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1.0  NESREČA, ZA KATERO JE IZDELAN NAČRT - ZEMELJSKI PLAZ 

1.1 Uvod 

Občinski načrt zaščite in reševanja v primeru zemeljskega plazu temelji na Zakonu o varstvu 

pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10 in 21/18), Doktrini 

zaščite, reševanja in pomoči (Vlada RS, št. 912-07/2002-1 z dne 30. 05. 2002), Resoluciji 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) (846-0005/2019-17, z dne 15.2.2020). 

 

Zemeljsko plazenje je premikanje dela površinske zemeljske mase po pobočju pod vplivom 

gravitacije. Osnovna delitev je glede na sestavo – zemeljski plaz ali hribinski plaz ter glede na 

aktivnost – aktivni, ki so še v fazi premikanja, fosilni, ki so stari in zaznavni le po morfologiji 

terena ter potencialni, ki so na območjih, kjer je možno oz. verjetno plazenje. 

V Sloveniji predstavljajo zemeljski plazovi in drugi pojavi nestabilnosti površja takoj za potresi 

in poplavami tretjo največjo ogroženost človeka in njegovega okolja. Večina plazov v Sloveniji 

je posledica delovanja drugih nesreč na okolje, predvsem dolgotrajnih deževij (plazovi 

manjšega obsega), večji plazovi pa nastopajo kot posledica rušilnih potresov v kombinaciji z 

dolgotrajnimi deževji. 

1.2 Opredelitev pojma  

Številne pojave porušenja naravnega ravnovesja na zemeljskem površju zaradi delovanja 

gravitacije in zunanjih procesov denudacije uvrščamo pod zemeljske plazove. Naziv zemeljski 

plazovi torej zajema pojave plazenja v najširšem smislu – to je zelo različne pojave rušenja 

naravnega ravnovesja na terenu. Nastanek plazu je vedno posledica delovanja različnih 

dejavnikov, ki se med seboj seštevajo. Delimo jih na dolgotrajne in kratkotrajne ter na naravne 

in človeške.  

 

Med dolgotrajne dejavnike spadajo geološko tektonski in morfološki procesi. Ti bodisi 

zmanjšujejo velikost strižne trdnosti hribin in zemljin (tektonika, kemično in fizikalno 

preperevanje) bodisi preoblikujejo obliko terena tako, da so določene zemeljske mase z veliko 

potencialno energijo potencialno podvržene zdrsu (preoblikovanje oblike terena in erozija). 

Njihovo delovanje je počasno in se meri v tisoč in deset tisoč letih.  

Kratkotrajni dejavniki so procesi, ki trajajo kratek čas (od nekaj dni do največ nekaj mesecev). 

Ustvarijo pogoje, pri katerih na kritičnih lokacijah, kjer se seštevajo negativna delovanja 

dolgotrajnih dogodkov, nastane plaz. Najpogostejši naravni kratkotrajni dejavniki so močne 

in/ali dolgotrajne padavine, ki v potencialno nestabilnih tleh povzročajo vzgonske in strujne 

vodne tlake. Od človeških kratkotrajnih vzrokov sta najpogostejša spodkopavanje ali 

obremenitev pobočja. Tisti kratkotrajni vzrok, ki je pomembno deloval kot zadnji in je 

povzročil, da se je mejno ravnotežje porušilo, imenujemo sprožitelj plazenja. Včasih je težko 
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ugotoviti, kateri vzrok je neposredni sprožitelj plazenja, lahko sta tudi dva, ki sta slučajno 

nastopila skupaj. 

1.3 Značilnosti zemeljskih plazov  

Pojave porušenja naravnega ravnovesja v najširšem smislu delimo na tiste v hribini in tiste v 

zemljini. Osnovni pojavi naravne porušitve v hribinah so naslednji:  

• hribinski zdrsi po šibki ploskvi diskontinuitete v hribini,  

• hribinski podori ob subvertikalnih stenah iz trde kamenine,  

• drsenje, prevračanje, kotaljenje in padanje posameznih blokov in kamnov ter zdrsi 

grušča prek strmih hribinskih brežin. 

 

Slika 1: Možnost pojavljanja plazov v Sloveniji 
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Osnovni pojavi naravne porušitve v zemljinah so naslednji:  

• plazenje po pogojenih conah v zemljini ali v stiku zemljine s 

podložno hribino,  

• polzenje zemljinskih mas, ki iz izvora plazenja polzijo po pobočju 

gravitacijsko navzdol,  

• tokovi, ki tečejo s hitrostjo tekočin ter poleg vode in zraka 

vsebujejo znaten delež trdne drobne in/ali grobe frakcije zemljin.  

Plazovi se za svojo aktivnost ponavadi dolgo pripravljajo. Velikokrat je 

začetek premikanja tal zelo počasno, tako da se nanj lahko največkrat 

tudi pripravimo. Plazenje je možno delno predvidevati tudi na podlagi 

vremenske napovedi, saj je nastanek plazov v veliki meri odvisen tudi od 

padavin. 

1.4 Splošne značilnosti občine Tržič 

Občina Tržič zavzema 155,4 km2 ali 0,8% ozemlja Republike Slovenije in ima 14.880 

prebivalcev (SURS 2021). Na severu meji z Republiko Avstrijo in sicer po gorskem grebenu 

osrednjih Karavank, na zahodu meji na občini Tržič in Radovljica, na vzhodu na Jezersko in 

Preddvor ter na jugu na občini Naklo in Kranj. Ozemlje skoraj v celoti pripada porečju Tržiške 

Bistrice, le manjši del pripada porečju Kokre (Občina Tržič 20211). Po površini se med 

slovenskimi občinami uvršča na 36. mesto (Statistični urad 20212). 

  

                                                 
1 Občina Tržič. 2021. Dostopno prek: https://www.trzic.si/ 
2 Statistični urad RS. 2021. Dostopno prek: https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/188 

http://www.trzic.si/o-trzicu
https://www.stat.si/obcine/sl/2012/Municip/Index/188
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Slika 2: Občina Tržič 

 

Vir: Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Tržič 2014  

1.4.1 Fizično geografske značilnosti 

Občina Tržič je del Gorenjske statistične regije in zavzema površino 155,4 km2. Severni del 

občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši 

del občine pa predstavljajo uravnave, ki spadajo k severnemu delu ljubljanske kotline 

(Dobrave).  
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Slika 3: Geološka karta občine Tržič 

 

 
 

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100.000, lista Kranj (Grad & Ferjančič, 1974) in Celovec 

(Buser & Cajhen, 1978), Karte erozijske in poplavne nevarnosti, plazljivosti in nevarnosti 

snežnih plazov za območje občine Tržič, 2010. 

 

Geološka zgradba ozemlja občine Tržič je zelo raznolika in zapletena. Vzrok temu so še vedno 

aktivne tektonske sile, ki so ozemlje razkosale v velike tektonske bloke in jih dvignile v pogorji 

Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Tako se v tektonskih stikih pojavljajo litostratigrafske 

enote zelo različnih starosti (od spodnjedevonskih do terciarnih), predvsem pa zelo različnih 
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inženirsko-geoloških lastnosti (slika 3) (Karte erozijske in poplavne nevarnosti, plazljivosti in 

nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič, 20103). 

 

Pretežni del občine je razgibana srednje gorska pokrajina. Omejena je z dokaj visokimi 

gorskimi hribi Kriške gore, Storžiča, Konjščice, Dobrče in Košute. V te gorske masive se 

zajedajo tri glavne doline v obliki pahljače: Lomska dolina, Jelendolska dolina in Podljubeljska 

dolina. 

 

Vsi trije potoki Lomščica, Tržiška Bistrica in Mošenik se pri Tržiču združijo v Tržiško Bistrico. 

Imajo sorazmerno dosti pritokov iz vseh strani, saj tečejo po ozemlju, ki je deloma neprepustno 

ali popolnoma neprepustno. Vode je v vseh letnih časih dovolj in nikoli ne usahnejo. 

 

Celotno srednje gorsko področje občine Tržič je skoraj v celoti poraslo z gozdom razen dolin, 

pašnikov in planin (107.1 km2). Ravninski svet je nekoliko bolj skrčen predvsem v smeri proti 

Naklem kjer so največje strnjene kmetijske površine. Območje leži na nadmorski višini med 

434 m in 2.133 m (Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč v občini Tržič 2020). 

Naselja v občini Tržič segajo do 900 m visoko, poselitev pa je najgostejša med 490 in 600 m 

nadmorske višine. Najnižja točka nadmorske višine v občini pa je v vasi Novake (434 m n. v.) 

(Občina Tržič, 20144 in Jekovec 20195). 

 

1.4.2 Relief in geološke karakteristike 

Povprečna nadmorska višina znaša 1.281 m, povprečni naklon površja pa 25,3°. Ozemlje 

občine delimo na tri večje reliefne enote, ki si sledijo od severa proti jugu:  

1. Severni, visokogorski del občine zaznamuje greben Košute, z najvišjo točko občine 

2.133 m na Košutnikovem Turnu. Zahodno od Košute leži greben Begunjščice (najvišji je 

Veliki vrh 2.060 m) severno pa stranski greben Košutice (1.968 m), Rjave peči (1.614 m) in 

Ljubeljščice (1.492 m).  

Območje gradijo pretežno triasni apnenci in dolomiti, značilna pa je kraška hidrografija. 

Nakloni so veliki, večinoma med 33–55°. Ostro gorsko podnebje se odraža zlasti v vegetaciji, 

saj je gozdna meja večinoma na 1.700 m nadmorske višine. Nad njo je pas alpskega rušja, nad 

njim pa alpski travniki, ki segajo vse do vrha gorskih grebenov. Severna, osojna pobočja Košute 

in Begunjščice so večinoma skalnata, njihova vznožja pa prekrivajo obsežna melišča.  

                                                 
3 Karte erozijske in poplavne nevarnosti, pazljivosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič, 

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, Ljubljana, stanje maj 2010.  
4 Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Tržič 2014. LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja 

Šendlinger s.p., Radenci 
5 Jekovec, Urša. 2019. Poselitev in priključenost na javno kanalizacijsko omrežje v občini Tržič. Dostopno prek: 

http://www.vsvo.si/wp-

content/uploads/2019/05/Ur%C5%A1a_Jekovec_DIPLOMSKA_NALOGA_2019_brez_prilog.pdf 
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Glede na naravnogeografske pogoje v tem delu občine se je tradicionalno razvilo planinsko 

pašništvo, v zadnjih desetletjih pa so vse bolj prisotne različne turistične in rekreacijske 

dejavnosti (smučanje, gorništvo ipd.). Avtohtona poselitev sega do nekaj nad 1.000 m 

nadmorske višine, prisotna pa je v obliki samotnih kmetij. Slednjih je največ na območju doline 

Pod Košuto ter nad dolino Lomščice. Demografsko gledano gre za območje, kjer prebivalstvo 

stagnira, značilna je manj ugodna starostna struktura. Prevladujoči gospodarski dejavnosti sta 

gozdarstvo in kmetijstvo; slednje je ključno tudi z vidika ohranjanja avtohtonega poselitvenega 

vzorca in kulturne pokrajine. Razvoj turizma v preteklih desetletjih je temeljil na alpskem 

smučanju, vedno bolj pa se uveljavlja gorništvo, ki je prisotno preko celega leta. 

2. Osrednji, hriboviti del občine z rečnimi dolinami vključuje Dobrčo, Kriško goro in 

Konjščico z nadmorskimi višinami do 1.600 m. Pet kilometrov dolg greben Kriške gore se 

nadaljuje preko Velike in Male Poljane ter Psice do, z vidika občinskega ozemlja izoliranega 

visokogorskega območja, Storžiča (2.132 m). Dobrča, Kriška gora in Storžič geološko gledano 

pripadajo Kamniško-Savinjskim Alpam, hidrografsko pa severno ostenje Storžiča pripada 

porečju Tržiške Bistrice.  

Območje zaznamuje raznolika litološka zgradba s kamninami iz različnih obdobij Zemljine 

zgodovine (peščenjaki, skrilavi glinavci, konglomerati, breče, apnenec, dolomit, keratofir, 

porfir...). Nakloni na tem območju so najmanjši v dnu dolin, drugje pa večinoma od 7–20°. 

Razvita je razvejana rečna mreža z glavnimi vodotoki Mošenikom, Lomščico in Tržiško 

Bistrico, ki imajo v zgornjem toku izrazito hudourniški značaj. Skladno s padavinskim režimom 

so viški na vodotokih v jeseni in spomladi, kar je značilnost dežno-snežnega rečnega režima.  

