poplav operativna
in prosta, 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 10: Deponija Kovor
Vir: Geopedia 2019
P-23
P-29

Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih
prostorskih aktih
Pregled veterinarskih organizacij v občini Tržič
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8.2.3 Tehnično reševanje ob poplavah
DOKUMENTACIJA,
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

Obvestilo o poplavah ReCO
Občani

Vodja intervencije

PRIMARNA
ODGOVORNOST

ARSO

POPLAVE

Gradnja in popravilo vodno
gospodarske infrastrukture

.Reševanje

ljudi, živali in
materialnih dobrin iz vode

Obvestilo o
pogrešanih

Iskanje pogrešanih

Črpanje vode

JP komunala
Vodnogospodarske javne
službe

Vodja intervencije

Vodja intervencije
Policija

Vodja intervencije

Delovni nalog

Drugi ukrepi
Vodja intervencije

Vodja intervencije

Navedene naloge opravljajo gasilske enote, tehnično reševalne enote Civilne zaščite, ekipe za
reševanje na vodi in iz vode. Pri opravljanju nalog sodelujejo vodnogospodarske javne službe
EHO projekt d.o.o., HNG d.o.o., Nivo EKO d.o.o.
Naloge tehničnega reševanja opravljajo ustrezne gospodarske družbe s področja gradbeništva,
ki imajo potrebne tehnične in druge zmogljivosti. V ta namen je Občina Tržič z več
gospodarskimi družbami sklenila pogodbe s katerimi se ureja financiranje teh nalog ter druge
medsebojne obveznosti in sicer z:
•Komunala Tržič d.o.o.;
•TGM Dobre Anton s.p.;
•Luknja d.o.o. Tržič;
•Elektrolift d.o.o.;
•KOBO Bojan Kokalj s.p.
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P-10

Pregled gradbenih organizacij Občine Tržič

P-11

Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov občine
Tržič
Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb Občine
Tržič

P-13

8.2.6 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje

Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob po-poplavi obsega:
- nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali,
- nastanitev in oskrbo ogroženih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi
osnovnimi življenjskimi potrebščinami,
- zagotavljanje razmer za osebno higieno,
- zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture,
- oskrbo z električno energijo,
- zagotavljanje nujnih prometnih povezav,
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-

zagotavljanje nujnih telekomunikacijskih zvez,
zagotavljanje in zaščito nujne živinske krme.

Čim prej je potrebno vzpostaviti delovanje infrastrukturnih objektov in naprav.
Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadolžene javne
službe (Center za socialno delo Gorenjska-enota Tržič, Zdravstveni dom Tržič) in druge
organizacije s področja infrastrukture ter pristojni poveljnik CZ.
Delovanje infrastrukturnih objektov in naprav v občini Tržič zagotavljajo naslednje javne
službe:
• občinske ceste-Komunala Tržič d.o.o,
• vodovod in kanalizacija-Komunala Tržič d.o.o,
• elektro omrežje-Elektro Gorenjska,
• telekomunikacije-Telekom,
• državne ceste-, Gorenjska gradbena družba d.d.
Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji za preklic
odrejenih zaščitnih ukrepov in nalog ZRP.
Postopki sodelovanja potekajo po piramidnem sistemu od vrha navzdol, kot je prikazano na
shemi:

P-3

Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč Občine Tržič

P-7

Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZIR v občini
Tržič

P-11

Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov Občine
Tržič
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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 takoj oziroma v
prvih urah po nesreči. Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je
zadolžena občina. Pri tem ima pomembno vlogo informacijski center, ki ga lahko po potrebi
ustanovi občina in med drugimi nalogami usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite v
bivalnem okolju.
Za izvajanje nalog osebne in vzajemne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah se prebivalci že
danes seznanjajo iz učnih programov v šolah, preko različnih oddaj na Radiu in TV ter z napotki
občine v tistih predelih občine, ki so posebej ogroženi zaradi različnih nesreč. Napotki
vsebujejo tudi preventivno obnašanje prebivalcev na ogroženem območju, kot je npr. njihovo
ravnanje in postopanje pred, med in po poplavah. S temi navodili so prebivalci na najbolj
ogroženem delu občine že danes seznanjeni.
Ob obsežnejših poplavah, ko bi se aktiviral Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za
občino Tržič, bi občina Tržič ustanovila Informacijski center. V delo informacijskega centra so
vključeni policija (Policijska postaja Tržič), zdravstvo (ZD Tržič), Rdeči križ Slovenije (RKS
OZ Tržič), (ki ob velikih nesrečah organizira poizvedovalno službo), strokovnjaki s področja
nudenja psihološke pomoči, duhovne pomoči, prevajalci ter socialne službe (CSD Gorenjskaenota Tržič).
Osnovne naloge informacijskega centra so:
• posredovanje informacij o posledicah nesreče (materialna škoda, poškodovani, mrtvi),
• zbiranje podatkov o pogrešanih,
• poizvedovanje s strani javnosti in pristojnih organov,
• zbiranje podatkov (podatki o preživelih, ranjenih in mrtvih),
• zbiranje podatkov o območjih evakuacije in lokacijah evakuirancev,
• priprava seznamov preživelih, ranjenih in umrlih,
• posredovanje informacij svojcem in pristojnim službam,
• izmenjava informacij s pristojnimi službami in
• posredovanje podatkov o službah, ki lahko nudijo pomoč (psihološko, duhovno in
podobno).
Vse informacije, ki gredo skozi informacijski center so obravnavane v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov.
D-7

