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1. VELIK POŽAR V NARAVNEM OKOLJU
1.1.

Uvod

Izdelavo "Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Občino
Žirovnica" predpisuje Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB-1,
97/10 in 21/18-ZNOrg), Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
(Ur. list RS, št. 92/7, 54/09, 23/11 in 27/16) Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99-ZON, 67/02,
110/02-ZGO-1, 115/06-ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13- ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16-ZGGLRS),
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07- UPB1, 9/11 in 83/12), Uredba o varstvu pred požarom
v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05-UPB1), Uredba o
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012, 78/16 in 26/19), Ocena ogroženosti
zaradi velikega požara v naravnem okolju na območju občine Žirovnica, Verzija 2.2. (z dne 10.2020), regijska
ocena ogroženosti (Ocena ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju Gorenjske regije; Verzija 2.0, številka:
8421-2/2016-3-DGZR, z dne 29. 3. 2016), državna ocena (Ocena ogroženosti zaradi velikih požarov v naravnem
okolju, verzija 2.0 (št. 842-6/2013- 9-DGZR, z dne 18. 2. 2015), državni načrt (Načrt zaščite in reševanja ob
velikem požaru v naravnem okolju, Verzija 3.0, številka: 84200-2/2018-3, z dne 26. 7. 2018), in regijski načrt
(Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Gorenjsko regijo, verzija 1.0,
z dne maj 2019).
Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Občino Žirovnica je
podrobneje razčlenjen Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za
Gorenjsko regijo, verzija 1.0, z dne maj 2019.

1.2. Stopnja ogroženosti občine Žirovnica
Stopnja ogroženost občine Žirovnica je »srednja« (razred ogroženosti 3), zato se na občinski ravni izdela delni
načrt zaščite in reševanja oziroma dokumente v katerih se določi način opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter
izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Občino Žirovnica je v skladu z
zgoraj navedenim in tretjo točko 2. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št.
24/12 78/16 in 26/19) izdelan tako, da so razdelani in usklajeni le posamezni deli Regijskega načrta zaščite in
reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, Verzija 1.0.
Ti deli so:
 velik požar v naravnem okolju,
 opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
 zaščitni ukrepi ter naloge zaščite, reševanja in pomoči (zaščitni ukrepi ter naloge ZRP),
 razlaga pojmov in okrajšav,
 seznam prilog in dodatkov.
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Slika 1: Ogroženost občine Žirovnica zaradi velikih požarov v naravnem okolju po karti Ogroženost občin v
Gorenjski regiji zaradi požarov v naravnem okolju
Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled upravlja z gozdovi na Gozdno gospodarskem območju Bled. GGO Bled
leži v skrajnem severozahodnem delu Slovenije kamor spada tudi občina Žirovnica. Površina celotnega območja
je 101.566,01 ha od tega je površina gozda 70.458,00 ha, kar pomeni, da je gozdnatost območja 69,37%.
tip gozda
velika ogroženost
srednja ogroženost
majhna ogroženost
SKUPAJ

površina v ha odstotek tipa
77
3%
436
18%
1868
78%
2381
100%

Po podatkih Zavoda RS za gozdove je v občini Žirovnica večino gozda srednje in majhno ogrožena, le 3 %
gozda pa spada v veliko ogroženost.

Slika 2: Gozdnogospodarska območja v Gorenjski regiji
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1.3. Požarna ogroženost naravnega okolja in gozdov
Požarna ogroženost naravnega okolja je odvisna od podnebnih in vremenskih značilnosti posameznega območja,
vrste tal, vrste in strukture gozda ter ostalega rastja, količine in vlažnosti goriv ter od bližine potencialnih
povzročiteljev požarov.
Obseg požarov v naravnem okolju in gozdovih je odvisen predvsem od vremenskih dejavnikov. Požari se
pojavljajo pretežno v suhih pomladanskih mesecih (februar – april) in kot talni požar. Prisojna strma pobočja so
v primeru suše in visokih poprečnih temperatur resen dejavnik tveganja, saj so samovžigi in vžigi zaradi strele
zelo verjetni.
V dolgoletnem povprečju sta značilni dve obdobji z nadpovprečnim številom gozdnih požarov in nasploh
požarov v naravnem okolju. Prvo je običajno v pozno zimskem in zgodnje spomladanskem času od začetka
februarja do začetka aprila, drugo pa poleti, predvsem julija in avgusta.
Blejski GGO spada na prvo mesto med pogostosti požarov v naravnem okolju in v tem okviru tudi gozdnih
požarov.
GE Žirovnica je med bolj požarno ogroženimi enotami na blejskem gozdnogospodarskem območju, saj ima
generalno prisojno lego, dolg rob s kmetijsko krajino in številne košenice v gozdnati krajini. Velika požarna
ogroženost je ugotovljena na 273 ha. Najbolj požarno ogroženi predeli so: prisojno pobočje nad Koroško Belo
(Alničje), prisojna pobočja nad Rodinami in kmetijskim ter rekreacijskim območjem Završnice. Srednjo požarno
ogroženost je ugotovljena na 1331 ha. Lokacije te ogroženosti so v odsekih, ki mejijo na naselja oziroma
kmetijske površine. Drugo težišče so prisojna strma pobočja z iglavci (predvsem borovja in rušja), kjer je glavni
potencialni vzrok požarov samovžig ali strela. Na ostali površini je majhna požarna ogroženost (2155 ha). (vir:
Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žirovnica, zavod za gozdove).