Območje so prvotno poraščali predalpski bukovi in smrekovi gozdovi, na silikatni podlagi pa 

predalpski bukov gozd z belkasto bekico. Zdaj zaradi stoletne gospodarske rabe gozda 

prevladujejo monokulturni smrekovi gozdovi. Poselitev je vezana na dna dolin, kjer gre za 

strnjeno poselitev, deloma pa so na pobočjih nastali zaselki ter tudi samotne kmetije, ki 

predstavljajo avtohtono poselitev. Demografska slika naselij v tem delu občine je precej 

raznolika - tako gre v dolini Mošenika v zadnjem času za hitro naraščanje prebivalstva, zlasti 

na račun novogradenj v Podljubelju, naselja v dolini Tržiške Bistrice pa se soočajo s stalnim 

upadanjem prebivalstva in neugodno starostno strukturo. Naselja v dolini Lomščice po številu 

prebivalcev stagnirajo, starostna struktura pa je razmeroma ugodna.  

3. Južni del občine imenujemo tudi Dobrave, gre pa za najbolj uravnano površje, ki 

je nastalo kot posledica odlaganja naplavin Tržiške Bistrice v medledenih dobah. Tržiška 

Bistrica je v spodnjem delu svojega porečja vrezala strugo v lastne pleistocenske naplavine. 

Struga je ozka in skupaj z naplavno ravnico široka v povprečju 350 m vse do Tržiča. Nad njo 

so uravnane starejše ledeniško-rečne terase s povprečno nadmorsko višino 490–500 m.  

Proti severu, ob vznožju Dobrče in Kriške gore, relief preide v terciarno gričevje z nadmorsko 

višino do 650 m. Gradi ga oligocenska sivica. Nakloni so majhni in večinoma pod 6°. Večji 
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nakloni so na ježah terase, kjer lahko znašajo tudi 55°. Območje so nekdaj poraščali gozdovi 

hrasta gradna in belega gabra, zdaj so tu predvsem kmetijska zemljišča. Naselja se demografsko 

med seboj razlikujejo - tako naselja na pobočjih Dobrče in Kriške gore doživljajo počasno rast 

prebivalstva, starostna struktura je manj ugodna. Pri naseljih na ravnini je mogoče zaznati 

naraščanje števila prebivalstva, tudi starostna struktura je razmeroma ugodna (Okoljsko 

poročilo za občinski prostorski načrt občine Tržič 2014). 

Slika 4: Geološka sestava in prelomi na območju občine Tržič 
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1.4.3 Podnebje v občini Tržič 

Podnebne razmere v občini Tržič izrazito pogojujeta geografska lega in reliefna razgibanost. 

Nižinski del občine ima zahodno slovensko varianto zmerno celinskega podnebja, za katero je 

značilno, da se povprečna temperatura najhladnejšega meseca ne spusti pod –3 °C in da so vsi 

letni časi približno enakomerno namočeni. Zaradi lege v območju alpsko-dinarske pregrade 

izstopa velika namočenost in višek padavin v jeseni.  

Z dvigovanjem v gorski del pridobiva podnebje gorske poteze, s povprečno temperaturo 

najhladnejšega meseca pod –3 °C, najtoplejšega nad zgornjo gozdno mejo pod 10 °C in zelo 

veliko namočenostjo. V zimskem času imajo zaradi pogostih temperaturnih inverzij gorske 

podnebne poteze tudi gorske doline.  

V občini se nahaja več meteoroloških postaj v okviru državne mreže meteoroloških postaj 

(Tržič, Tržiška Bistrica, Preska, Jelendol in Podljubelj), kjer pa se izvajajo le meritve padavin. 

Najbližji reprezentativni merilni mesti z daljšim časovnim obdobjem izvedenih meritev za 

različne meteorološke parametre sta Lesce (okrog 5,3 km severozahodno) in Preddvor (okrog 

5,4 km jugovzhodno). V bližnji okolici občine ni meteorološke postaje v okviru državnega 

monitoringa, ki bi izvajala meritve hitrosti, smeri in pogostosti vetra (Okoljsko poročilo za 

občinski prostorski načrt občine Tržič 2014).  

1.5 Nevarnosti zemeljskih plazov na območju občine Tržič 

 

Rizični čas za nastanek zemeljskih plazov je v obdobju večjih padavin in sicer v jesenskem in 

pomladanskem obdobju. Plazovi nastajajo predvsem kot posledica delovanja meteorskih vod 

in nepravilnih gradbenih in drugih posegov v naravna okolja v kombinaciji z učinki vode. 

 

Za vse plazove, ki niso strokovno sanirani, obstaja velika verjetnost, da se ob večji količini 

padavin ali vodni ujmi aktivirajo oziroma razširijo. Ob vsaki vodni ujmi nastanejo novi plazovi, 

ki še niso evidentirani.  

 

Stanje glede ogroženosti pred plazovi se glede na izvršene sanacije manjša, pojavljajo pa se v 

zadnjem času goloseki gozdnih površin večjega obsega, ki bodo v perspektivi posredni 

povzročitelji plazov in podorov. Goloseki niso evidentirani in je zaenkrat ta ocena le pavšalna, 

saj bi glede navedenega morali pridobiti oceno strokovne gozdarske službe in geologov. 

 

V Občinski oceni ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami so podane analize 

nevarnosti plazenja, verjetnost pojavljanja plazov, podvrženost plazenju. 

 

5, 27 % občine Tržič pokrivajo območja, kjer je verjetnost pojavljanja plazov zelo velika, 31,34 

% občine pripada območjem, na katerih je pojavljanje plazov veliko in 16,86 % območjem, 

kjer je verjetnost pojavljanja plazov srednje velika.  
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Glede na podatke Geološkega zavoda lahko ugotovimo, da občina Tržič spade med občine, ki 

imajo veliko gostoto plazov ter tudi verjetnost pojavljanja plazov.  

 

Slika 5: Karta plazljivosti 

 
Vir: Občinski prostorski načrt občine Tržič: Stanje prostora 20166 

 

V študiji Karte erozijske in poplavne nevarnosti, plazljivosti in nevarnosti snežnih plazov za 

območje občine Tržič, ki jo je izdelala Filozofska fakulteta Univerze Ljubljana so se pri 

kategorizaciji kamnin opirali na uveljavljeno inženirsko-geološko razčlenitev (Ribičič in sod. 

2003; Komac, M., Ribičič 20067), kjer so kamnine razvrščene v zemljine, polhribine in hribine. 

Zemljine, med katere štejemo nesprijete sedimente z najnižjo geomehansko trdnostjo, se 

nadalje delijo v ravninske (aluvialni nanosi rek in potokov), pobočne (deluvialni, proluvialni 

nanosi, pobočni vršaji in grušči) in antropogene (umetno ustvarjeni nasipi večjih površin). 

                                                 
6 Občinski prostorski načrt občine Tržič: Stanje prostora 2016. Dostopno prek: https://www.trzic.si/doc/obcina-

predpisi/stanje-prostora.pdf 
7 Ribičič, Mihael. 2002 Zemeljski plazovi, usadi in podori, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Nesreče in varstvo pred njimi. 

Ribičič, Mihael. 2014.  Dostopno prek: https://www.e-

plaz.si/pdf/Priloga1_MRibicic_2014_ZEMELJSKI%20PLAZOVI%20(VRSTE%20IN%20OPIS).pdf 

Zorn, Matija in Blaž Komac. 2008.  Zemeljski plazovi v Sloveniji. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. 

 

https://www.trzic.si/doc/obcina-predpisi/stanje-prostora.pdf
https://www.trzic.si/doc/obcina-predpisi/stanje-prostora.pdf
https://www.e-plaz.si/pdf/Priloga1_MRibicic_2014_ZEMELJSKI%20PLAZOVI%20(VRSTE%20IN%20OPIS).pdf
https://www.e-plaz.si/pdf/Priloga1_MRibicic_2014_ZEMELJSKI%20PLAZOVI%20(VRSTE%20IN%20OPIS).pdf
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Polhribine so delno litificirane, njihova trdnost in druge geomehanske lastnosti pa so še 

prenizke, da bi se uvrstile v hribine. Med hribine uvrščamo klastične, karbonate, metamorfne 

in magmatske kamnine. Kadar se menjavajo plasti geomehansko različnih kamnin, se pri 

uvrstitvi upoštevajo lastnosti prevladujoče kamnine. Predstavljena splošna delitev kamnin se v 

naslednji fazi kategorizacije nadgradi s podrobnejšimi podatki iz tolmačev, poročil in z 

dodatnimi terenskimi pregledi.  

 

Kamnine in sedimenti so razvrščeni v 4 razrede glede na relativno podvrženost plazenju in 

eroziji pri enakih pogojih:  

1. razred – zelo majhna podvrženost plazenju (Razred 1 zavzema 21,15 km2 ali 13,61 

% ozemlja občine Tržič);  

2. razred – majhna (Razred 2 zavzema 31,00 km2 ali 19,95 % ozemlja občine Tržič);  

3. razred – srednje velika (Razred 3 zavzema 63,68 km2 ali 40,98 % ozemlja občine 

Tržič);  

4. razred – velika (Razred 4 zavzema 39,54 km2 ali 25,45 % ozemlja občine Tržič 

(Občinski prostorski načrt občine Tržič: Stanje prostora 2016, Karte erozijske in 

poplavne nevarnosti, pazljivosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič, 

2010). 

 

Po površini v občini prevladujejo območja, ki so podvržena plazljivosti. Srednje velika in 

velika podvrženost plazljivosti zaznamuje kar 66,4 % ozemlja. 
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Slika 6: Karta erozijske nevarnosti 

 

 
 

Vir podatkov: Karte erozijske in poplavne nevarnosti, pazljivosti in nevarnosti snežnih plazov 

za območje občine Tržič, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 

Aškerčeva 2, Ljubljana, stanje maj 2010. 

 

Območja velike erozijske nevarnosti obsegajo 44,81 % območja občine in predstavljajo tisti 

del občinskega prostora, v katerem naj bi bilo tudi v prihodnje človekovo delovanje omejeno 

na manj intenzivne oblike rabe (gozdarstvo, planinsko pašništvo, planinarjenje), obsežnejši in 

točkovno koncentrirani posegi (gradnja stanovanjskih ali trajnih gospodarskih objektov in 

zahtevnejše infrastrukture) pa se naj v največji možni meri izogibajo tem območjem. Na teh 

območjih so današnji erozijski procesi zelo do izjemno močni, njihova intenzivnost pa se lahko 

v prihodnje še stopnjuje zaradi naravnega dogajanja (intenzivne padavine v kombinaciji z 

drugimi dejavniki, ki lahko bistveno povečajo specifični odtok) in nepravilnega človekovega 

poseganja. Pri načrtovanju rabe prostora ne smemo zanemariti dejstva, da intenzivnosti 

erozijskih procesov na teh območjih ne moremo zmanjšati, lahko pa jih z nepravilnim 

poseganjem stopnjujemo in s tem povečamo ogroženost nižje ležečih delov občine vzdolž 

hudourniških vodotokov, vključno z mestom Tržič (Občinski prostorski načrt občine Tržič: 

Stanje prostora 2016). 

 

Občina Tržič ima evidentirane plazove, ki so označeni v katastru zemeljskih plazov. 
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 1.5.1 Kataster zemeljskih plazov v občini Tržič 

 

Kataster zemeljskih plazov podaja lokacije in obseg obstoječih zemeljskih plazov in skalnih 

podorov, ki so se v preteklosti že prožili in predstavljajo potencialno nevarnost ponovnega 

proženja. Ocenjen in na karti vrisan je tudi potencialni maksimalni možni obseg plazu, ob 

upoštevanju geoloških, reliefnih in klimatskih razmer na lokaciji. 

