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Skrbnik načrtov: 

Aleš PUHAR 

ODOBRIL 

(17. člen Uredbe*) 

- Občinska uprava 
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komunalno infrastrukturo 
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Načrt se hrani: 
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 2. Poveljnik CZ Občine Šenčur (ŠCZO)    št. ev. 02 

 

Izvleček iz načrta (brez prilog) je objavljen na spletni strani: http://www.sencur.si/, takoj po sprejetju od strani 
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1. MNOŽIČNA NESREČA NA AVTOCESTI 
 

1.1. Uvod 
 

Izdelavo "Načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti" predpisuje Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10), ki mora temeljiti na ocenah ogroženosti 

in drugih strokovnih podlagah. Načrt zaščite in reševanja je izdelan na osnovi Uredbe o vsebini in izdelavi 

načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/2012). 

 
Po podatkih Direkcije Republike Slovenije za ceste so slovenske avtoceste in hitre ceste v letu 2009 prevzele 

skoraj 47,1 % vsega prometa, ki se je v tem letu odvijal na celotnem slovenskem državnem cestnem omrežju, 

čeprav predstavlja delež avtocest v slovenskem državnem cestnem omrežju komaj dobrih 9,3% njegove dolžine. 

V dnevnem povprečju, ki velja za leto 2009, so bile slovenske avtoceste obremenjene z 28.547 vozili, hitre ceste 

pa s 21.744 vozili. 

 

Povprečni letni dnevni promet je v letu 2009 na avtocestah znašal 28.547 vozil (v letu 2008 pa 27.542 vozil na 

dan). Na nekaterih avtocestnih odsekih pa se povprečni letni dnevni promet giblje med 70.000 do skoraj 78.000 

vozil na dan. 

 

Delež prometnih nesreč na avtocestah glede na celotno državno cestno omrežje znaša 5,6 %. Ob upoštevanju 

prometa ter vseh prometnih nesreč so slovenske avtoceste v povprečju mnogo varnejše od ostalih slovenskih 

cest. 

 

Najpogostejši dejavniki prometnih nesreč na slovenskih avtocestah so neprilagojena hitrost nepravilna stran, 

smer vožnje in neustrezna varnostna razdalja. Navedeni dejavniki so bili prisotni v 63 % vseh  prometnih 

nesreč.  

 

Policisti vse pogosteje ugotavljajo tudi druge kršitve, kot so ne nakazovanje spremembe smeri vožnje, vožnja po 

prehitevalnem pasu, ko voznik ne prehiteva, uporaba mobilnega telefona, pojavljajo pa se tudi primeri 

obračanja v predoru in vožnje v nasprotno smer. 

 

Poleg človeških žrtev, ki so daleč najhujše posledice, nastajajo velike materialne škode tako na vozilih, cestnih 

telesih in objektih, kot posledica prometnih nesreč pa ostajajo številni invalidi z lažjimi ali težjimi poškodbami. 

Za popravila, škode, kazni, bolečine in še marsikaj, kar izhaja iz naslova prometnih nesreč, se letno porabi cca 

100 milijonov €, ob predpostavki da število nesreč v zadnjem obdobju nekoliko upada. Vsi smo dnevno 

udeleženci v prometu: pa smo vedno dovolj pozorni in pazljivi!? 

 

Statistike kažejo, da se prometna varnost na naših cestah izboljšuje, saj število smrtnih žrtev počasi upada, 

čeprav se po drugi strani veča število vozil, predvsem osebnih avtomobilov, na vseh cestah v državi.  

 
Vzroki za nastanek nesreče na avtocesti so: 

- človeški faktor, 

- malomarnost, 

- tehnološke napake strojev in opreme, 

- vremenski pogoji (veter, poledica, megla, toča, sneg), 

- predmeti na cesti, ki so lahko posledica slabo pritrjenega tovora na vozilih, delov drugih vozil, lahko 

tudi predmeti, katere je na cesto zanesel močan veter, 

- prestrašene živali na cesti, ki na cesto največkrat zaidejo preko priključkov na avtocesto, 

- neznani oziroma ostali vzroki. 