Slika 3: Karta požarne ogroženosti gozdov v občini Žirovnica (vir: ZGS,OE Bled)
Legenda:
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1.4. Vrste požarov v naravnem okolju
Gozdovi so v okviru naravnega okolja požarno najbolj ogroženi. Glede na mesto gorenja se požari v gozdovih
razvrščajo na podtalne, talne, kompleksne, debelne in kombinirane požare ter požarne preskoke in požarne
viharje.
Posledice gozdnih požarov so odvisne od tipa gozdnega požara, vrste in oblike gozda, drevesne sestave gozda,
časa nastanka in trajanja požara, razpoložljive količine bio goriva, velikosti pogorele površine in ekološke
ranljivosti območja požara.
Kompleksni požari so najnevarnejši, ker prizadenejo drevesa od tal do vrha krošnje. Poleg dreves in lesne mase
je pri kompleksnih požarih razvrednoteno in uničeno rastišče v celoti in večina funkcij gozda. Okrnjene ali
onemogočene so ekološke, socialne in gospodarske funkcije gozda. Sestoje, ki jih je poškodoval kompleksni
požar, je potrebno posekati in obnoviti. Obnova je potrebna predvsem zaradi zagotavljanja funkcije gozda, katere
naj bi jih ta po požaru ponovno pričel opravljati v najkrajšem možnem času po požaru in možnosti razširjanja
škodljivih organizmov, ki bi jih posledično lahko povzročili dodatne škode na gozdovih ob pogorišču. Ob
prepoznem poseku poškodovanih in odmrlih dreves se zmanjšuje kakovost lesa in izgubi še tista lesna masa, ki bi
jo po požaru lahko koristno uporabili. Seveda se ne sme podcenjevati nevarnosti in škode, ki jo povzročijo druge
vrste gozdnih požarov, predvsem podtalni, ki prizadenejo oziroma uničijo koreninske sisteme.

1.5. Vzroki požara v naravnem okolju
Vzroki za nastanek požara v naravnem okolju so predvsem naslednji:
 naravna sila (strela, statični samovžig in samovžig),
 človek in tehnične naprave (z iskrenjem - vlaki, segrevanjem ali ognjem direktno ali indirektno, odprta
kurišča, ki jih razpiha veter, dela v kmetijstvu in gozdovih, aktivnosti oboroženih sil, s požigi,
odmetavanje cigaretnih ogorkov ipd.).
Požari v naravnem okolju in tudi nasploh na prostem v občini Žirovnica sicer niso številčni, se pa pojavljajo
predvsem požari na gozdnih in grmovnih površinah ter travniški požari. Letno število požarov se lahko glede na
vremenske razmere preko leta precej spreminja. Iz dolgoletnega povprečja je razvidno, da so v občini Žirovnica
na leto v naravnem okolju in na prostem povprečno 3 požari.

1.6. Verjetnost nastanka verižne nesreče
Požar v naravnem okolju lahko povzroči predvsem naslednje verižne nesreče:
 nastanek ekološke nesreče,
 razširitev požara v naselje,
 razširitev požara na infrastrukturne objekte (daljnovodi, plinovodi ipd.),
 onemogočen dostop do vodnih zajetij in črpališč,
 požar na objektih (stanovanjskih, gospodarskih),
 požar na objektih in območjih kulturne dediščine,
 prometne nesreče (zaradi širjenja dima, izvajanje intervencije ipd.),
 drugo.

1.7. Sklepne ugotovitve
Na koncu se je potrebno zavedati, da je najučinkovitejša obramba pred požarom preventiva. Preventivni ukrepi
za varstvo pred požarom, ki jih izvajajo država, občine, lastniki oziroma upravljavci gozda in drugih zemljišč ter
lokalne skupnosti, so naslednji:
 pravilno kurjenje v naravnem okolju,
 redno odstranjevanje suhih organskih materialov,
 vzdrževanje prehodnosti prevoznih poti,
 čiščenje požarnovarnostnih pasov in gradnja požarnih zidov ob železniških progah, daljnovodih,
plinovodih ipd.,
 graditev in vzdrževanje protipožarnih komunikacij v gozdu in gozdnem prostoru (cest, presek, poti,
zidov ipd.), vodnih zbiralnikov in drugih tehničnih objektov,
 opazovanje naravnega okolja v času požarne ogroženosti,
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izvajanje preventivnega požiganja in nadzorovanih požigov, ki jih izvajajo gasilske enote zaradi
preprečevanja požarov oziroma pri gašenju in reševanju ob požarih,
vzdrževanje požarnovarnostnih pasov med objekti in gozdom,
določitev pristajalnih mest za helikopterje in mest za zajemanje vode v prostorskih dokumentih lokalnih
skupnosti.

Preventivno morajo ravnati tudi organizacije, ki gospodarijo s cestno, železniško, elektroenergetsko in drugo
infrastrukturo. Organizacije skrbijo, da je območje ob infrastrukturi opremljeno s primernimi tehničnimi sredstvi
in objekti, ki preprečujejo netenje požara v pasu ob infrastrukturnem objektu, vzdrževano in očiščeno gorljivih
snovi, ter izvajajo druge ukrepe varstva pred požarom.
Slovenske železnice (SŽ) kot upravljalec javne železniške infrastrukture v času velike in zelo velike požarne
ogroženosti naravnega okolja dosledno izvajajo preventivne ukrepe, ki se nanašajo na:
 zmanjšanje hitrosti vlakov s samodejnimi zračnimi zavorami z vgrajenimi litoželeznimi zavorniki na
odsekih prog za katere velja velika in zelo velika požarna ogroženost,
 prepoved voženj železniških tirnih vozil z odprtim kuriščem v obdobju povečana nevarnosti za nastanek
in širjenje požara v naravnem okolju,
 pregled stanja ob progi s tirnim vozilom in gašenje začetnega požara po vožnji vozila z odprtim
kuriščem,
 opremljanje prog z napravami za samodejno javljanje napak pri vožnjah vlakov na požarno ogroženih
odsekih prog,
 izvajanje ukrepov varstva pred požarom pri opravljanju dejavnosti vzdrževanja javne železniške
infrastrukture,
 zagotavljanje varnosti pri prevozu vnetljivega tovora po javni železniški infrastrukturi,
 zagotovitev tehnične brezhibnosti zavornih sistemov tirnih vozil in naprav za preprečevanje nastanka
požara na železniških tirnih vozilih z odprtim kuriščem.
P – 06 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP
P – 800 Evidenčni list o vzdrževanju načrta
D – 01 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR
D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP
D – 800 Ocena ogroženosti občine Žirovnica

2. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
2.1. Opazovanje in obveščanje
Vsakdo, ki opazi ali izve za požar v naravnem okolju, mora o tem takoj obvestiti Regijski center za obveščanje
Kranj (ReCO Kranj) na telefonsko številko 112.
Za zgodnje odkrivanje in preprečevanje širjenja požarov v naravnem okolju, še prav posebej ob razglašeni veliki
ali zelo veliki požarni ogroženosti naravnega okolja se lahko na prošnjo Izpostave Uprave RS za zaščito in
reševanje Kranj (Izpostava URSZR Kranj) vključi tudi Alpski letalski center Lesce, kljub temu, da nima
sklenjene pogodbe z Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR).
V primeru, ko je aktiviran Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za
Občino Žirovnica in je istočasno razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, se
izvajajo tudi vsi ukrepi, skladno z Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju.
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2.2. Obveščanje pristojnih organov in služb v občini
Obveščanje pristojnih organov občine Žirovnica
ReCO Kranj po sprejemu obvestila o požaru v naravnem okolju obvesti prvo dosegljivo odgovorno osebo v
občini v skladu z seznamom vodilnih oseb, ki jih ReCO Kranj obvešča o izrednih dogodkih. Obveščena oseba pa
nato obvešča ustrezne organe v občini.
Po sprejemu obvestila o nesreči na območju občine Žirovnica mora obveščena pristojna oseba obvestiti ostale
pristojne osebe v občini Žirovnica, ki so:
- župan občine Žirovnica,
- poveljnik štaba CZ občine Žirovnica ali njegov namestnik,
- odgovorni delavec občinske uprave občine Žirovnica pokriva zaščito in reševanje,
Prvo obvestilo o velikem požaru v naravnem okolju, ki ga Regijski center za obveščanje Kranj posreduje občini,
vsebuje podatke o:
 času nastanka požara,
 kraj oziroma območje nesreče,
 odziv prebivalcev.
Poveljnik CZ občine Žirovnica, njegov namestnik ali župan po potrebi nato skliče štab Civilne zaščite občine
Žirovnica, bodisi telefonsko ali osebno ( kurirske službe). Obveščanje drugih izvajalcev nalog ZRP-(PGD),
ReCO Kranj izvaja po naročilih iz štaba CZ občine Žirovnica, ki vodi oziroma koordinira potek in izvajanje
aktivnosti ZRP.
Za sprotno obveščanje in informiranje izvajalcev nalog ZRP je odgovoren župan. Operativno pa to nalogo
prevzame poveljnik civilne zaščite občine. Obveščanje poteka na več nivojih. Eden je preko ReCO Kranj, drugi
je neposredno med poveljnikom CZ občine Žirovnica in vodji intervencij. Pri tem uporabljamo sistem zvez, ki je
zanesljiv in v danem trenutku najučinkovitejši. V prvi vrsti je to sistem zvez ZARE.
Na ReCO Kranj občina sporoči tudi potrebe po silah in sredstvih, katere nimajo na razpolago v zadostnem
obsegu.
Občina pripravlja in objavlja informacije za obveščanje javnosti preko lokalnih medijev kamor pošlje pisno
informacijo.
P – 01 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih Štaba CZ
P – 02 Podatki o zaposlenih na občini
P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči
D – 52 Načrt dejavnosti Policijske postaje Jesenice, Policijske pisarne Žirovnica

2.3. Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju
Za obveščanje prebivalstva na ogroženem oziroma prizadetem območju je odgovoren poveljnik CZ občine
Žirovnica in župan. Načini obveščanja morajo biti natančno določeni, da ne pride do dezinformacij in
nesporazumov, kar bi povzročilo napake predvsem pa neprimerno odzivanje prebivalstva. Zato mora biti vsebina
obvestila premišljena, jasna in vsem razumljiva, da ne povzroča dvomov in nejasnosti. Sporočiti je potrebno
samo tisto, kar je nujno potrebno. Način obveščanja se določi glede na okoliščine in trenutne možnosti.
Izbran način mora biti tak, da je zagotovljena obveščenost vseh, ki jim je obvestilo namenjeno.
Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju se izvaja preko sredstev javnega obveščanja. Občina ob požaru
objavi posebno telefonsko številko (04/5809100), na kateri lahko državljani dobijo vse informacije, napotke
kako naj ravnajo in sami sporočajo posledice nesreče.
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Za obveščanje prebivalcev se lahko uporabi tudi sirene sistema javnega alarmiranja (SIJA). Trenutno je govor v
živo možen le iz ReCO Kranj, kamor lahko občina pošlje napotke za občane ali ob preobremenitvi v ReCO
Kranj pošljejo svojega predstavnika, ki preko SIJA – govor v živo, izvedejo obveščanje svojih občanov.
Po potrebi občinska uprava na zahtevo župana organizira informacijski center, v katerem se združuje dejavnost
socialnih služb, humanitarnih organizacij, poizvedovalne službe RKS, službe za ZRP, policija ter drugih služb
javnega pomena.
Informacijski center ima svoj sedež na lokaciji Občine Žirovnica, Breznica , Žirovnica. Center po potrebi deluje
neprekinjeno, vodi pa ga občinska uprava. Za posredovanje informacij in obveščanje prebivalcev sta odgovorna
župan in poveljnik CZ občine Žirovnica.
Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč (župan in poveljnik CZ občine
Žirovnica) vzpostavijo čim bolj neposreden stik in redno komuniciranje s prebivalci, da bi dosegli ustrezno
zaupanje in odzivanje na njihove odločitve.
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti je odgovoren
župan in poveljnik CZ občine Žirovnica, v skladu s svojimi pristojnostmi.
Poveljnik CZ občine Žirovnica skrbi, da se prebivalcem razdelijo napotki za ravnanje. Pripravljena obvestila in
napotke prebivalcem razdelijo člani štaba CZ . Posredovana navodila ogroženim prebivalcem glede zaščitnih
ukrepov so odvisna od nevarnosti
P – 18 Seznam medijev, ki bodo posredovala obvestila o izvedbah alarmiranja in napotke za izvajanje zaščitnih
ukrepov
P – 64 Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči
D – 07 Navodila prebivalcem za ravnanje ob nesreči

2.4. Obveščanje splošne javnosti
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki morajo po predpisih na zahtevo državnih organov, javnih
podjetij in zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja,
zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti države.
V takih primerih se sporočilo najprej pošlje za takojšnjo objavo naslednjim medijem:
 Slovenski tiskovni agenciji,
 Radia Slovenija – I. In II. Program,
 Televiziji Sloveniji – I. In II. Program,
Lokalnim sredstvom obveščanja:
 Radio Triglav,
 spletna stran občine,
 dnevni časopisi,
 mobilne razglasne postaje v vozilih ZRP,
 obvestila, podana na krajevno običajen način.
D – 08 Navodilo za obveščanje ob nesreči