 

Tabela 1: Kataster zemeljskih plazov v občini Tržič 

 

IME TIP OZNAKA POV (HA) 

Preska pri Tržiču Evidentirani zem. plazovi 0 0,84 

Preska pri Tržiču Potencialno plazenje 0 5,43 

Kranjska cesta Prodorno območje 0 0,79 

Cimper Evidentirani zem. plazovi 0 0,08 

Koroška cesta Podorno območje 0 0,88 

Koroška cesta Vplivno območje podora 0 2,52 

Cenova Guba Potencialno plazenje 0 4,23 

Cenova Guba Evidentirani zem. plazovi 0 0,37 

Pot na zali Rovt Podorno območje 0 0,28 

Pod Kalom Evidentirani zem. plazovi 0 0,29 

Cankarjeva cesta Podorno območje 0 0,07 

Veliki vrh Podorno območje 0 54,03 

Veliki vrh Vplivno območje podora 0 42,58 

Zgornja dolina Območje splazitve 1 0,01 

Zgornja dolina Območje splazitve 2 0,04 

Zgornja dolina Evidentirani zem. plazovi 3 0,07 

Zgornja dolina Evidentirani zem. plazovi 5 0,01 

Zgornja dolina Evidentirani zem. plazovi 4 0,18 

Zgornja dolina Območje splazitve 2 10,16 

Zgornja dolina Evidentirani zem. plazovi 0 0,01 

Borova Peč Podorno območje 0 3,54 

Borova Peč Vplivno območje podora 0 3,10 

Jelendol Evidentirani zem plazovi 0 0,04 

Jelendol Evidentirani zem plazovi 0 0,05 

Koroška cesta Evidentirani zem plazovi 0 0,08 

Hudi Graben Podorno območje 0 0,08 

Cesta v Leše Evidentirani zem plazovi 0 0,02 

Cesta v Leše Evidentirani zem plazovi 0 0,01 

Cesta v Leše Evidentirani zem. Plazovi 0 0,02 

Senično Evidentirani zem plazovi 0 0,01 

Senično Evidentirani zem plazovi 0 0,02 

Reber I Evidentirani zem plazovi 0 0,26 

Reber II Evidentirani zem plazovi 0 0,04 
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Farovž Potencialno plazenje 0 0,93 

Farovž Evidentirani zem plazovi 0 0,03 

Jelendol Potencialno plazenje 0 1,52 

Lom pod Storžičem Območje splazitve 0 0,14 

Zgornja dolina Potencialno plazenje 0 4,16 

Brčov rovt Drobirski tok 0 3,31 

Brčov rovt  Potencialno nasutje 0 1,78 

                                    SKUPAJ: 142,01 ha 

 

Aprila 2019 je na odseku ceste Ljubelj-Bistrica (Tržič) prišlo do obsežnega skalnega podora. 

Približno 120 m3 materiala se je zrušilo na cesto v dolžini cca 70 m. 

 

Junija 2019 pa se je sprožil skalni podor v naselju Podljubelj, ki je poškodoval gostinski objekt. 

Skalni podor se je zgodil na istem mestu kot marca 2019, vendar je bil še obsežnejši. Sprožilo 

se je med 50 in 100 m3 gradiva. 

 

Slika 7: Skalni podor Podljubelj 

 

 
 

 

Kataster zemeljskih plazov poleg dejanskih evidentiranih plazov, podornih in območij 

plazljivosti opredeljuje tudi vplivna območja podorov in plazov ter potencialnega plazenja:  

- drobirski tok 3.31 ha,  
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- potencialno nasutje 1.78 ha,  

- evidentirani zem. plazovi 2.42 ha,  

- območje splazitve 10.35 ha,  

- podorno območje 59.67 ha,  

- potencialno plazenje 16.28 ha,  

- vplivno območje podora 48.2 ha. 

 

Slika 8: Kataster zemeljskih plazov8 

 

 
Vir podatkov: Kataster zemeljskih plazov, hudournikov in snežnih plazov v občini Tržič, 

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, Ljubljana, stanje 

april 2012. Položajna natančnost podatkovnih slojev ni podana. 

 

Med pojavi, ki najbolj ogrožajo tla v občini Tržič so zemeljski plazovi, deloma tudi erozijsko 

delovanje vodotokov in snežni plazovi. Tako je evidentiranih 25 zemeljskih plazov, skalnih 

podorov in odlomov, ki so se v preteklosti že zgodili, 72 hudournikov in 29 snežnih plazov. 

Predvsem zemeljski plazovi občasno ogrožajo obstoječo poselitev (npr. plaz Preska, plaz 

Cimper) in prometno infrastrukturo. Obstoječo poselitev ogrožajo tudi nekateri hudourniki, 

                                                 
8 Na sliki kataster zemeljskih plazov še nista zabeležena zemeljska plazova iz leta 2019 na cesti Ljubelj-Bistrica 

in plaz Podljubelj. 
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snežni plazovi pa ogrožajo predvsem območja za rekreacijo in turizem (Okoljsko poročilo za 

občinski prostorski načrt občine Tržič, 20139). 

 

Glede na to, da je pretežni del občine razgibana srednje gorska pokrajina, da povprečna 

nadmorska višina znaša 1.281 m, povprečni naklon površja pa 25,3° in glede na geološko 

sestavo ter podnebje (velika namočenost terena) lahko vidimo, da je občina Tržič med bolj 

ogroženimi občinami v Sloveniji zaradi zemeljskih plazov. 

1.6 Možnosti in verjetnost nastanka verižne nesreče 

Med zunanje dejavnike štejemo predvsem gravitacijo ter klimatske razmere, kjer so 

najpomembnejše padavine ter temperaturne razlike. 

Zaradi zemeljskih plazov lahko pride do nastanka naslednjih verižnih nesreč in motenj:  

- izpada telefonskih komunikacij,  

- poškodb električnih napeljav in omrežja,  

- poškodb vodovodnega omrežja,  

- prometnih nesreč in naletov vozil na nezavarovanih odsekih,  

- motenj v cestnem in železniškem prometu,  

- eksplozij zaradi nepravočasno evakuiranih virov (cisterne goriv, plina, peči, 

ipd.) in zaradi mehanskih poškodb in deformacij virov eksplozij.  

1.7 Sklepne ugotovitve 

Zemeljski plazovi nas v zadnjem obdobju kar pogosto opominjajo, da je tako imenovana neživa 

narava še kako "živa" in se hitri premiki zemeljskih gmot dogajajo tudi v našem okolju, bodisi 

kot sestavni del nenehnega naravnega dogajanja bodisi, žal prepogosto, tudi zaradi 

nespametnega človekovega ravnanja. Človeška družba vse prepogosto spregleda drobne 

signale, s katerimi ji narava sporoča, naj jo pusti pri miru. Navkljub temu posega v pobočja, na 

katerih nestabilne gmote samo "čakajo" na morebiti neznaten povod, da napravijo človeku 

ogromno škodo in včasih odnesejo tudi človeška življenja.  

 

Izjemna zapletenost proženja zemeljskih plazov ter nešteto ugotovljivih in neznanih dejavnikov 

lahko vplivajo na njihov nastanek. Z njimi bi se morali več ukvarjati prostorski načrtovalci in 

še mnogi drugi. Sprožitev zemeljskega plazu je nepovratni naravni dogodek in ob velikih 

plazovih lahko le rešujemo gola človeška življenja ter od daleč opazujemo, kdaj in kje se bo 

njihova pot ustavila. Več po sprožitvi plazu skorajda ne moremo storiti, zato pa je toliko 

pomembneje predhodno oceniti, kje so nestabilna in potencialno nevarna območja in ta 

spoznanja tudi upoštevati pri prostorskem načrtovanju in poseganju v konkretni prostor. Prej 

ali slej bomo morali spremeniti naš odnos do zapletenega ravnovesja v naravi in se včasih tudi 

sprijazniti z našo popolno nemočjo pred mogočnimi naravnimi silami. 

 

D – 100  

 

Ocena ogroženosti v primeru naravnih in drugih nesreč v občini Tržič 

                                                 
9 Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Tržič. 2013. Lučka s.p. 
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2. OBSEG NAČRTOVANJA  

 

2.1 Temeljne ravni načrtovanja  

 

Načrt zaščite in reševanja ob zemeljskem plazu se izdela na ravni občine, torej je temeljni načrt 

občinski načrt. 

  

Nosilci načrtovanja lahko izdelajo le posamezne dele načrta zaščite in reševanja oziroma 

dokumente za izvajanje določenih zaščitnih ukrepov ali nalog zaščite, reševanja in pomoči. 

Načrte dejavnosti v občini Tržič izdelujejo organizacije, ki opravljajo vzgojno izobraževalno, 

socialno, zdravstveno ali drugo dejavnost, ki obsega tudi oskrbo ali varovanje 30 ali več ljudi. 

Njihovi načrti dejavnosti morajo biti usklajeni z občinskim načrtom zaščite in reševanja. 

 

S tem načrtom se urejajo ukrepi in aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje 

osnovnih pogojev za življenje in bivanje, ki so v pristojnosti občine Tržič. 

2.2 Načela zaščite, reševanja in pomoči  

 

Zaščita, reševanje in pomoč ob zemeljskih plazovih se organizira v skladu z naslednjimi načeli:  

Načelo preventive – občina v okviru svojih pristojnosti izvaja preventivne ukrepe, ki 

zmanjšujejo možnost nastanka zemeljskega plazu.  

Načelo pravice do varstva – po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. Ob nesreči imata zaščita in reševanje človeških življenj 

prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi in reševalnimi ukrepi.  

Načelo pomoči – ob nesreči je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Ta 

dolžnost se posebej nanaša na pripadnike sil ZIR v občini. Vsaka pomoč je načeloma 

brezplačna. 

Načelo postopnosti uporabe sil in sredstev – pri zaščiti in reševanju je občina dolžna uporabiti 

najprej svoje sile in sredstva, in le, če te ne zadoščajo, se vključijo v pomoč in reševanje 

sosednje občine, regija in država.  

Načelo obveznega izvajanja odločitev – vodenje zaščite in reševanja 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 IZVEDBE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB 

NESREČI, ZA KATERO JE IZDELAN NAČRT 

 

3.1 Temeljne podmene načrta  

• Varstvo pred zemeljskimi plazovi zagotavljajo v okviru svojih pravic in dolžnosti 

oziroma pristojnosti prebivalci kot posamezniki, prebivalci prostovoljno organizirani v 

raznih društvih in drugih nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z zaščito in 

reševanjem, javne reševalne službe, podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih 

dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje ter občina in državni organi.  

 

• Občinski načrt je izdelan za zemeljske plazove, ki nastanejo zaradi naravnih pojavov in 

kadar lokalni viri ne zadoščajo za učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in 

pomoči.  

 

• Zemeljski plazovi lahko ogrožajo človeška življenja, živali in materialne dobrine 

neposredno zaradi plazenja, zaradi poškodbe objektov in naprav, namenjenih 

proizvodnji, predelavi, uporabi, prevozu, pretovarjanju, skladiščenju in odstranjevanju 

nevarnih snovi, poškodb ali porušitve mostov in druge prometne infrastrukture, 

vodnogospodarske infrastrukture in naravnih vodotokov, poškodb na električnih, 

plinskih in drugih napeljavah in podobno. Naštete objekte morajo upravljavci na 

prizadetem območju pregledati takoj po zemeljskih plazovih.  

 

• Za preprečevanje in zmanjšanje škode zaradi zemeljskih plazov ter za zaščito 

prebivalstva je nujno treba tako v občinah kot v posameznih organizacijah in državnih 

organih pravočasno opozoriti na nevarnost nastanka zemeljskih plazov.  

 

• Če zemeljski plazovi nastanejo nenadoma, sile za zaščito, reševanje in pomoč na 

prizadetem območju takoj začnejo z dejavnostmi za reševanje ljudi, živali in materialnih 

dobrin.  

 

• Ob katastrofalnih zemeljskih plazovih lahko občina zaprosi za pomoč regijo, ta pa lahko 

zaprosi za pomoč državo.  

 

• Občinski načrt zaščite in reševanja ob zemeljskih plazovih se aktivira, ko zaradi 

posledic zemeljskega plazu na ogroženem območju nastopijo razlogi, ki onemogočajo 

ali otežujejo običajni tok vsakodnevnih aktivnosti v gospodarstvu, šolstvu in privatnem 

življenju. Odločitev o aktiviranju načrta sprejme poveljnik Civilne zaščite ali župan 

občine Tržič.  
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3.2 Zamisel izvedbe zaščite in reševanja  

3.2.1 Koncept odziva ob zemeljskih plazovih  

Glavni zaščitni ukrep je dosledno upoštevanje pravil za gradnjo. Na območjih s srednjim in 

velikim tveganjem bi izvajalec del nujno moral pridobiti geološko mnenje in predloge za 

ustrezno delo.  

Zamisel izvedbe ob zemeljskem plazu temelji na ocenjenem poteku in razvoju nastalih razmer 

in posledicah, ki jih na ljudeh, premoženju in okolju nesreča lahko povzroči.  

Ukrepi ob zemeljskem plazu so odvisni od ugotovljene stopnje nevarnosti. Možne nesreče 

delimo v tri stopnje, na osnovi katerih so predvidene tudi tri stopnje ukrepanja, in sicer:  

I. stopnja nevarnosti - majhna ogroženost (plaz majhne razsežnosti oz. zelo počasen plaz) 

Nesreča in njene posledice so obvladljivi z osnovnimi ukrepi in s silami na nivoju občine, 

občani in PGD samostojno ukrepajo in preprečijo nadaljnji razvoj nesreče. Obvestilo o nesreči 

posredujejo na center za obveščanje Kranj. O nesreči vodja intervencije izdela zapisnik, izvod 

zapisnika se dostavi odgovorni osebi za ZiR občine Tržič.  