Navodila prebivalcem za ravnanje ob nesreči
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10 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV
10.1 Pomen pojmov
HIDROLOŠKO OPOZORILO je napoved in/ali opis razmer na vodotokih v Sloveniji, ko so
predvidena ali se že pojavljajo razlivanja izven strug ali obalne črte. Hidrološko opozorilo izda
ARSO.
HIDROLOŠKA POROČILO je opis trenutnih in predvidenih hidroloških razmer v Sloveniji.
Sestavljeno je iz besednega opisa hidrološkega stanj in napovedi ter grafičnega prikaza
visokovodnih razmer, izda ju ARSO.
OPOZORILNA VREDNOST VODOSTAJEV in PRETOKOV VODOSTAJEV ARSO je
višina vodne gladine v cm ali pretok v m³/s na vodomernih postajah državnega hidrološkega
monitoringa, pri katerem se začnejo prva razlivanja izven strug ali obalne črte.
INTERVENCIJSKE VREDNOSTI VODOSTAJEV in PRETOKOV VODOTOKOV so
tipične vrednosti vodostajev in pretokov vodotokov v aplikaciji Monitoring voda v sistemu
SMOK, na podlagi katerih poteka koncept odziva ob poplavah.
HIDROLOGIJA ali VODOZNANSTVO je znanost, ki proučuje vode na kopnem (nad
površjem, na površju in pod površjem).
METEOROLOGIJA je znanost o ozračju, ki raziskuje vremenske procese in napoveduje
vreme. Osnovni namen rednega in sistematičnega spremljanja meteoroloških pojavov je
pravočasno napovedovanje in obveščanje o vremenskih pojavih zaradi zaščite, obrambe in
varovanja prebivalstva in dobrin ter zaradi čim bolj smotrnega izrabljanja z vremenom,
podnebjem in vodami povezanih naravnih danosti.
NEVARNOST (naravna ali druga ustrezna) je danost za katerikoli neugoden pojav, ki je
povezan z mogočo nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke.
RANLJIVOST je stopnja škode ali posledic, ki bi lahko nastale zaradi potencialno škodljivega
pojava oziroma nastopa nevarnosti.
OGROŽENO OBMOČJE je območje, kjer zaradi nevarnosti škodljivega delovanja voda –
poplav in erozije, plazov ter ledu, pogojenih z naravnimi značilnostmi in obstoječe rabe prostora
(stalne prisotnosti ljudi in objektov) obstaja potencial ogroženosti življenj in zdravja ljudi ter
potencial materialne škode.
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 tem hitreje, čim hitreje le-ta narašča. Hitrost
poplavnega vala je pri večjih nižinskih rekah od 2 – 5 km/h, pri nenadnih povodnjih
hudourniškega značaja pa tudi čez 15 km/h. Ko vodotok prestopi bregove, se hitrost poplavnega
vala hitro zmanjša.
VODOSTAJ je višina gladine vode v rečnem koritu in je izražen v centimetrih glede na koto
»0« vodomera. Kota »0« vodomera, glede na katero se meri gladino vode, je postavljena tako,
da imajo vodostaji najpogosteje pozitivne vrednosti.
VODNI PRETOK je tista množina vode, ki preteče skozi ovlažen rečni profil na vodomernem
profilu v 1 sekundi. Izrazimo ga v m³/s (hitrostjo; Q=S*v=(m2)*(m/s)=( m³/s)), izračunamo pa
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tako, da površino ovlaženega profila pomnožimo s srednjo hitrostjo vode. Vodni pretok je
povezan z višino vodostaja.
10.2 Razlaga okrajšav

ARSO
CORS
CZ
DMR
ELME
GRS
GZ
JRKBO
MEEL
MTS
NIJZ
NLZOH
NMP
OE
OZ
PGD
PP
ReCO
RKB zaščita
RKS
RS
SIJA
STA
SV
SMOK
UM
URSZR
UVHVVR
ZA-RE
ZD
ZiR
ZIRS
ZRP
ZVKDS

Agencija Republike Slovenije za okolje
Center za obveščanje Republike Slovenije
Civilna zaščita
Digital mobile radio
Ekološki laboratarij z mobilno enoto
Gorska reševalna služba
Gasilska zveza
Enota za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo
Mobilna enota z ekološkim laboratorijem
Materialno tehnična sredstva
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Nujna medicinska pomoč
Območna enota
Obmoćno združenje
Prostovoljno gasilsko društvo
Prva pomoč
Regijski center za obveščanje
Radiološka, kemična in biološka zaščita
Rdeči križ Slovenije
Republika Slovenija
Sistem javnega alarmiranja
Slovenska tiskovna agencija
Slovenska vojska
Sistem monitoring, opazovanja in kontrole
Urad za meteorologijo
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja
Zdravstveni dom
Zaščita in reševanje
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
Zaščita, reševanje in pomoč
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
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11 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
12.1. Skupne priloge
P-1

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne
zaščite 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-6

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

P-7

reševanje in pomoč občine Tržič
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
Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb v Občini
Tržič
Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode ObčineTržič
Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in
napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov

P-13
P-14
P-18
P-20

Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce v občiniTržič

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 vobčiniTržič

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

Pregled centrov za socialno delo v občini 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

P-31

Pregled kulturne dediščine v občini Tržič

71

P-33

Seznam članov komisije za ocenjevanje škode Občine Tržič

12.2. Posebne priloge
P-100

Evidenčni list o vzdrževanju načrta

12.3 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 - 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

12.4 Posebni dodatki
D – 100

Ocena ogroženosti v primeru naravnih in drugih nesreč v Občini Tržič
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