2.5. Alarmiranje
V primeru požara v naravnem okolju se alarmiranje preko sistema javnega alarmiranja lahko uporabi kot
opozorilo na nevarnost približevanja požara gasilcem, ki gasijo požar (sprememba smeri vetra in požara).
Prav tako se alarmiranje lahko uporabi v primeru, ko se požar v naravnem okolju nevarno približuje naselju in je
treba takoj začeti izvajati določene zaščitne ukrepe.
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Občina Žirovnica ima svoj alarmni sistem katerega proženje je daljinsko - dve sireni se prožita direktno iz ReCO
v Kranj. Sireni sta montirani na gasilska domova v Smokuču in Zabreznici.
Alarmiranje javnosti izvede ReCO Kranj na zahtevo:
 župana oziroma druge odgovorne osebe v občini, poveljnika CZ občine ali namestnika, vodje
intervencije.
Takoj po alarmiranju občina posreduje obvestilo po lokalnem radiu o vrsti nevarnosti in napotke za osebno in
vzajemno zaščito z napotki za izvajanje zaščitnih ukrepov.
Če ReCO Kranj ne more prožiti siren zaradi prekinitev zvez oziroma drugega vzroka, to na ukaz poveljnika CZ
občine Žirovnica izvedejo prostovoljna gasilska društva na območju občine Žirovnica.
Uporabo znakov za alarmiranje lahko ukažejo:
 vodja intervencije,
 poveljnik CZ,
 župan,
 Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Kranj.
Pristojni svoj ukaz prenesejo ReCO Kranj. V ukazu določijo :
 kateri znak za alarmiranje naj uporabi,
 razlog za uporabo znaka za alarmiranje,
 navodilo za ravnanje prebivalcev.
Izjemoma, če razmere tako narekujejo, poveljnik CZ občine Žirovnica ali vodja sam izvede alarmiranje (s
sirenami javnega alarmiranja), o čemer obvestijo ReCO Kranj. ReCO Kranj v takem primeru postopa kot po
prejemu zahteve za alarmiranje.
Po prenehanju nevarnosti je tisti, ki je izdal zahtevo za uporabo znaka za alarmiranje, dolžan ReCO Kranj:
 izdati zahtevo za uporabo znaka ''prenehanje nevarnosti'',
 izdelati navodilo za nadaljnje ravnanje prebivalcev.
ReCO Kranj je posreduje navodilo v objavo javnim medijem po svojem načrtu. Preko radija, televizije ali na
drug predviden način obvesti prebivalce na ogroženem območju o nevarnostih ter jim posreduje napotke za
osebno in vzajemno zaščito.
Če se javnost obvešča o nevarnostih, nesrečah, posledicah in ukrepih, je tisti, ki daje informacijo dolžan
opozoriti medije, da posredujejo samo avtentično informacijo – tudi brez komentarja.
Po proženju siren se za obveščanje prebivalcev lahko uporabi tudi sirene sistema javnega alarmiranja (SIJA).
Trenutno je govor v živo možen le iz ReCO Kranj, kamor lahko občine pošljejo napotke za občane ali ob
preobremenitvi v ReCO Kranj pošljejo svojega predstavnika, ki preko SIJA – govor v živo, izvedejo obveščanje
svojih občanov.
2.6. Uporaba načrta
Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravnem okolju za Občino Žirovnica predvideva
različne nivoje ukrepanja glede na velikost požara in se smiselno uporablja tudi pri manjših požarih.
Organizacijo, obveščanje in aktiviranje ter delovanje gasilskih enot ob požaru na območju občine določa
operativni gasilski načrt.
Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravnem okolju za Občino Žirovnica se aktivira:
- pri požarih, kjer redne službe ne morejo razpoložljivimi viri uspešno izvesti intervencijo,
- srednje velikem požaru v naravnem okolju,
- velikem požaru v naravnem okolju.
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Poveljnik CZ občine na podlagi ocene stanja ter ocene razvoja razmer (širitev požara) sprejme odločitev o
aktiviranju občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za občino
Žirovnica.
Ko prenehajo razlogi za uporabo občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem
okolju za občino Žirovnica, odločitev o tem prav tako s sklepom sprejme Poveljnik CZ občine Žirovnica.
P – 03 Pregled sil za ZRP
P – 04 Podatki o organih, službah in enotah CZ
P – 05 Seznam zbirališč sil za ZRP
P – 19 Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE+
P – 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo
pri reševanju
D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta zaščite in reševanja
D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP

3. ZAŠČITNI UKREPI TER NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
Od zaščitnih ukrepov se bodo ob velikem požaru v naravnem okolju izvajali predvsem naslednji:
Pregled ukrepov zaščite, reševanja in pomoči

Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi

Evakuacija

Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev

Zaščita kulturne dediščine

3.1. Zaščitni ukrepi
3.1.1.

Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi

Za izvajanje, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi nesreč
ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč, iz pristojnosti lokalne skupnosti, skrbijo pristojni organi občinske
uprave. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi obsegajo predvsem ukrepe pri urejanju prostora in naselij
ter pri graditvi objektov.
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Upravljavci gozdov (ZGS, OE Bled) in drugi zasebni lastniki zemljišč , občina ter organizacije, ki gospodarijo s
cestno (Jeko d.o.o., Jesenice, GG Bled d.o.o.), železniško (SŽ), elektroenergetsko (Elektro Gorenjska, d.d.) in
drugo infrastrukturo izvajajo naslednje ukrepe:
 gradnja in vzdrževanje protipožarnih komunikacij v gozdu in gozdnem prostoru (cest, presek, poti,
zidov itn.),
 čiščenje požarnovarnostnih pasov in gradnja požarnih zidov ob železniških progah,
 graditev in vzdrževanje protipožarnih presekov, vodnih jarkov in drugih tehničnih objektov,
 vzdrževanje požarnovarnostnih pasov med objekti in gozdom,
 urejanje vodnih zajetij,
 organiziranje opazovanja in obveščanja o nevarnosti.
Ob požaru v naravnem okolju naloge zapore cest in zagotovitev obvozov, izvedejo cestna podjetja oziroma
službe. Policija izvaja nadzor in urejanje prometa na območju požara v naravnem okolju.
Ob razglasitvi povečane požarne ogroženosti naravnega okolja pa se organizirajo požarne straže, več pozornosti
se nameni tudi vzdrževanju protipožarnih presekov. Protipožarni preseki so gozdne prometnice, ki dopolnjujejo
omrežje javnih, gozdnih in drugih prometnic v požarno ogroženem naravnem okolju prve in druge stopnje in so
namenjene hitremu dostopu v primeru požara v naravnem okolju. Protipožarne preseke izdelujejo lastniki
oziroma upravljavci kmetijskih zemljišč v strokovnem sodelovanju z GGO Bled.
Največja razdalja med prometnicami, iz katerih je možen neposreden dostop v naravno okolje, naj ne bi
presegala 400 metrov, zaradi konfiguracije terena in drugih preprek za gasilce je lahko manjša. Načeloma so
grajene za vsa gasilska vozila, le kjer terenske razmere tega ne dopuščajo, so lahko slabše. Prevozne morajo biti
vsaj s prilagojenim terenskim gasilskim vozilom, ki prevaža 300 – 500 litrov gasilne tekočine. V tem primeru ne
smejo biti daljše od 1 km. Ko požar v naravnem okolju zajame oziroma ogroža območje, kjer potekajo
daljnovodi, operater v ReCO Kranj, v sodelovanju s CORS, posreduje distributerju električne energije (Elektro
Gorenjska) zahtevo vodje intervencije, po izklopu daljnovodov.
P – 10 Pregled gradbenih organizacij

3.1.2.

Evakuacija

Nevarnost nesreče
Evakuacija se izvede, preden se ogenj približa naseljem. Evakuacija lahko obsega tudi nujno preselitev živali,
kulturne dediščine in dobrin, ki so nujne za življenje
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Odločanje o evakuaciji
Ob velikih požarih v naravnem okolju se evakuacija izvaja, če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti
ljudi in materialnih dobrin. Evakuacijo prebivalcev, živali in materialnih dobrin iz območja, ki mu grozi požar
lahko odredi župan občine Žirovnica, izjemoma pa tudi poveljnik CZ občine Žirovnica in v skrajnih razmerah
tudi vodja intervencije.
Sklep o evakuaciji se praviloma sprejme preden se ogenj približa naselju,na podlagi predvidevanja širjenja
požara. Čas, ki je na razpolago, je v veliki meri odvisen od smeri in moči vetra ter od oddaljenosti začetnega
požara od naselja. Če je dovolj časa, se poleg ljudi evakuirajo tudi živali in materialne dobrine.
Za izvedbo evakuacije poskrbi ekipa za podporo za usklajevanje pa vodja službe za podporo ob pomoči štaba CZ
občine, vaških svetov, humanitarnih organizacij (Župnijska Karitas Breznica, Rdeči križ Slovenije Območno
združenje Jesenice, Center za socialno delo Gorenjske, Enota Jesenice, skavti ) in občanov v okviru sosedske
pomoči. Slednji nudijo pomoč tudi pri morebitni evakuaciji živali.
Z načrti evakuacije ob požaru v naravnem okolju morajo biti vnaprej seznanjeni ogroženi prebivalci ter
Policijska postaja Jesenice oziroma policijska pisarna Žirovnica, ki bodo sodelovale pri izvedbi evakuacije.
P – 26 Pregled centrov za socialno delo
Obveščanje prebivalcev o evakuaciji
Zbiranje podatkov o občanih, ki so ostali brez bivališča ter urejanje sprejemanja in začasnega bivališča izvajajo
Poveljnik CZ občine Žirovnica, Štab CZ občine in PGD. Zaradi vodenja evidence pripadniki službe za podpro
popisujejo evakuirance na zbirališču, ki ga določi občina.
Občina organizira Informacijski center, ki evidentira vse prizadete prebivalce brez prebivališča in v sodelovanju
s Poveljnikom CZ občine, štabom CZ občine in PGD, se opredeli postopek sprejema in razporejanja v
nastanitvene enote, ter se določijo postopki nastanitve, zmogljivosti in oskrba ogroženih prebivalcev.
Informacijski center daje vse informacije v zvezi s potekom evakuacije in zbira vse podatke, ki so potrebni pri
evakuaciji ogroženih prebivalcev.
Evakuirance, ki se evakuirajo sami in neorganizirano, zaradi pomanjkanja pripadnikov sil za ZRP ni mogoče
popisati. Preko medijev se jih pozove, da sporočijo lokacijo svoje nastanitve Informacijskemu centru občine
Žirovnica.
Prebivalci se za evakuacijo razporedijo na zbirališču za evakuirance po navodilih pripadnika CZ občine
Žirovnica. Ob razporejanju prebivalcev je zelo važno, da družine ostanejo skupaj. Posebno skrb pa je potrebno
posvečati nosečnicam, družinam z mladoletnimi otroci, materam samohranilkam, bolnim, invalidom in ostarelim.
Usmerjanje prebivalcev na evakuacijska zbirališča
Informacijski center evakuirane prebivalce napoti do najbližjega sprejemališča,
humanitarne organizacije v sodelovanju s službo za podporo in socialne službe.

tam pa jih sprejmejo

Prav tako pa štab CZ občine Žirovnica preko medijev sporoči lokacije zbirališča za evakuirance na območju
občine Žirovnica in jih pozove, da se na teh lokacijah zaradi izvedbe evakuacije zberejo. Objavo v medijih
izvedeta župan občine ali poveljnik Civilne zaščite občine Žirovnica ali njegov namestnik.
Zagotovitev prevoznih sredstev
Evakuacijo praviloma izvedejo evakuirani z lastnimi prevoznimi sredstvi. Po potrebi se organizirajo za ta namen
avtobusni prevozi (Arriva Alpetour d.o.o). Vozila za prevoz lahko v primerih hude neposredne nevarnosti
zahteva vodja intervencije, v vseh drugih primerih pa poveljnik CZ občine Žirovnica.
Število potrebnih avtobusov ni možno načrtovati, ker bi bilo število evakuirancev s pomočjo avtobusov odvisno
od poškodovanosti oziroma vozne sposobnosti avtomobilov prizadetih ljudi in prevoznosti cest zaradi ruševin ali
njihove poškodovanosti.
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Avtobusi bi se usmerjali na evakuacijska zbirališča glede na njihovo razpoložljivost, števila evakuirancev ter
glede na stanje oziroma prevoznost cest.
Prihod evakuiranih prebivalcev na kraj namestitve
Prihod evakuirancev v ustrezen bivalni objekt v občini Žirovnica (športna dvorana Osnovne šole Žirovnica) mora
biti evidentirano, podatki z imeni in priimki prispelih evakuirancev pa sporočeni v ŠCZO Žirovnica.
Evidenco prispelih evakuirancev na območju občine Žirovnica vodijo pripadniki Službe za podporo pri CZ
občine Žirovnica.
P – 20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce
P – 21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove zmogljivosti, ter
lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč
P – 22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano
3.1.3.

Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev

Sprejem in oskrba ogroženih ter prizadetih prebivalcev obsegata:
 evidentiranje ogroženih prebivalcev,
 urejanje sprejemališč za evakuirane prebivalce,
 urejanje začasnih prebivališč (če je le mogoče prebivalce namestimo v zidane objekte oziroma v
bivalnike, v nujnih primerih pa v šotore),
 nastanitev prebivalstva,
 oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami (pitno vodo, hrano, obleko, električno energijo,
nujno zdravstveno oskrbo, psihološko pomočjo, obveščanjem in izobraževanjem šoloobveznih otrok)
ter,
 zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči.
Priprava namestitvenih zmogljivosti
Za nastanitev evakuiranih prebivalcev z ogroženih območij poskrbi Občina Žirovnica.
Naloge na tem področju opravljajo službe civilne zaščite za podporo, gospodarske družbe, zavodi in druge
organizacije, ki razpolagajo z nastanitvenimi in prehrambnimi zmogljivostmi in so navedeni v prilogah P – 22, P24, P-25, P29 in P-10 ter občani v okviru soseske pomoči.
Če je le mogoče, se uredijo nastanitvene zmogljivosti na prizadetem območju, čim bližje njihovim domovom. Če
vseh evakuiranih ni mogoče namestiti na lokacije v bližino domov se jih lahko napoti v športno dvorano Osnovne
šole Žirovnica. Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno
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sprejeti v stanovanje evakuirane ter ogrožene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način.
Potrebno je poskrbeti tudi za nastanitvene zmogljivosti za živino (hleve oziroma druge ustrezne prostore) ter
zagotoviti njihovo preskrbo, po možnosti čim bližje prvotni lokaciji.
Organizacija oskrbe in oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami
Občina v sodelovanju z osnovno šolo in pogodbeniki evakuiranim prebivalcem zagotavlja oskrbo s hrano in
pitno vodo. Humanitarne organizacije (Rdeči križ Slovenije Območno združenje Jesenice, Župnijska Karitas
Breznica, skavti) in občani v okviru sosedske pomoči zagotavljajo oskrbo z obleko in drugimi življenjskimi
potrebščinami.
O poteku sprejema in oskrbe ogroženega prebivalstva poroča poveljnik CZ občine, poveljniku CZ za Gorenjsko.
P – 25 Pregled človekoljubnih organizacij
3.1.4.

Zaščita kulturne dediščine

Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter preprečevanje in
zmanjšanje škodljivih vplivov požarov v naravnem okolju na kulturno dediščino.
Pri izvajanju zaščite kulturne dediščine ob velikem požaru v naravnem okolju po potrebi sodelujejo skrbniki
oziroma upravljavci kulturne dediščine v občini Žirovnica (delavci ZVKDS, OE Kranj, Zavod za turizem in
kulturo Žirovnica, Župnijski urad Breznica in privatni lastniki) po potrebi sodelujejo tudi enote CZ in druge sile
za zaščito, reševanje in pomoč, predvsem služba za podporo (v primeru evakuacije) in za tehnično reševanje
usposobljeni gasilci prostovoljnih gasilskih društev Smokuč in Zabreznica (v primeru varovanja, podpiranja in
podobnih tehnično gradbenih ukrepov.
Kulturni spomeniki, pomembni za kulturo in dediščino naroda, morajo biti identificirani z mednarodnim
razpoznavnim znakom varstva kulturnih dobrin. Stavbno kulturno dediščino je treba čimprej zavarovati tudi pred
vremenskimi vplivi, premično pa premestiti v ustrezne objekte, kjer se lahko izvedejo najnujnejša konzervatorska
dela. Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter preprečevanje
in zmanjšanje škodljivih vplivov potresa na kulturno dediščino.
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. Register poleg opisnih podatkov za vsako enoto vsebuje tudi geolokacijske
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podatke. Podatki iz registra so javni. Nepremična kulturna dediščina, ki je razglašena za kulturni spomenik, se
označuje z znakom Haaške konvencije.

Slika 4: Označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov

Po požarih je pomembno ugotoviti morebitno škodo na kulturni dediščini, izvesti ukrepe za preprečitev
nadaljnjega propadanja, mobilizirati strokovne ekipe za pomoč, koordinacijo in nadzor reševanja kulturne
dediščine, izdelati program sanacije škode in program obnove poškodovanih kulturnih spomenikov. Po požaru
strokovnjaki s področja kulturne dediščine sodelujejo s silami za zaščito, reševanje in pomoč.
Ocenjevanje škode stanja na kulturni dediščini in stavbah bo opravljal ZVKDS, OE Kranj, Tomšičeva 7, Kranj,
ki razpolaga z registrom kulturne dediščine. Logistično pomoč pa bodo nudile enote CZ občine (služba za
podporo, enota za tehnično reševanje).
Odločanje oziroma izvajanje takojšnjih zaščitnih ukrepov, takojšnjih varnostnih del in nujnih konservatorskih del
je v pristojnosti Zavoda za varstvo kulturne dediščine, območne enote Kranj, ki mora v svojem načrtu opredeliti
ukrepe in naloge za zaščito in reševanje predmetov in objektov kulturne dediščine. Pri izvajanju teh ukrepov in
nalog Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Kranj, sodeluje z lastniki oziroma upravljavci
kulturne dediščine.