II. stopnja nevarnosti - srednja ogroženost (plaz srednje razsežnosti oz. počasen plaz) 

Nesreča in njene posledice niso obvladljivi z osnovnimi ukrepi in silami, vodja intervencije 

zahteva pomoč drugih sil za ZRP občine (pogodbena podjetja z gradbeno mehanizacijo). Ekipe 

z ukrepi in sredstvi nesrečo in njene posledice omejijo. O nesreči vodja intervencije izdela 

zapisnik, izvod zapisnika se dostavi odgovorni osebi za ZiR občine.  

III. stopnja nevarnosti-velika ogroženost (plaz velike razsežnosti oz. hiter plaz) 

Nesreče in njenih posledic občinske sile za ZRP ne obvladajo. Obvestilo o plazu posredujejo 

regijskemu centru za obveščanje Kranj, ReCO Kranj pa naprej obvesti regijske ali sile sosednjih 

občin za ZRP, ki ukrepajo v skladu z njihovimi načrti. Ekipe z ukrepi in sredstvi nesrečo in 

njene posledice omejijo. O nesreči vodja intervencije izdela zapisnik, izvod zapisnika se dostavi 

odgovorni osebi za ZiR občine. 
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Shema 1: Koncept odziva ob zemeljskem plazu 
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Shema 2: Diagram poteka aktivnosti ob zemeljskih plazovih 
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1. Opazovanje znanih plazišč na teritoriju občine Tržič izvajajo občani, slučajno prisotni 

in strokovne službe.  

 

2. Oseba, ki opazi nesrečo oz. zemeljski plaz, to informacijo posreduje na ReCO Kranj 

(št.112). Od prijavitelja nesreče je potrebno pridobiti potrebne podatke o zemeljskem 

plazu.  

 

3. ReCO Kranj na podlagi pridobljenih podatkov o zemeljskem plazu obvesti poveljnika 

CZ občine Tržič. 

 

4. Če se zemeljski plaz širi, vodja intervencije o tem obvesti poveljnika CZ občine Tržič 

in ReCO Kranj. Po potrebi se aktivirajo ekipe CZ – pogodbena podjetja za tehnično 

reševanje (aktivira jih poveljnik CZ ali mu po dogovoru s poveljnikom CZ pomaga 

odgovorna oseba za  ZiR občine Tržič).  

 

5. Po potrebi se aktivira geolog, ki oceni stanje plazu in določi nadaljnje ukrepe.  

 

6. ReCO Kranj obvešča organe za zaščito in reševanje po svojih načrtih. O stanju obvesti 

poveljnika CZ, župana, PGD, GARS Kranj, policijo, na zahtevo vodje intervencije tudi 

inšpekcijsko službo.  

 

7. Poveljnik CZ pokliče vodjo intervencije in se po potrebi v dogovoru z vodjo intervencije 

aktivirajo potrebne enote.  

 

8. Presojo stanja, ki je rezultat analize in preiskav, ter zapis odrejenih ukrepov, izvede 

vodja intervencije ali poveljnik CZ v sodelovanju z geodetom.  

 

9. Vodja intervencije ali poveljnik CZ dodeli dodatne zaščitne ukrepe.  

 

10. Zaključek intervencije določi vodja intervencije ali poveljnik CZ. Naredi se poročilo o 

intervenciji. 

 

Zmanjševanje nevarnosti zemeljskih plazov:  

• Izdelati je potrebno natančnejše in ažurnejše karte s plazovitimi območji. Skladno z 

ažurnimi podatki se dopolni obstoječo oceno ogroženosti.  

• Zagotoviti redno vzdrževanje vseh vodnih objektov in naprav (redno čiščenje kanalov, 

redna kontrola in vzdrževanje črpališč).  

• Dosledno urejanje hudournikov ter izgradnja in vzdrževanje meteornih kanalizacij.  

 

Zmanjšanje ranljivosti pred zemeljskimi plazovi:  

• Pri urejanju prostora in gradnji objektov je potrebno upoštevati plazovita območja. Na 

plazovitih območjih, v kolikor obstaja večja verjetnost nastanka plazov, se gradnja 

objektov ne dovoli.  
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Povečanje pripravljenosti pred zemeljskim plazom: 

• Lastnike in uporabnike objektov na ogroženih območjih se seznani z ogroženostjo. 

• Vzpostaviti celovit in učinkovit sistem opazovanja, obveščanja in javnega alarmiranja 

ob nevarnostih plazov.  

• Načrt zaščite in reševanja ob zemeljskih plazovih je potrebno redno preverjati in 

vzdrževati ustrezen nivo pripravljenosti vseh služb. 

 

Ukrepi PRED zemeljskim plazom: 

- Imejte pripravljen prenosni radio, žepno svetilko, rezervne baterije, mobilni telefon in 

osebne dokumente.  

- Če prebivate v predelu, kjer so možni zemeljski plazovi in nanje kažejo tudi razmere 

(dolgotrajno deževje, neurje), vključite radijski sprejemnik in spremljajte poročila 

hidrometeorološke službe in navodila pristojnih štabov Civilne zaščite.  

- Napolnite posode s pitno vodo, saj obstaja možnost motene preskrbe z vodo.  

- Živino umaknite v višje ležeče predele in ji pripravite začasno bivališče.  

- Če je vaš dom na območju, kjer lahko zemeljski plaz uniči celotno zgradbo, pravočasno 

evakuirajte vse dobrine na varno območje k sosedu ali sorodniku. Če za to nimate časa, 

vzemite s seboj najnujnejše stvari (denar, dokumente, nekaj obleke) in umaknite ali pa 

vse odvežite oziroma spustite živino in se umaknite nad območje, ki ga lahko doseže 

zemeljski plaz.  

- Preden zapustite dom, izklopite elektriko, plin in vodovod.  

 

Ukrepi MED zemeljskim plazom: 

- Če se vam ni uspelo umakniti in ste ostali na plazovitem območju, se umaknite v višje 

predele stavbe in kličite na pomoč, ponoči pa si pomagajte s primernimi svetili, da vas 

bodo reševalci lažje našli.  

- Izogibajte se območij, ki jih lahko zasuje plaz.  

- Ne skušajte prečkati vodnega toka, kjer vam voda sega do kolen.  

- Spremljajte informacije, ki jih po radiu in televiziji posredujejo pristojne službe in 

organi.  

 

Ukrepi PO zemeljskem plazu:  

- Ob poškodbah vodovodnega omrežja ne pijte vode, dokler ni sporočeno, da je 

neoporečna, predvsem pa ne pijte vode iz vodnjakov. 

- Ne uporabljajte električne instalacije in aparatov, ki jih je zasul zemeljski plaz, dokler 

jih ne pregleda strokovnjak.  

- Obvestite pristojne službe o pretrganju telefonskega, električnega, vodovodnega ali 

plinskega omrežja. 

 

3.3 Uporaba načrta  

 

Načrt zaščite in reševanja ob zemeljskih plazovih se aktivira:  



OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU ZEMELJSKEGA PLAZU V OBČINI TRŽIČ 

 

28 
 

- ob nenadnih zemeljskih plazovih takoj, ko nastopijo neobvladljivi dogodki, 

- ob počasnem plazenju, ko je iz ocene stanja očitno, da bo zemeljski plaz ogrozil ljudi in 

materialne dobrine v občini.  

 

Načrt zaščite in reševanja ob zemeljskih plazovih se prične izvajati takrat, ko redne službe ne 

morejo z razpoložljivimi viri uspešno izvesti intervencijo.  

Odločitev o tem sprejme poveljnik Civilne zaščite občine Tržič, oziroma v času njegove 

odsotnosti njegov namestnik ali župan. Pri uporabi načrta upoštevamo načelo postopnosti. 

Načrt in njegove priloge se nahajajo v prostorih občine Tržič. 

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

D - 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči v občini Tržič 

D - 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP v občini 

Tržič 

P-100 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 
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4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 

 

4.1. Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri  izvedbi nalog iz občinske 

pristojnosti 

 

4.1.1.  Občinski organi: 

• Župan, 

• Občinska uprava, 

• Skrbnik načrta ZiR, 

• 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. 

 

 Občinski pogodbeni izvajalci:  

- Pogodbeni izvajalec(i) gradbene stroke, 

- Pogodbeni izvajalec(i) za začasno nastanitev, 

- Pogodbeni izvajalec za zagotavljanje prehrane. 
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P-4 Podatki o organih, službah in enotah CZ občine Tržič 

P-10 Pregled gradbenih organizacij občine Tržič 

P-20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce  v  občini Tržič 

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

njihove zmogljivosti ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč v 

občini Tržič 

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

 

 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), GARS Kranj, 

- 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«, Tržiški taborniki. 

 

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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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-29 Pregled veterinarskih organizacij  v občini Tržič 

 

4.1.3.  Komisija za ocenjevanje škode 

 

V primeru zemeljskega plazu je potrebno takoj pristopiti k ocenjevanju uporabnosti 

poškodovanih objektov in ocenjevanju povzročene škode:  

- Uporabnost poškodovanih objektov takoj prične ocenjevati Občinska komisija za 

ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah občine Tržič, 

- Ocenjevanje škode po naravni ali drugi nesreči je aktivnost, ki se po možnosti izvaja 

istočasno s popisom ter oceno poškodovanosti objektov po zemeljskem plazu. 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 nesrečah10.  

 

P-33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode občine Tržič 

 

4.2. Materialno – tehnična sredstva za izvajanje načrta 

 

Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru zemeljskega plazu 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),  

- materialna sredstva za ZRP iz državnih rezerv.  

                                                 
10 Načeloma občine ne ustanavljajo »komisij za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih 

nesrečah«, morajo pa imeti ustanovljeno »komisijo za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. 
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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. Finančna sredstva za izvajanje načrta 

 

Stroške v zvezi z delovanjem občinskih enot Civilne zaščite in štaba Civilne zaščite občine krije 

občina Tržič. Materialno tehnična sredstva ZiR se hranijo v skladišču CZ občine Tržič in se 

lahko uporabijo v primeru posredovanja in aktiviranja ali mobilizacije sil za ZiR. Finančna 

sredstva se koristijo skladno z letnim finančnim načrtom na predlog skrbnika postavk ZiR in 

po opravljeni predhodni notranji kontroli ustreznega koriščenja sredstev s strani vodij oddelkov 

in odobritvi župana Občine Tržič. 

 

Za odpravljanje posledic nesreče (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 še za:  

- stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za aktivirane pripadnike CZ in druge 

sile za ZRP),  

- stroški usposabljanja enot in služb,  

- materialne stroške (prevozne stroške, storitve, …). 

 

D-1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta 
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5. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN 

ALARMIRANJA  

V največ primerih se zemeljski plazovi sprožajo zaradi naravnih sprožilnih dejavnikov, kot so 

obilne padavine ali potres, včasih pa jih sproži tudi človek sam s svojimi posegi v okolje.  

5.1. Zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov  

Aktiviranje plazov največkrat opazijo in sporočajo prebivalci na prizadetem območju, ti 

obveščajo ReCO Kranj ta pa dalje poveljnika CZ občine Tržič, oziroma drugo pristojno osebo 

v občini, ki jih ReCo Kranj obvešča o izrednih dogodkih.  

5.2. Opazovanje nevarnosti zemeljskih plazov  

Ob napovedanih večjih in dolgotrajnejših padavinah poveljnik CZ občine Tržič organizira 

opazovanje razmer na bolj ogroženih območjih in na že aktivnih plazovih. Največ pozornosti 

se polaga na območja, kjer bi plazovi lahko ogrožali tudi naseljena območja.  

Pri hitrih zdrsih zemeljskih gmot je potrebno ugotoviti stabilnost plazu oz. verjetnost 

nadaljnjega plazenja. V ta namen se pridobi strokovno mnenje geologa.  

Pri počasnih plazovih se organizira dežurna služba za spremljanje aktivnosti plazu ali zagotovi 

tehnični sistem nadzora in alarmiranja. O tem odloča poveljnik CZ občine Tržič.  

Pri tem mora upoštevati razmejitev pristojnosti med intervencijo sile za ZRP (izvaja lokalni 

sistem zaščite in reševanja) in sanacijo (izvajajo lokalni in državni organi ter službe za okolje 

in prostor).  

Dežurno službo organizira poveljnik GZ Tržič v dogovoru s poveljnikom CZ občine Tržič. 