 

Najpogosteje se dogodijo: 

 

- izredni dogodki in prometne nesreče. Lahko se zgodi, da je potrebno popolno zaprtje odseka avtoceste 

ali pa popolno (obojestransko) zaprtje avtoceste. V takih primerih je promet speljan na vzporedne, 

državne ceste, 

- poškodbe udeležencev v prometu, smrtne žrtve na avtocesti so manj pogoste,  
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- prestrašene živali se pojavljajo večinoma v pomladanskem času, ko se parijo in lahko povzročijo hujše 

prometne nesreče. 

 

 

1.2. Namen in cilj občinskih ukrepov zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za  

Občino Šenčur 
 

Občinski ukrepi zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti se izdela z namenom, da se na podlagi 

predhodno izdelane ocene ogroženosti (za obravnavano nesrečo) določijo rešitve za: 

- sile, sredstva in viri za izvajanje ukrepov 

- opazovanje, obveščanje in alarmiranje 

- aktiviranje sil in sredstev 

- uporaba zvez ob intervenciji, 

- ukrepe in naloge ZRP 

 

Občinski ukrepi zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti določajo pristojnosti in naloge izvajalcev 

načrta pri zagotavljanju zaščite, reševanja in pomoči. 

 

Občinski ukrep zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti je tudi osnova za opredelitev oziroma 

postavitev operativnih enot in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, ki v sistemu zaščite in reševanja 

prevzemajo poleg varstva pred nesrečami tudi druge naloge zaščite in reševanja. 
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2. MNOŽIČNE NESREČE NA AVTOCESTI 
 

2.1. Uvod 
 

Sistem zaščite in reševanja je organiziran predvsem za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in je 

eden podsistemov sistema nacionalne varnosti. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je organizirano, 

kot enoten in celovit sistem v državi. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane sile za zaščito, 

reševanje in pomoč se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na 

lokalni skupnosti, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter organizira in 

vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju. 

 

Izdelavo "Načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti" predpisuje Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10), ki mora temeljiti na ocenah ogroženosti 

in drugih strokovnih podlagah. Načrt zaščite in reševanja je izdelan na osnovi Uredbe o vsebini in izdelavi 

načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012), Oceno ogroženosti ob množičnih nesrečah na avtocesti  

na Gorenjskem, Verzija 7.0, in Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za 

gorenjsko regijo, Verzija 2.0.  

 

Načrtovanje določa tudi Zakon o javnih cestah (Ur. list RS, št. 33/06-UPB1,45/08, 42/09, 109/09 in 109/10), 

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/08-UPB5,73/08, 58/09, 36/10 in 7/11), Zakon o prevozu 

nevarnega blaga (Ur. list RS, št. 33/06-UPB1, 41/09 in 97/10), Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Ur. 

list RS, št. 106/08), Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 

(Ur. list RS, št. 92/07 in 54/09). 

 

Z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami se ukvarjajo državni organi, občine, strokovne in 

znanstvenoraziskovalne organizacije, javne reševalne službe, človekoljubne in druge nevladne organizacije, 

posamezniki. Njihov skupni cilj pa je preprečiti nesreče ali vsaj ublažiti njihove posledice. 

 

Zakonodaja zagotavlja, da se vse oblike zaščite, reševanja in pomoči izvajajo v skladu z načeli mednarodnega 

humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne dediščine in okolja pred 

škodljivimi vplivi naravnih in civilizacijskih nesreč ter v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi, da so 

vse te dejavnosti humanitarne in nevojaške narave ter da se zmogljivosti za zaščito, reševanje in pomoč, ki so 

na voljo lahko uporabijo tudi v mednarodnih humanitarnih akcijah in pri uresničevanju drugih oblik 

humanitarnega poslanstva. 

 

 

2.2. Značilnosti prometnih nesreč na avtocesti 
 

Prometna nesreča je nesreča v javni cesti in nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, v 

kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno 

poškodovana ali je nastala materialna škoda. Prometne nesreče se glede na posledice delijo na štiri kategorije: 

 

1. prometna nesreča I. kategorije – prometna nesreča, pri kateri je nastala samo materialna 

škoda; 

 

2. prometna nesreča II. kategorije - so nesreče, pri kateri je najmanj ena oseba lahko telesno 

poškodovana; 

 

3. prometna nesreča III. kategorije - prometna nesreča, pri kateri je najmanj ena oseba hudo 

telesno poškodovana; 

 

4. prometna nesreča IV. kategorije - prometna nesreča, pri kateri je kdo umrl ali je zaradi 

posledic nesreče umrl v 30 dneh po nesreči. 