3.2. Naloge ZRP
Naloge zaščite, reševanja in pomoči

Gašenje in reševanje

Prva pomoč in nujna medicinska pomoč

Veterinarska pomoč

Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi

3.2.1.

Gašenje in reševanje ob požarih

Naloge gašenja in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju izvajajo gasilske enote.
Gasilske enote izvajajo:
 naloge gašenja in reševanja ob požarih,
 določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob požarih,
 požarno stražo,
 gasilsko stražo,
 preventivne naloge varstva pred požarom.
Na nalogah gašenja in reševanja ob požarih se aktivirajo v občini Žirovnica:
 Prostovoljno gasilsko društvo Smokuč
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Prostovoljno gasilsko društvo Zabreznica
GARS Jesenice
Po potrebi se aktivirajo sosednja gasilska društva iz Gasilske zveze

Kadar gre za nesreče, ki so v pristojnosti državne koncesijske pogodbe (nesreče v cestnem prometu, ekološke
nesreče – razlitja nevarnih tekočin, ipd.) posreduje GARS Jesenice s pomočjo prostovoljnih gasilskih društev na
območju občine Žirovnica (PGD Smukoč in PGD Zabreznica), ki se bodo vključevala selektivno glede na
obstoječo opremo.
V sušnem obdobju bo za oskrbo s pitno in sanitarno vodo skrbele PGD Smukoč in PGD Zabreznica.
Občina Žirovnica ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju v sodelovanju z
lastniki oziroma upravljavci zemljišč organizirajo in koordinirajo požarno stražo.
Gasilska straža se izvaja po požaru, ko gasilci varujejo pogorišče pred ponovnim vžigom
P – 14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode
P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov
3.2.2.

Prva pomoč in nujna medicinska pomoč

V okviru nujne medicinske pomoči se izvajajo le najnujnejši ukrepi za ohranitev življenja in varovanja zdravja
okviru prve pomoči se izvajajo le najnujnejši ukrepi za ohranitev življenja in varovanje zdravja ljudi na
prizadetem območju. Prva pomoč se opravlja zunaj zdravstvenih ustanov, skupaj z reševanjem na kraju samem.
Namen dajanja prve pomoči je, da poškodovani lahko čim prej in v kar najboljšem stanju pride do strokovne
medicinske pomoči oziroma zdravljenja.
Vsakdo, ki osebi v življenjski ali zdravstveni nevarnosti ne more sam pomagati, mora prijaviti poškodbo, nesrečo
ali bolezen na telefonsko številko 112.
V občini Žirovnica ni bolnišnice in je matična bolnišnica Splošna bolnišnica Jesenice, se pa v regiji nahajata še
dve bolnišnici in sicer: Klinika Golnik in Psihiatrična bolnišnica Begunje.
Ob prijavi poškodb oziroma bolezni na terenu (obvestila posreduje poškodovanci ali oboleli sami, njihovi svojci
in reševalci) se aktivira služba nujne medicinske pomoči pri Zdravstvenem domu Jesenice. V primeru, da gre za
večje število poškodovanih in obolelih, pa se aktivira tudi ekipa civilne zaščite občine Žirovnica za prvo pomoč.
V primeru manjšega števila poškodovanih in obolelih, ko je aktivirana le služba nujne medicinske pomoči,
obvestila o ljudeh, ki potrebujejo zdravniško pomoč sprejema ReCO Kranj. Kadar pa je poškodovanih oziroma
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obolelih večje število ljudi pa štab civilne zaščite občine Žirovnica in občinska uprava občine Žirovnica, v
sodelovanju s predstavniki vaških odborov, zbirata podatke o poškodovanih in obolelih.
Ekipa za prvo pomoč civilne zaščite občine Žirovnica in reševalci nujne medicinske pomoči na terenu nudijo
ponesrečenim oziroma obolelim prvo (laično) pomoč in jih po potrebi napotijo v Zdravstveno postajo Selo pri
Žirovnici, v primeru večjega števila poškodovanih in obolelih pa tudi v Zdravstveni dom Jesenice. V zdravstveni
postaji oziroma zdravstvenem domu se izvedeta zdravniški pregled oziroma prva zdravniška pomoč in morebitna
triaža. Po potrebi se poškodovane in obolele napoti na specialistični pregled, oskrbo in nadaljnje zdravljenje v
Splošno bolnišnico Jesenice.
Nujno medicinsko pomoč za poškodbe (opekline, zadušitve, druge poškodbe) in bolezni gasilcev, ki se zgodijo
pri gašenju velikega in zelo velikega požara v naravnem okolju, zagotavlja intervencijska ekipa iz najbližjega
zdravstvenega doma neposredno na prizadetem območju. Manjše poškodbe bi si prizadeti prebivalci oskrbeli v
okviru osebne in vzajemne zaščite.
Izvajanje higienskih in protiepidemičnih ukrepov poteka v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno
zdravje OE Kranj in pod nadzorom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, območne enote Kranj. Za
obveščanje prebivalcev o izvajanju teh ukrepov sta odgovorna štab civilne zaščite občine Žirovnica in občinska
uprava občine Žirovnica, ki predhodno izdelata Navodilo prebivalcem. Za izvajanje higienskih in
protiepidemičnih ukrepov so odgovorni prebivalci sami ob pomoči ekipe prve pomoči civilne zaščite občine
Žirovnica.
Oskrbo z zdravili na terenu izvaja ekipa za prvo pomoč civilne zaščite občine Žirovnica v sodelovanju z
Gorenjskimi lekarnami, Zdravstveno postajo Selo pri Žirovnici. Pri oskrbi s sanitetnim materialom pa sodeluje
tudi ekipa civilne zaščite občine Žirovnica za oskrbo.
Občina Žirovnica ima organizirano eno ekipo za prvo pomoč.
Štab CZ spremlja izvajanje nujne medicinske pomoči ter sprejema zahteve po pomoči v silah in sredstvih na
ogroženih območjih.
Organiziranje posebnih psiholoških pomoči, izven obstoječih organizacij in inštitucij, glede na ocenjeno število
prizadetih zaradi požara,v naravnem okolju v občini Žirovnica ne načrtujemo. Nudenje psihološke pomoči
usmerja Center za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice v pomoči Rdeči križ Slovenije Območno združenje
Jesenice.
Psihološka pomoč bo prebivalcem dostopna na terenu, in v prostorih:
 Center za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice, Cesta železarjev 4a, 4270 Jesenice
 Rdečega križ Slovenije območno združenje Jesenice, Cesta maršala Tita 78a, 4270 Jesenice.
Ob požaru, v katerem je večje število ljudi poškodovanih ali mrtvih, je potrebno zagotoviti tudi duhovno pomoč,
ki jo nudijo predstavniki verskih skupnosti, odvisno od verskega prepričanja ljudi, udeleženih v nesreči in drugih
nevladnih organizacij, ki lahko svojo pomoč prizadetim nudijo z različnimi oblikami organiziranih dejavnosti, s
katerimi pomagajo ljudem v njihovih najrazličnejših stiskah in potrebah. V občini Žirovnica bodo duhovno
pomoč nudili predstavniki rimskokatoliške cerkve, natančneje duhovniki v župnijskem uradu Breznica. Duhovna
pomoč bo prebivalcem nudena na terenu in v prostorih župnijskega urada Breznica, Breznica 9, 4274 Žirovnica.
P – 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic
D – 06 Navodila za izvajanje psihološke pomoči
3.2.3.