5.3 Obveščanje  

5.3.1 Obveščanje pristojnih organov  

Po vsakem opravljenem prvem ogledu in oceni se obvesti ReCO  Kranj. Na podlagi obvestil s 

terena ReCO Kranj v občini Tržič ob zemeljskem plazu najprej obvesti prvo dosegljivo 

odgovorno osebo v občini. Ta, prvo dosegljiva odgovorna oseba pa potem obvešča:  

• Župana Občine Tržič,  

• Poveljnika CZ Občine Tržič,  

• Direktorja občinske uprave,  

• Skrbnika načrta,  

• Poveljnika Gasilske zveze Tržič,  

• Poveljnika gasilskega poveljstva Občine Tržič, 

• GARS Kranj in  

• poveljnike PGD-jev.  

 

Prvo obvestilo je obvestilo o nesreči oziroma dogodku. ReCO Kranj zagotovi Občini Tržič 

podatke, ki jih prejme od ARSO. 
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Odgovorna oseba Občine Tržič odloča o nadaljnjem obveščanju pristojnih. Za to opravi ogled 

in oceno situacije, se posvetuje z vodjo intervencije in pridobi druge potrebne informacije glede 

na časovni potek plazu in ogroženost objektov.  

Na zahtevo vodje intervencije ReCO obvešča tudi inšpekcijske službe in izvajalce javnih služb, 

če se ugotovi, da so potrebne na kraju nesreče.  

5.3.2 Obveščanje prebivalcev na ogroženem območju  

Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči morajo 

vzpostaviti s prizadetim prebivalstvom na prizadetem področju čim boljše sodelovanje in si 

pridobiti zaupanje ljudi. Informacije o razmerah na prizadetem področju Občina Tržič 

posreduje preko javnih medijev.  

D – 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 

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

 

5.3.3 Obveščanje javnosti  

Obveščanje širše javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizira, v kolikor 

je nesreča večje razsežnosti ali pa traja daljši čas. Za opozarjanje in obveščanje je odgovoren 

štab CZ občine Tržič. Občinski organi, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč v ta 

namen vzpostavijo neposreden stik in redno komuniciranje s prebivalci, da bi dosegli ustrezno 

zaupanje in odzivanje na njihove odločitve. S tem namenom občina ogroženim prebivalcem 

redno posreduje informacije, ki jih prilagaja konkretni situaciji, in sicer:  

- o razmerah na prizadetem območju,  

- o nevarnostih za ljudi, premoženje in okolje,  

- o tem, kaj se dogaja s poškodovanimi,  

- ocenjena dolžina trajanja izrednih razmer,  

- kakšno pomoč lahko pričakujejo in kdaj bo prispela,  

- način izvajanja osebne in vzajemne zaščite,  

- kje lahko dobijo dodatne informacije  

- in o drugem.  

 

Obvestilo za javnost pripravi poveljnik CZ občine Tržič ali član Štaba CZ občine Tržič, ki je 

zadolžen za odnose z javnostmi, z vednostjo župana. Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka 

v občilih, ki so po 25. členu Zakona o medijih (Ur. L. RS, št. 110/06–UPB1, ZPOmK-1, 77/10 

– ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16)in Zakona 

o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dolžna na zahtevo občine Tržič brez odlašanja 

brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja in 

premoženja ljudi, kulture in naravne dediščine ter varnosti države. 

V takih primerih so za takojšnje posredovanje sporočilo državnih organov za javnost pristojna:  

• Televizija Slovenija, 

• Televizija Kranj, 
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• Radio Slovenija, 

• Slovenska tiskovna agencija, 

• Radio Capris, 

• Radio Kranj, 

• Primorske Novice, 

• Mandrač, 

• po potrebi tudi drugi mediji. 

 

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

napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov  

 

5.4 Alarmiranje  

O alarmiranju odloča poveljnik CZ občine Tržič. V primeru alarmiranja se uporabi najbližja 

sirena na območju sproženega zemeljskega plazu lokalnega sistema javnega alarmiranja.  

Navodila, opozorila in obvestila, pomembna za javnost, poveljnik CZ občine Tržič posreduje 

medijem, ki so dolžni, po potrebi, prednostno obveščati javnost o zadevah s področja zaščite in 

reševanja.  

Ob večjih plazovih, ko se v izvajanje zaščite, reševanja in pomoči vključijo občinski organi, je 

za opozarjanje in obveščanje odgovoren štab CZ občine Tržič. Občinski organi, ki vodijo in 

izvajajo zaščito, reševanje in pomoč (župan in poveljnik CZ občine Tržič), v ta namen 

vzpostavijo neposreden stik in redno komuniciranje s prebivalci, da bi dosegli ustrezno 

zaupanje in odzivanje na njihove odločitve. S tem namenom občina ogroženim prebivalcem 

redno posreduje informacije, ki jih prilagaja konkretni situaciji. 

Takoj, ko je uporabljen alarmni znak, se preko medijev posreduje sporočilo, zakaj je bilo 

alarmiranje izvedeno in kako postopati naprej.  

Te informacije občina Tržič posreduje preko javnih medijev. Ob zemeljskih plazovih se za 

takojšnje posredovanje nujnih sporočil in navodil občinskih organov za javnost, uporabijo 

elektronski mediji. Vsa sporočila in navodila občanom se posredujejo tudi vsem ostalim 

medijem. 
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6 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN 

POMOČ 

6.1 Aktiviranje organov vodenja in strokovnih služb 

 

Na podlagi ocene stanja na prizadetem območju poveljnik CZ občine Tržič presodi možen 

razvoj razmer in posledic zemeljskega plazu. Skladno z oceno sprejme odločitev o aktiviranju 

organov, ki so pristojni za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči in o 

uporabi občinskih sil za izvajanje nalog ZRP. 

 

Ob manjših dogodkih, kadar nastalo situacijo obvladajo posamezniki (lastniki ali uporabniki 

premoženja) oziroma organizacije, posredovanje sil za ZRP praviloma ni potrebno.  

 

Na podlagi presoje usodnih posledic nesreče oziroma v primeru zemeljskega plazu občinski 

poveljnik CZ občine Tržič dodatno skliče: 

- občinski štab Civilne zaščite, ki je pristojen za operativno in strokovno vodenje zaščite, 

reševanja in pomoči, oziroma podpira vodenje, 

- občinske enote in službe CZ, 

- pogodbene prostovoljne sile. 

Štab CZ občine Tržič s poveljnikom CZ občine na čelu spremlja razmere na kraju nesreče in 

odloča o nadaljnjih ukrepih. Skladno s svojimi pristojnostmi odločajo tudi o materialni pomoči 

pri odpravljanju posledic nesreče. Poveljnik CZ občine Tržič o razmerah in nastalih posledicah 

nesreče obvesti župana ter po potrebi poveljnika CZ za Gorenjsko. 

 

Župan neposredno aktivira: 

1. Uslužbence Občine skladno z načrtom dejavnosti Občine;  

2. Pripadnike službe za podporo,  

3. Občinsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah. 

 

Poveljnik GZ preko ReCO ali telefonskih zvez aktivira poveljnike PGD. 

  

6.2 Aktiviranje občinskih sil za zaščito in reševanje  

 

Po prejemu obvestila o sprožitvi zemeljskega plazu na območju občine Tržič, poveljnik CZ v 

sodelovanju s članom štaba CZ za tehnično reševanje ter poveljnikom GZ prouči situacijo in na 

podlagi stanja in napovedi za naprej sprejme odločitev o pripravljenosti in aktiviranju občinskih 

sil in sredstev za ZRP. 

 

Ob nenadnem zemeljskem plazu poveljnik GZ odredi takojšnje aktiviranje gasilskih enot ter 

obvesti poveljnika CZ o potrebi po aktiviranju drugih občinskih sil in sredstev za ZRiP.  
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Vodja intervencije, ki je praviloma vodja gasilske intervencije, vodi intervencijo ter o stanju 

redno poroča poveljniku CZ.  

 

Za izvajanje ZRP ob zemeljskem plazu poveljnik CZ občine glede na oceno stanja aktivira 

naslednje sile za ZiR ter vključi v aktivnosti zaščite in reševanja: 

- pogodbena podjetja z gradbeno mehanizacijo (Komunala Tržič d.o.o, TGM 

Dobre Anton s.p, Luknja d.o.o. Tržič, Elektrolift d.o.o. KOBO Bojan Kokalj 

s.p); 

- pogodbena podjetja za prehrano (v kolikor je potrebno) (Restavracija RAJ, Dom 

Petra Uzarja,  Osnovna šola Bistrica, Osnovna šola Križe, Osnovna šola Tržič,  

Restavracija Firbc okn Tržič, Trgovina Markič Andreja s.p.; 

- policijsko postajo Tržič. 

 

Štab Civilne zaščite občine ob zemeljskem plazu 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. 

Za zagotavljanje varnosti se aktivira oziroma obvesti policijsko postajo Tržič, ki ureja cestni 

promet za intervencijska vozila, zavaruje območja dogajanja posameznih zaščitnih ukrepov in 

opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.  

Občina izvaja vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo pripadniki 

občinskega sistema ZiR. 

Občinske sile za ZRP, ki odidejo na prizadeto območje, se zberejo na svojih zbirališčih in se 

jim na podlagi potreb prizadetega območja določi delovišče. 

 

D - 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči 

D - 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 

 

Postopek in načini aktiviranja: 

 

Pozivanje – aktiviranje pripadnikov CZ in občinskih pogodbenih izvajalcev izvaja Štab CZ 

občine Tržič s svojo službo za podporo na sedežu občine. Primarno se za aktiviranje uporabijo 

razpoložljive telefonske povezave. Po potrebi se uporabijo dokumenti za aktiviranje, ki se 

nahajajo na Občini ali pri strokovnem sodelavcu ZiR. 

 

PGD se aktivira s pomočjo pozivnikov (ZARE) preko ReCO na zahtevo poveljnika GZ Tržič. 
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Shema 3: Shema sil za ZRP v občini Tržič 

 
  

SILE ZA ZRP V 
OBČINI TRŽIČ

PROSTOVOLJNE 
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

DRUGE 
ORGANIZACIJE

RKS OZ Tržič

Župnijska karitas Tržič

GRS Tržič

Planinsko društvo Tržič

Planinsko društvo Križe

Rod Kriške gore Tržič, 
Tržiški taborniki

POKLICNE SILE

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

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

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

P-4 Podatki o organih, službah in enotah CZ 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 

 

6.3 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih  

V primeru nesreče (zemeljskega plazu) se uporabljajo sredstva v lasti občine Tržič ter sredstva 

prostovoljnih gasilskih društev v skladu s sklenjeno pogodbo o opravljanju gasilske službe. 

 

Materialna pomoč za katero lahko občina zaprosi poveljnika CZ za Gorenjsko pri odpravljanju 

posledic zemeljskega plazu obsega:  

• posredovanje pri zagotavljanju specialne opreme, ki jo na območju občine 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, 

• pomoč v finančnih sredstvih za kritje stroškov intervencij operativnih sestavov ZRP. 

 

O uporabi materialnih sredstev iz državnih in regijskih rezerv za pomoč prizadetim ob 

zemeljskem plazu, finančnih sredstvih ter mednarodni pomoči, odloča Vlada RS, v nujnih 

primerih pa tudi poveljnik CZ RS oz. poveljnik CZ za Gorenjsko.  

 

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 zemeljskem plazu, 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.  
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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.l.RS, št. 51/06 UPB1, 97/10 in 21/18). Operativno strokovno vodenje 

sil za ZRiP ob nesreči se organizira in izvaja kot enoten sistem. 

 

Intervencijo vodi vodja intervencije. Ko se aktivira CZ mora delovanje vseh enot, služb in 

operativnih sestavov za zaščito in reševanje biti v skladu z usmeritvami poveljnika CZ oz. vodje 

intervencije. 

 

Za operativno vodenje in usmerjanje sil za ZRiP v podjetjih, zavodih in organizacijah, njihov 

organ upravljanja imenuje poveljnika CZ ali poverjenika CZ ter organizira enote in službe v 

skladu z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil ZRiP, 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 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 in Štaba 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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   Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih ali drugih nesrečah občine Tržič 

- ocenjevanje škode po zemeljskem plazu po prejetem sklepu o pričetku postopka za oceno 

škode, ki ga izda URSZR. 

 

7.1.2.  Organi vodenja 

 

Poveljnik CZ občine Tržič: 

- odreja aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za ZiR;  

- vodi in usmerja ZRiP 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 ZiR; 

- odreja porušitev objekta; 

- odreja obvezno sodelovanje državljanov v ZiR v skladu z njihovimi sposobnostmi in  

sredstvi za ZiR; 

 

Štab CZ občine Tržič: 

- nudi Poveljniku CZ strokovno pomoč pri vodenju nalog ZRiP; 

- organizira in izvaja reševalne intervencije iz občinske pristojnosti; 

- zagotavlja informacijsko podporo; 

- zagotavlja logistično podporo občinskim silam ZiR; 

- 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 o situaciji in izvajanju ukrepov ZRP. 

 

7.1.3.  Občinske sile 

 

Enote in službe Civilne zaščite: 

- Opravljajo tiste naloge ZRP zaradi katerih so ustanovljene in sicer takrat, kadar jih ni 

mogoče zagotoviti s prostovoljnimi in poklicnimi izvajalci, javnimi službami, 

pogodbenimi izvajalci in drugimi. 

 

 

7.1.4.  Občinski pogodbeni izvajalci  

 

Pogodbeni izvajalci gradbene stroke: 
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- tehnični posegi v prostoru po navodilih poveljnika CZ 

 

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 

 

7.1.5.  Druga podjetja, zavodi, organizacije javnega značaja 

 

GZ Tržič, GARS Kranj: 

- 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 po zemeljskem plazu, 

- sodeluje ali izvaja zavarovanje lokacije in/ali območja nesreče ter infrastrukturnih 

naprav in napeljav po zemeljskem plazu, 

- organizira ali sodeluje pri izvedbi takojšnjega začasnega umika prizadetih in ogroženih 

ljudi, živali in premoženja, 

- izvaja določene naloge tehničnega reševanja po zemeljskem plazu, 

- izvaja splošno reševalne naloge po zemeljskem plazu, 

- sodeluje in pomaga pri izvajanju intervencijske sanacije in pri odpravi drugih posledic 

zemeljskega plazu. 

 

Komunala Tržič d.o.o:  

- izklop vodovoda in vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo po zemeljskem plazu; 

- sodelovanje z enoto za tehnično reševanje. 

 

Zdravstveni dom Tržič: 

- prva pomoč in nujna medicinska pomoč poškodovanim in obolelim, 

- sodelovanje s Štabom CZ občine Tržič. 

 

    Splošna bolnišnica Jesenice: 

- izvaja nujno specialistično zdravstveno pomoč, ki jo zagotavljajo splošne in 

specialistične bolnišnice,  

- sprejme poškodovane in ranjene v nadaljnjo zdravljenje  

- ter izvaja druge ukrepe in naloge iz svoje pristojnosti.  

 

Delovanje zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah je urejeno s predpisi MZ o delu 

zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah. 
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    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. 

    

  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  
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- 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. 

 

 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, preiskovanje zasutih oseb v ruševinah 

 

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

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

 

 

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

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

reševanje in pomoč občine Tržič 

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

občini Tržič 

 P-10 Pregled gradbenih organizacij  občine Tržič 

P-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 
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7.2. Operativno vodenje  

 

Vodenje je v rokah poveljnika CZ občine in štaba Civilne zaščite, 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 Tržič 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, 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 Upravo RSZR – izpostava Kranj, ta pa glede na potrebe, poveljnika CZ RS. 

 

Ob večjih plazovih, ki so prizadeli območje dveh ali več regij, organizira in vodi dejavnosti za 

ZRP poveljnik CZ RS v skladu s svojimi pristojnostmi in odločitvami Vlade RS. Ministrstva in 

drugi državni organi organizirajo dejavnosti iz svoje pristojnosti v skladu z odločitvami 

poveljnika CZ RS oziroma Vlade 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 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 zemeljskem plazu 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. 

 

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 
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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. 

 

Štab Civilne zaščite občine ob zemeljskem plazu 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. 

 

 

VODENJE AKTIVNOSTI OB NESREČI  

 

Vodenje ukrepanja praviloma poteka na treh ravneh: 

- operativna  

- taktična  

- strateška. 

 

OPERATIVNA RAVEN  

 

Lokacija  

Območje operativne ravni zajema neposredno mesto nesreče, katerega praviloma zavarujejo 

policija in ustrezne reševalne enote (tehnično reševalna enota, gasilci). Na območju operativne 

ravni se lahko nahajajo le izvajalci posameznih operativnih (interventnih) nalog.  

 

Odgovornosti  

Posamezne enote vodijo samostojno njihove vodje v skladu s pravili stroke in predpisi. 

Aktivnosti na mestu nesreče vodijo predvsem vodja tehničnega reševanja, vodja gasilske 

intervencije, vodja zdravstvene intervencije in vodja policijske intervencije, kateri tudi 

sestavljajo vodstvo intervencije. Glede na število udeleženih enot poteka vodenje individualno 

ali štabno.  

 

Naloge  

Temeljna naloga na tej ravni je predvsem neposredno izvajanje operativnih aktivnosti.  

 

TAKTIČNA RAVEN  

 

Lokacija 

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 
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Območje taktične ravni zajema širšo okolico mesta nesreče, katerega praviloma zavaruje 

(zunanji obroč) policija. 

 

Odgovornosti  

Praviloma se na taktični ravni oblikuje krizni štab, v katerega so vključeni predstavniki vseh 

udeležencev na intervenciji (gasilci, policija, nujna medicinska pomoč, civilna zaščita, lastnik 

infrastrukture oz. vodstvo prizadetega podjetja). Aktivnosti se izvajajo skladno z usmeritvami 

poveljnika CZ občine. Posamezni vodje na taktičnem nivoju so odgovorni za specifična 

geografska področja ali funkcije ter nadzor nad dodeljenim osebjem.  

 

Naloge  

Temeljna naloga na tej ravni je predvsem usmerjanje operativnih aktivnosti proti specifičnim 

ciljem. Na tej ravni se zagotavlja organiziranje zbirnega mesta za prihajajoče enote, izvajanjem 

triaže, organiziranje mesta za prevoze (evakuirani, ranjeni, mrtvi) ter po potrebi obveščanje 

medijev in javnosti.  

 

STRATEŠKA RAVEN  

 

Lokacija  

Območje strateške ravni zajema okolico izven mesta nesreče.  

 

Odgovornosti  

Delo na strateški ravni operativno-strokovno vodi poveljnik CZ občine Tržič (ko nesreča 

zajame več občin, prevzame to vlogo poveljnik CZ za Gorenjsko; v primeru, ko nesreča zajame 

več regij, prevzame to vlogo poveljnik CZ Republike Slovenije), kateremu pomaga štab CZ ter 

usklajuje aktivnosti z ostalimi udeleženci (gasilci, policija, nujna medicinska pomoč, vodstvo 

podjetja, civilna zaščita, lastnik infrastrukture ali lastnik ogroženega območja). Aktivnosti se 

izvajajo skladno z načrtom zaščite in reševanja. Strateška raven zajema celotno vodenje 

intervencije ob nesreči in je v pristojnosti župana občine Tržič.  

 

Naloge  

Temeljne naloge na tej ravni so predvsem: določanje strategije, ciljev in prioritet, zagotavljanje 

virov, načrtovanje. Na tej ravni se zagotavlja obveščanje medijev in javnosti, sprejem v 

bolnišnice in mrtvašnice, organiziranje sprejemnih centrov in informacijskih pisarn. 

 

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.  
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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.  

 

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.  
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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). V primeru večjega zemeljskega plazu lahko 

pričakujemo tudi na lokacijah repetitorjev določene poškodbe oziroma okvare. 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 Roje11.  

 

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. V primeru večjega zemeljskega plazu lahko pričakujemo tudi na 

lokacijah repetitorjev določene poškodbe oziroma okvare. 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.  

 

Omejitve obstajajo tudi zaradi tehničnih lastnosti radijskih zvez in zasedenosti kanalov. V 

kolikor bi prišlo do težav zaradi poškodb obstoječih repetitorjev se aktivira radioamaterje. 

 

Ob omejeni uporabi sistema zvez ZA-RE zaradi razgibane konfiguracije terena je možno 

postaviti praviloma v treh urah mobilni repetitor na določeno lokacijo. ReCO Kranj posreduje 

CORS zahtevo za namestitev mobilnega repetitorja na določeno lokacijo. Za namestitev 

državnega mobilnega repetitorja je pristojna URSZR. Po odločitvi Poveljnika CZ za Gorenjsko 

se lahko uporabi tudi mobilna repetitorja v upravljanju GZ Bled-Bohinj in PGD Kokrica.  

 

  

                                                 
11 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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Slika 9: 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 IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI  

Shema 4: Koncept izvedbe ukrepov ZRP glede na časovni potek ob sprožitvi zemeljskega plazu 

 

 

 

 



OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU ZEMELJSKEGA PLAZU V OBČINI TRŽIČ 

 

53 
 

8.1 Ukrepi zaščite in reševanja  

Ukrepi zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah 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.  

Shema 5: Koncept izvedbe ukrepov ZRP glede na ogroženost objektov 
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Izvajanje zaščitno-reševalnih ukrepov je v pristojnosti občine Tržič. V kolikor občina Tržič s 

svojimi silami in sredstvi ne zmore izvesti zaščitnih ukrepov, zaprosi za pomoč Gorenjsko 

regijo oziroma sosednje občine.  

Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. Po tem zakonu se varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizira 

in izvaja kot enoten sistem v organizacijah, na lokalni, regionalni in državni ravni. 

Zaščitni ukrepi  

Za primer naravnih in drugih nesreč, se načrtujejo naslednji zaščitni ukrepi:  

- prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi,  

- evakuacija, 

- sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev, 

- zaščita naravne in kulturne dediščine. 

 

8.1.1 Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi ukrepi  

 

Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični zaščitni ukrepi se praviloma načrtujejo z akti 

o prostorskem in urbanističnem načrtovanju ter z gradbenimi načrti v skladu s predpisi. Ti 

ukrepi se uveljavljajo z namenom, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih 

in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.  

 

Po prvih obvestilih o sproženem zemeljskem plazu Regijski center za obveščanje Kranj obvesti 

prvo dosegljivo osebo v občini Tržič. Potem poveljnik za civilno zaščito obvesti člane štaba za 

civilno zaščito, ki sprejmejo nadaljnje ukrepe. Član štaba, ki je zadolžen za tehnično reševanje, 

sprejme ukrepe, ki jih nato poveljnik CZ občine Tržič odredi vodji operative javne službe, to je 

Komunala Tržič d.o.o. V pomoč so jim tudi ostale pogodbene gradbene organizacije in sicer: 

TGM Dobre Anton s.p, Luknja d.o.o. Tržič, Elektrolift d.o.o. KOBO Bojan Kokalj s.p.  

 

Vodja operative javnih služb nato svoje zaposlene razporedi na lokacije, kjer se izvajajo dela v 

skladu z zaščitnimi ukrepi. 

 

Po zemeljskem plazu poveljnik Civilne zaščite občine Tržič ob pomoči službe za podporo 

Civilne zaščite občine Tržič in predstavnikov vaških odborov čimprej zbere podatke o številu 

ogroženih prebivalcev, koliko je poškodovanih stavb, ki jih je z enostavnimi ukrepi možno 

sanirati ali ojačati, koliko zgradb je porušenih ali tako močno poškodovanih, da jih ni mogoče 

popraviti ter koliko prebivalcem je potrebno zagotoviti začasno prebivališče. Ugotoviti mora 

tudi število poškodovanih javnih objektov in število poškodovanih objektov, ki so nujno 

potrebni za zdravljenje, nego in pomoč prizadetim prebivalcem. Poškodbe objektov glede 

njihove uporabnosti ugotavlja in ocenjuje Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravni 

ali drugi nesreči, ki se ji pridružijo še drugi strokovnjaki gradbene stroke. V ta namen komisijo 

v skladu s Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne 

zaščite (Ur. l. RS št. 104/08) zagotavlja država. 
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Pri obravnavi zgradb, ki predstavljajo pomembno kulturno dediščino je potrebno dosledno 

upoštevati zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine, območna enota Kranj.  

- Preglede železnic in reševanja organizirajo Slovenske železnice in upravljavci cest, 

glede poteka reševanj in koordiniranja akcij pa sodelujejo s štabom Civilne zaščite 

občine Tržič.  

- Preglede cest in mostov ter morebitna usposobitvena dela izvajajo upravljavci cest v 

povezavi s štabom Civilne zaščite občine Tržič.  

- Za preskrbo z vodo ter za vzdrževanje vodovodnih napeljav in naprav je zadolženo 

javno podjetje Komunala Tržič d.o.o, ki je dolžno pri tem sodelovati s štabom Civilne 

zaščite občine Tržič.  

- Aktivnosti v zvezi s preskrbo z električno energijo bo vodilo Elektro Gorenjska, Enota 

Tržič, pri svojem delu pa bo sodelovalo s štabom Civilne zaščite občine Tržič.  

- Za vodne pregrade skrbijo Savske elektrarne HE Moste, ki morajo v slučaju poškodb 

ob zemeljskih plazovih koordinirati s štabom Civilne zaščite občine Tržič.  

 

Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravni ali drugi nesreči čimprej ugotovi dejansko 

stanje objektov ter jih razvrsti med uporabne, začasno neuporabne in neuporabne odvisno od 

možnosti in stroškov sanacije. 