Prva veterinarska pomoč

V občini Žirovnica v okviru CZ ni organizirana enota za prvo veterinarsko pomoč. Za oskrbo poškodovanih
živali skrbi Veterinarska ambulanta Vinko Pristov s.p. v skladu z načrtom Območnega urada Uprave RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Kranj. Pomoč po potrebi nudijo lastniki živali.
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Za območje občine Žirovnica je pristojna OU UVHVVR Kranj.
Pokop se bo vršil v skladu z občinskim prostorskim načrtom in sicer na ustreznih zemljiščih na območju JZ od
Vrbe med golf igriščem in AC Hrušica Vrba.
Veterinarska ambulanta Vinko Pristov s.p. zbira podatke o poškodovanih in poginulih živalih na prizadetem
območju ter nudi prvo veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim. Odreja zasilni zakol
poškodovanih živali, odstranjevanje živalskih trupel in izvaja druge higienske in protiepidemijske ukrepe v
skladu z načrtom Območnega urada Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Kranj za
postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč ji po potrebi nudijo pripadniki enot CZ (ekipa za oskrbo)
občine ter lastniki živali.
Prva veterinarska pomoč ob požaru obsega:
 zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na prizadetem območju,
 veterinarsko oceno zdravstvene situacije,
 nujno veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim (nujna veterinarska pomoč je poseg, s
katerim se odpravi neposredna nevarnost za življenje živali),
 prisilni zakol poškodovanih živali,
 sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel ter druge sanacijske ukrepe,
 poostren nadzor nad živili živalskega izvora,
 sodelovanje pri dekontaminaciji živine,
 izvajanje drugih higienskih in protiepidemijskih ukrepov,
 spremljanje epidemiološke situacije.
Zasilni zakol poškodovanih živali izvaja Lovska družina Stol Žirovnica.
P – 29 Pregled veterinarskih organizacij
3.2.4.

Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi

Na območju občine Žirovnica lahko gasilci ob gašenju požara v naravnem okolju naletijo na kakšno
neeksplodirano ubojno sredstvo (NUS). V primeru, da obstaja sum o obstoju NUS mora vodja intervencije
upoštevati Usmeritve za gašenje požarov v naravnem okolju na območjih, ogroženih z neeksplodiranimi
ubojnimi sredstvi. Po potrebi vodja intervencije preko ReCO Kranj obvesti poveljnika Državne enote za varstvo
pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (DEvNUS) in uskladi način gašenja požara z njim.
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4. RAZLAGA OKRAJŠAV
AC
CZ
CORS
DEvNUS
GE
GG
GGO
HA
IPD
JZ
NUS
OU
OE
PGD
ReCO
RKS
RS
SIJA
SŽ
ŠCZO
ŠT
URSZR
UVHVVR
UPB
UR
ZA-RE
ZGS
ZIR
ZRP
ZVKDS

Avtocesta
Civilna zaščita
Center za obveščanje Republike Slovenije
Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
Gasilska enota
Gozdno gospodarstvo
Gozdnogospodarsko območje
Hektar
In podobno
Jugozahod
neeksplodirano ubojno sredstvo
Območni urad
Območna enota
Prostovoljno gasilsko društvo
Regijski center za obveščanje
Rdeči križ Slovenije
Republika Slovenija
Sistem javnega alarmiranja
Slovenske železnice,
Štab civilne zaščite občine
Številka
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uradno prečiščeno besedilo
Uradni list
Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja
Zavod za gozdove Slovenije
Zaščita in reševanje
Zaščita, reševanje in pomoč
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
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5. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
5.1. Seznam prilog
5.1.1.

Skupne priloge

P – 01 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba Civilne zaščite
P – 02 Podatki o zaposlenih na občini
P – 03 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
P – 04 Podatki o organih, službah in enotah CZ
P – 05 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč
P – 06 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP
P – 10 Pregled gradbenih organizacij
P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov
P – 14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode
P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči
P – 18 Seznam medijev, ki bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in napotke za izvajanje
zaščitnih ukrepov
P – 19 Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE +
P – 20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce
P – 21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove zmogljivosti, ter
lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč
P – 22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano
P – 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo
pri reševanju
P – 25 Pregled človekoljubnih organizacij
P – 26 Pregled centrov za socialno delo
P – 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic
P – 29 Pregled veterinarskih organizacij
P – 64 Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči

5.1.2.

Posebne priloge

P - 800 Evidenčni list o vzdrževanju načrta

5.2. Seznam dodatkov
5.2.1.

Skupni dodatki

D - 01 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta
D – 06 Navodila za izvajanje psihološke pomoči
D – 07 Navodila prebivalcem za ravnanje ob nesreči
D – 08 Navodilo za obveščanje ob nesreči
D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP
D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta zaščite in reševanja
D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP
D – 52 Načrt dejavnosti Policijske postaje Jesenice, Policijske pisarne Žirovnica

5.2.2.

Posebni dodatki

D - 800 Ocena ogroženosti občine Žirovnica
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