 

Poveljnik Civilne zaščite občine Tržič po podani oceni Občinske komisije za ocenjevanje škode 

ob naravni ali drugi nesreči in stroke odredi postopno izvajanje določenih ukrepov, da se 

prepreči nadaljnja rušenja do katerih lahko pride zaradi novih zemeljskih plazov ali kritičnega 

stanja dela zgradbe. Na podlagi ugotovitev Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravni 

ali drugi nesreči čimprej izdela seznam (načrt na karti):  

- nujnih rušenj in odstranitev zgradb ali dela zgradb, ki grozijo s porušitvijo in odstranitev 

razrahljanih ruševin,  

- zmanjšanja in odstranitve težkih obtežb,  

- odranja in podpiranja,  

- vodoravnega opiranja in  

- vgrajevanja vezi, podpornih zidov, polnilnih elementov, pa tudi zunanjih podpornih 

elementov.  

 

Prva ocena poškodovanosti in uporabnosti objektov mora biti izdelana že v nekaj dneh po 

zemeljskem plazu, odvisno od obsega in posledic. Njen namen je, kot rečeno, zagotoviti kar 

najhitrejšo oceno potrebne pomoči ter opozoriti prebivalce na nevarnosti, ki jih predstavljajo 

poškodovane stavbe.  

 

Zgradbe se na podlagi pregleda, ki ga opravijo omenjene strokovne ekipe, razvrstijo na:  

- uporabne,  
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- začasno neuporabne, ki jih je zemeljski plaz poškodoval v tolikšni meri, da bi jih 

utegnil močnejši vnovični zemeljski plaz porušiti,  

- neuporabne, ki ji je zemeljski plaz bodisi porušil bodisi poškodoval v tolikšni meri, da 

jih ni več mogoče sanirati. Vstop vanje je treba prepovedati oziroma onemogočiti.  

 

Objekte ustrezno označi komisija z barvami glede na uporabnost objektov.  

• zelena – uporabno,  

• rumena – začasno uporabno in  

• rdeča – neuporabno  

 

Pri tem imajo prednost zgradbe, katerih delovanje je pomembno za zaščito, reševanje in pomoč. 

To so predvsem zdravstveni dom, gasilski domovi, zgradbe Osnovnih šol, občinska stavba. 

Poseben pristop zahtevajo tudi tako imenovani inženirski objekti, kot so premostitveni objekti 

na komunikacijah, energetski objekti, visoke pregrade na vodnih zbiralnikih, predori, 

infrastrukturni objekti, nekateri industrijski objekti in drugo. 

 

Med urbanistične in druge tehnične ukrepe sodijo tudi: 

- določitev in ureditev lokacij odlagališč za začasno odlaganje ruševin in drugih 

materialov, 

- določitev odlagališč posebnih odpadkov, 

- določitev in ureditev lokacij oziroma objektov za zbiranje in začasno skladiščenje 

nevarnih snovi iz gospodinjstva, industrije in drugih dejavnosti ter 

- vzpostavitev komunikacijskih in določitev obhodnih poti. 

 

 

8.1.2 Evakuacija prebivalstva  

 

Evakuacija je kompleksen socialni proces, ki je posledica opozorila ali dejanske nuje. Vključuje 

začasen umik oseb z ogroženega območja, njihovo začasno zavetje in vrnitev domov. 

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

dediščine ter dobrin, ki so nujno potrebne za življenje. 

  

Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev in živali 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. 

 

 

P-10 Pregled gradbenih organizacij  občine Tržič 

P-33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode občine Tržič 
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Shema 6: Diagram poteka aktivnosti evakuacije 

 

 

 

Župan ali poveljnik CZ občine Tržič sprejme sklep o evakuaciji. Naredi se seznam prebivalcev, 

ki so na ogroženem območju in ki jih je potrebno evakuirati. Oceni se tudi, kakšna sredstva so 

potrebna za evakuacijo (prevozna sredstva, materialno – tehnična sredstva itd.).  

 

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. 

 

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, 
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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. 

 

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

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

prevoz vključi vozila gasilcev. V primeru, da občina le-teh ne more zagotoviti, ji pri 

zagotavljanju sredstev za prevoz pomaga Gorenjska regija.  

 

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

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

zagotavljanjem dodatne preskrbe (krma, voda). 

 

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

2: 
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Tabela 2: Pregled začasnih zbirališč prebivalcev ob umiku iz zgradb 

 

Ime zbirališča / Naslov 

zbirališča 

Območje 

evakuacije 
Evakuacijska pot 

Paviljon NOB, Predilniška 12, 

Tržič 

Staro mestno 

jedro Tržiča 
Tržič-Križe 

    Tržič-Ljubelj 

    Tržič-Jelendol 

    Tržič-Lom 

Splošno športno društvo Tržič, 

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

    Preska-Ljubelj 

    Preska-Jelendol 

    Preska-Lom 

 

Slika 10: Pregled začasnih zbirališč prebivalcev ob umiku iz zgradb 

 

 
 

V občini Tržič so za zasilno nastanitev določena naslednja območja: 

- Kamping Podljubelj (za 1000 oseb), 

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

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

- Glamping-Bistrica pri Tržiču (za 24 oseb), 

- OŠ Križe-travnik, igrišče (za 3000 oseb), 

- Gostilna Smuk-travnik (za 1000 oseb). 

 

 

 

 



OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU ZEMELJSKEGA PLAZU V OBČINI TRŽIČ 

 

60 
 

Slika 11: Zasilna nastanitev v občini Tržič 

 

 
Slika 12: Zasilna nastanitev v občini Tržič 
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Za začasna prebivališča se lahko uporabijo tudi kontejnerji in šotori. 

 

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

objekte:  

- Osnovna šola Bistrica (120 ležišč),  

- Osnovna šola Križe (120 ležišč),  

- Planinski dom pod Storžičem (100 ležišč),  

- Gostišče Smuk (40 ležišč),  

- Dvorana tržiških olimpijcev (500 ležišč),  

- Dom krajanov Podljubelj (100 ležišč),  

- Dom krajanov Leše (50 ležišč),   

- Dom KS Kovor (100 ležišč),   

- Dom KS Senično (15 ležišč), 

- Gasilski dom Tržič (30 ležišč), 

- Gasilski dom Bistrica (50 ležišč),  

- Gasilski dom Križe (50 ležišč), 

- Gasilki dom Lom pod Storžičem (30 ležišč), 

- Gasilski dom Jelendol (30 ležišč),  

- Gasilski dom Kovor (30 ležišč), 

- Gasilski dom Leše (30 ležišč),  

- Gasilski dom Brezje pri Tržiču (30 ležišč). 

 

Slika 13: Začasne nastanitve v občini Tržič 
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8.1.3 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev  

Shema 7: Diagram poteka aktivnosti sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 

 
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, 

P-20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce  v  občini Tržič 

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

njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč 

v občini Tržič 

P-22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano v občini Tržič 
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- 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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lahko ob zemeljskem plazu aktivirajo za javno dobro in pomoč. Občina Tržič zagotovi na 

podlagi svojih načrtov zbiranje podatkov o prebivalcih, ki so ostali brez strehe, predvideno in 

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

evakuirane prebivalce namesti v zidane objekte oz. bivalnike, v najnujnejših primerih tudi v 

šotore. V kolikor teh kapacitet občina nima, jih zagotavlja Gorenjska regija. Objekti za začasen 

sprejem evakuiranih prebivalcev morajo biti na območju, ki ga zemeljski plaz ni močneje 

prizadel oziroma ni prizadel. V ta namen se lahko uporabljajo tudi večnamenski prostori, kot 

so športni objekti, dvorane in drugi12.  

 

Prehrano v občini Tržič zagotavljajo: 

• Restavracija RAJ,  

• Dom Petra Uzarja,  

• Osnovna šola Bistrica,  

• Osnovna šola Križe,  

• Osnovna šola Tržič,  

• Restavracija Firbc okn Tržič, 

• Trgovina Markič Andreja s.p. 

 

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

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

in sredstev iz državnih rezerv. 

                                                 
12 Predstavljeno že v poglavju Evakuacija. 
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V občini Tržič so za sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev zadolžene naslednje institucije 

ter organizacije: 

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

- zdravstveno oskrbo ter nujno medicinsko pomoč zagotavlja Zdravstveni dom Tržič 

(P27),  

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

- izobraževanje šoloobveznih otrok zagotavljajo osnovne šole,  

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

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

Markič Andreja s.p. 

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

Tržič (P25). 

 

 

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

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

njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč v 

občini Tržič 

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

P-25  Pregled človekoljubnih organizacij v občini Tržič 

P-26 Pregled centrov za socialno delo  v občini Tržič 

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

D-7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 

 

8.1.4 Zaščita kulturne dediščine 

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

preprečevanje in zmanjšanje škodljivih vplivov zemeljskega plazu 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 zemeljskem plazu 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, 
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dokumentirala poškodbe. Takojšnja varnostna in konzervatorska dela bodo potekala skladno z 

dokumenti in postopki ZVKDS, OE Kranj. 

 

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

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

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

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

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

varstveni status enote.  

 

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

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

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

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

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

 

 
Slika 14: 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 in naloge 

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

 

Če bi v občini Tržič zaradi zemeljskega plazu prišlo do poškodovanja objektov kulturne 

dediščine bi se smiselno izvajali ukrepi zaščite po naslednjem diagramu:  
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Shema 8: Diagram poteka aktivnosti zaščita kulturne dediščine 

 

P-31 Pregled kulturne dediščine v občini Tržič 

 

8.2 Naloge zaščite in reševanja  

Naloge ukrepanja in reševanja ob zemeljskem plazu so:  

- naloge ukrepanja in reševanja iz zemeljskih plazov;  

- naloge ukrepanja nujne medicinske pomoči,  

- zagotavljanje varnosti, 

- naloge ukrepanja monitoringa plazišča. 
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8.2.1. Reševanje iz zemeljskih plazov  

Ob zemeljskih plazovih naloge reševanja opravljajo Štab CZ občine Tržič, pogodbene enote in 

gasilske enote. Omenjene enote pri izvajanju nalog zaščite in reševanja na prizadetem področju 

sodelujejo predvsem pri:  

• reševanje prizadetih,  

• iskanje pogrešanih – zasutih ljudi,  

• pomoč pri evakuaciji,  

• oskrba s pitno vodo, 

• zagotavljanje drugih osnovnih pogojev za življenje. 

 

Shema 9: Diagram poteka aktivnosti pri reševanju ob zemeljskih plazovih 
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8.2.2. Prva pomoč in nujna medicinska pomoč  

Shema 10: Diagram poteka aktivnosti prva pomoč in nujna medicinska pomoč 

 

V okviru prve pomoči v primeru zemeljskega plazu 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 zemeljskem plazu 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,  
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• 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 

 

8.2.3. Zagotavljanje varnosti  

Na področju, ki ga prizadene hujša naravna nesreča (večji zemeljski plaz), varnost zagotavljajo 

policija, zasebne varnostne agencije in drugi. Policija pri zagotavljanju varnosti na prizadetem 

področju izmed nalog, ki so opredeljene v Zakonu o policiji, opravlja zlasti naslednje naloge:  

• varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, varovanje določenih oseb, 

organov, objektov in okolišev,  

• preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejan in prekrškov, vzdrževanje 

javnega reda in varovanje državne meje,  

• nadzor in urejanje prometa. 

 

 

8.2.4. Monitoring plazišča  

Ob izvajanju prvih ukrepov se vzpostavi monitoring plazu. Eden glavnih namenov monitoringa 

je tudi podpora alarmnemu sistemu in razvoju in/ali podpori sistemu opozarjanja, ki se 

vzpostavi nemudoma z nastopom aktivnosti Civilne zaščite. Monitoring plazu delimo na 

operativni in strokovni del.  

 

Operativni del lahko izvajajo člani Civilne zaščite na vnaprej izdelanih obrazcih, v katere 

vnašajo podatke:  

- širjenje razpok in/ali napok na plazu,  

- širjenje plazu,  

- pogostost pojavov intenzivnejšega padanja kamenja ali rušenja,  

- intenziteta in pogostost dežja, 

- pojavljanje in trajanje drobirskih murastih tokov, povezanih s pojavi plazenja tal itd.  

 

Strokovni del monitoringa opravljajo strokovnjaki z ustrezno opremo, katerega vsebina je 

vezana na predhodne raziskave.  

 

– Geološki monitoring obsega inženirsko-geološko opazovanje plazu, njegovega gibanja in 

značilnosti. Opazujemo morebitno napredovanje plazu na zgornjem odlomnem robu, 

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  
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naraščanja razpok, širjenje pete plazu, obnašanje plazu ob deževjih itd. Namen geološkega 

monitoringa je prognoza nadaljnjega plazenja.  

– Geodetski monitoring obsega občasne meritve pomikov plazu in sicer gre lahko za meritve 

v prečnih merskih prerezih preko plazu ali pa za meritve pomikov fiksiranih točk na plazu in v 

njegovem stabilnem zaledju.  

 

– Geotehnični monitoring v morebitno izvedenih vrtinah na plazu in v njegovem vplivnem 

območju ugotavlja premike plazine po globini (inklinometri, prestrig vrtine) in meri nivo 

podzemnih voda. Kadar prihaja do bistvenih sprememb na plazu po izvedenih predhodnih 

raziskavah, lahko določa lastnosti plazečih mas zaradi premikanja plazu in napajanja plazine z 

vodo. Pri tem geotehnični monitoring ugotavlja ali se lahko plazeči material spremeni v 

viskozne blatne tokove ali celo v drobirski tok.  

 

– Hidro(geo)loški monitoring obsega občasne meritve pretokov površinskih in izvirnih voda. 

Vzporedno z monitoringom se izvajajo prva začasna dela za zmanjšanje obsega in upočasnjenje 

plazenja. 
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA  

Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev 

posledic zemeljskih plazov za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega imetja.  

9.1 Napotki za preprečevanje in blažitev posledic nesreče 

Če nevarnost zemeljskega plazu in njegove posledice lahko ogrozijo ljudi in živali, občina 

pristopi k organiziranju, razvijanju in usmerjanju osebne in vzajemne zaščite. V ta namen lahko 

organizirajo ustrezno svetovalno službo, ki jo praviloma opravljajo prostovoljci, zlasti 

psihologi, sociologi, socialni delavci, zdravstveni delavci, strokovnjaki za zaščito in reševanje 

ter drugi. Ob tem spremljajo socialne razmere na prizadetem področju. 

9.2 Rešitve za učinkovito osebno in vzajemno zaščito 

Občina Tržič skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na 

območju občine Tržič. 

Občani morajo izvajati v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti: 

- organizirati in izvajati ukrepe za osebno in vzajemno zaščito-navodila (samozaščito, 

samopomoč in vzajemno pomoč), 

- vzdrževati objekte za zaščito pred vojnimi in drugimi nevarnostmi (zaklonišča, 

zaklonilnike in druge prostore), 

- nabavljati sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob nesrečah, 

- izvajati ukrepe za zaščito, reševanje in pomoč. 

 

Občina Tržič organizira neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno 

zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov. 

Vloga poveljnika CZ občine Tržič pri osebni in vzajemni zaščiti: 

- skrbi za obveščanje prebivalcev o posledicah in razmerah na prizadetem območju; 

- skrbi za organiziranje informacijskih centrov. 

 

INFORMACIJSKI CENTER  

V primeru večjih naravnih in drugih nesreč, ko redne službe ne zmorejo opraviti povečanega 

obsega dela in se aktivira Civilna zaščita, se  ustanovi informacijski center. Informacijski center 

se nahaja v zgradbi Občine Tržič. Preko informacijskega centra se obvešča prebivalce o 

posledicah in razmerah na prizadetem območju in določi se število prostovoljcev iz vrst 

psihologov, sociologov, socialnih delavcev, zdravstvenih delavcev in strokovnjakov s področja 

zaščite in reševanja. Potrebno je razčleniti tudi pomoč ogroženim skupinam prebivalcev in 

spremljanje socialnih razmer. 
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Shema 11: Diagram poteka aktivnosti pri osebni in vzajemni zaščiti 

 

D – 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 

D – 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 
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10. OCENJEVANJE ŠKODE  

Ocenjevanje škode po naravnih ali drugih nesrečah zajema ocenjevanje poškodovanosti 

objektov in ocenjevanje škode, ki se praviloma opravlja skupaj. Ocenjevanje škode poteka v 

skladu z Metodologijo za ocenjevanje škode, ki je opredeljena v Uredbi o metodologiji za 

ocenjevanje škode (Ur. List RS, št. 67/03, 79/04 in 81/06, 68/08).  

Škoda, ki jo povzroči zemeljski plaz, obsega:  

- škodo na stavbah, gradbenih inženirskih objektih, zemljiščih in drugem premoženju na 

vplivnem območju zemeljskega plazu;  

- oceno stroškov nujnih stabilizacijskih del za vzpostavitev ponovnega ravnovesja 

hribinskih mas.  

 

Ocenjevanje škode poteka v skladu z:  

- Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),  

- Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. list RS, št. 114/05, 90/07, 102/07, 

40/12-ZUJF in 17/14),  

- Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. List RS, št. 67/03, 79/04 in 81/06, 

68/08).  

 

Škodo ob naravni ali drugi nesreči po metodologiji na območju občine Tržič ocenjuje komisija, 

ki jo imenuje župan izmed strokovnjakov po posameznih področjih. Ocene škode, ki jih izdela 

Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravni ali drugi nesreči v Občini Tržič, mora 

potrditi Regijska komisija za ocenjevanje škode. Ker je ugotavljanje poškodovanosti in z njo 

povezane uporabnosti gradbenih objektov podlaga za večino dejavnosti za vzpostavitev 

normalnega življenja na prizadetem območju, mora biti opravljeno v najkrajšem možnem času.  

Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravni ali drugi nesreči najprej pripravi grobo 

oceno škode, ki je podlaga za odločanje o pomoči prizadetim občinam pri zagotavljanju 

osnovnih pogojev za delo in pripravo sanacijskih programov.  

Če je oškodovana lokalna skupnost, mora dokazila o škodi v primeru nesreče zbrati oziroma 

škodo oceniti njena pristojna komisija, če uprava ne odloči, da bo škodo ocenila regijska 

komisija ob pomoči pooblaščenih cenilcev. Oceno škode mora predložiti v pregled in potrditev 

regijski komisiji za oceno škode ob naravnih in drugih nesrečah.  

Ocena škode na ravni lokalne skupnosti, torej občine Tržič, se izkazuje:  

- po lastništvu poškodovane stvari;  

- po škodnih skupinah, 

- po dejavnostih v skladu s statistično klasifikacijo. 

 

Takoj, ko Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda sklep o začetku ocenjevanja 

škode v prizadeti občini Tržič ob naravni ali drugi nesreči, le-ta s svojo komisijo za ocenjevanje 
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škode prične z ocenjevanjem. Občinska komisija za ocenjevanje škode na podlagi zbranih vlog 

in ogleda izdela oceno škode in na Izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje Kranj pošlje vloge z zbirnikom po vrsti poškodovanosti. V primeru, da občinska 

komisija ne zmore dela, na zaprosilo občine Tržič organizacijo ocenjevanja škode v 

sodelovanju z občino prevzame Izpostava RS za zaščito in reševanje Kranj z regijsko komisijo 

oz. se pridobi pomoč na ravni države.  

Izpostava URSZR Kranj po prejemu zbirnika in vlog od Občinske komisije za ocenjevanje 

škode ob naravni ali drugi nesreči skliče regijsko komisijo za ocenjevanje škode, ki pregleda 

ali so vsi obrazci pravilno in natančno izpolnjeni, preverijo ugotovljeno stopnjo poškodovanosti 

navedene v individualnih vlogah. Člani regijske komisije sprejmejo, zavrnejo ali popravijo 

posamezne vloge. Po presoji regijske komisije za ocenjevanje škode se določijo vloge, ki jih 

bodo preverili na terenu. Te oglede opravijo skupaj z Občinsko komisijo za ocenjevanje škode 

ob naravni ali drugi nesreči  

Posledice nesreče in stroški sanacije  

Stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje ter stroške odškodnin fizičnim in pravnim 

osebam je dolžan kriti povzročitelj ogroženosti ali nesreče, v kolikor je to povzročil namenoma 

ali iz velike malomarnosti. Praviloma posledice nesreč na premoženju odpravlja lastnik le-teh.  

Občina Tržič in država lahko za obnovo poškodovanega ali uničenega premoženja v zasebni 

lasti dodelita sredstva upravičencem na podlagi ocene neposredne škode na stvareh. Sredstva 

za odpravo posledic nesreč se dodeljujejo brez obveznosti vračanja. V primeru, ko lastnik 

premoženja ne zmore sam odpraviti posledic nesreče, lahko občina Tržič prevzame tako 

odpravo posledic.  

Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah opravlja naloge, ki so 

skladne z Metodologijo za ocenjevanje škode. Določijo se prostorske zmogljivosti, pripravijo 

dokumentacijo (orto-foto posnetke prizadetih naselij s hišnimi številkami, razdelitev plazovitih 

ogroženih območij po karejih, seznam stanovanjskih objektov z nosilcem lastniške oz. 

uporabniške pravice, obrazce za poškodovanost, obrazce za škodo) in jo v skladu z zakonodajo 

uskladijo z Regijsko in Državno komisijo za ocenjevanje škode in na podlagi ocen se prizadetim 

prebivalcem izplača odškodnina. 

 

D - 16 Vzorec zapisnika o poškodovanosti gradbenih objektov in infrastrukture 

P-33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah občine 

Tržič 
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11. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV  

11.1 Razlaga pojmov  

 

NESREČA je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih 

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

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

obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih dejavnosti, 

sile in sredstva ne zadostujejo.  

ZEMELJSKO PLAZENJE je premikanje dela površinske zemeljske mase po pobočju pod 

vplivom gravitacije. Osnovna delitev je glede na sestavo – zemeljski plaz ali hribinski plaz ter 

glede na aktivnost – aktivni, ki so še v fazi premikanja, fosilni, ki so stari in zaznavni le po 

morfologiji terena ter potencialni, ki so na območjih, kjer je možno oz. verjetno plazenje. 

NARAVNE NESREČE so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 

veter, toča, žled pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, 

živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile.  

DRUGE NESREČE so nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, požar, rudniška 

nesreča, porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti na morju, jedrska nesreča in druge 

ekološke ter industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa 

tudi vojna, izredno stanje.  

NEVARNOST je (naravna ali druga ustrezna) danost za katerikoli neugoden pojav, ki je 

povezan z močno nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke.  

OGROŽENOST je sinteza nevarnosti, ranljivosti in sprejemljivosti tveganj, kar pa je odvisno 

od kulturnih, moralnih in ekonomskih vrednost v posamezni družbi. Je resnična ali občutena 

izpostavljenost ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja nevarnostim naravnih in 

drugih nesreč.  

ŠKODA, ki jo povzroči naravna ali druga nesreča, obsega neposredno škodo, stroške 

intervencij in ukrepov, s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče.  

PREVENTIVNI UKREPI so vsi ukrepi, s katerimi se prepreči nevarnost nastanka nesreče, 

oziroma ukrepi, s katerimi se zmanjša škodljive posledice nesreče.  

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ so razpoložljive zmogljivosti gospodarskih 

družb, zavodov ali drugih organizacij, lokalnih skupnosti in države, ki so namenjene zaščiti, 

reševanju in pomoči ob naravni ali drugi nesreči.  

SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ obsegajo zaščitno ter reševalno 

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

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

namensko uporablja za zaščito, reševanje in pomoč. 
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11.2 Razlaga okrajšav  

 

CRP – Centralni register prebivalcev  

GARS - Gasilsko reševalna služba 

GIS – Geografski informacijski sistem  

CZ – Civilna zaščita  

JZ – Javni zavod  

KS – Krajevna skupnost  

OŠ – Osnovna šola 

PGD – Prostovoljno gasilsko društvo  

PMP – Prva medicinska pomoč  

PP – Prva pomoč 

NMP – Nujna medicinska pomoč  

ReCO – Regijski center za obveščanje 

RKS – Rdeči križ Slovenije  

URSZR – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

ZiR – Zaščita in reševanje  

ZARE – radijski sistem zaščite in reševanja  

ZD – Zdravstveni dom 

ZRP – zaščita, reševanje in pomoč 

ZVKD -  Zavod za varstvo kulturne dediščine 
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12 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, 

reševanje in pomoč občine Tržič 

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

občini Tržič 

 P-10 Pregled gradbenih organizacij  občine Tržič 

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

Tržič 

 P-13 Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb  v občini 

Tržič 

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

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

napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov  

P-20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce  v  občini Tržič 

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

njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč 

v občini Tržič 

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

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

prostorskih aktih  

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

nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju v občini Tržič 

P-25 Pregled človekoljubnih organizacij v občini Tržič 

P-26 Pregled centrov za socialno delo  v občini Tržič 
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12.2. Posebne priloge 

 

 

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 

D - 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP v občini 

Tržič 

 

12.4 Posebni dodatki 

 

D – 100  

 

Ocena ogroženosti v primeru naravnih in drugih nesreč 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 

P-33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah 

občine Tržič 

P-100 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 
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