 

Množična nesreča na avtocesti je, kadar je v nesreči umrlo ali je težje telesno poškodovanih več kot 10 oseb. 

Množična nesreča na cesti je tudi, če je v nesreči udeleženo eno ali več tovornih vozil, ki prevažajo nevarno 
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snov in je ob nesreči prišlo do eksplozije ali uhajanja nevarne snovi v okolje, ki ima škodljive učinke na ljudi in 

širše okolje. 

 

 

2.3. Verjetnost nastanka verižne nesreče 
 

- So različne, od posledic pri manjši nesreči z lažjimi poškodbami in manjšo materialno škodo pa do 

katastrofalnih posledic pri najhujši možni nesreči z nevarno snovjo. 

 

- Prometni nesreči lahko sledi iztekanje nevarnih snovi v okolje, v hujših primerih pa se lahko razvije v 

požar in eksplozijo. Pri nesreči z nevarno snovjo obstaja tudi možnost ogrožanja ljudi in živali v 

bližini nesreče. Iztekanje nevarnih snovi v podtalnico in vodotoke ni možno, ker ima avtocesta urejeno 

zbiranje meteorne vode. 

 

- Pri nastanku požara se posledice predvidevajo na vozilih in gradbenih objektih. Obstaja možnost  

širjenje požara v naravno okolje – gozd. 

 

- Ogroženost predorov in drugih objektov na avtocestah pred naravni nesrečami je zelo mala. Vsi 

objekti so grajeni potresno varno, poplave in plazovi pa prav tako ne ogrožajo trase. 

 

 

2.4. Sklepne ugotovitve 
 

DARS, d.d. je po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji 

(ZDARS-a) odgovoren za upravljanje in vzdrževanje avtocest. Na podlagi Zakona o javnih  cestah je DARS, 

d.d. odgovoren za določene naloge in odgovornosti, med drugim tudi za nadzor  stanja, prometno ureditev in 

izvajanja naloge rednega vzdrževanja avtocest. Podrobneje so razmerja opredeljena v koncesijski pogodbi o 

upravljanju in vzdrževanju avtocest, ki jo ima DARS, d.d. sklenjeno z Republiko Slovenijo, kjer je določeno 

tudi omrežje javnih cest, ki so v pristojnosti DARS, d.d.. 

 

Občina Šenčur je z omrežjem cest dobro prometno povezana s sosednjimi občinami in naselji, kakor tudi z 

ostalimi območji Republike Slovenije in sosednimi državami. Preko občine Šenčur poteka severni krak 

slovenskega avtocestnega križa, kateri je del X. Evropskega prometnega koridorja. Na območju občine je 

zgrajen avtocestni priključek Kranj – vzhod.  

 

Občina leži v neposredni bližini mednarodnega letališča Ljubljana-Brnik. Občina Šenčur ima zaradi dobrih 

prometnih povezav ugodno prometno lego, katera lahko pomeni pomemben razvojni potencial občine. 

 

Med posameznimi naselji v občini je vzpostavljena mreža občinskih cest, katera se je v zadnjem obdobju 

posodobila. Posamezni odseki cest z vidika varnosti niso zadosti urejeni. 

 
Celotno cestno omrežje omogoča relativno dobro dostopnost po celotnem terenu in omogoča izvedbe obvozov v 

primeru potreb ob naravnih in drugih nesrečah zaradi izvajanja zaščite in reševanja.  

  

Na vseh cestnih prometnicah so možne večje nesreče v prometu, kar posledično pomeni tudi večje število 

človeških žrtev. 
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Slika 1 Prometne povezave na območju Občine Šenčur (Vir: PISO – ceste) 

 

       

 
Slika 2 Občine z avtocestno infrastrukturo 
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3. OBSEG NAČRTOVANJA 
 

3.1. Temeljne ravni načrtovanja 
 

Da bi bilo ukrepanje ob množični nesreči na avtocesti organizirano in učinkovito, je treba pripraviti ustrezne 

načrte na lokalni, občinski in regijski ravni. 

 

S temi ukrepi se urejajo ukrepi in dejavnosti za zaščito in reševanje, ki so v občinski pristojnosti. 

 

Temeljni načrt je Državni načrt zaščite in reševanja ob prometnih nesrečah, na ravni občine pa se izdelajo 

Občinski ukrepi zaščite in reševanja ob množičnih nesrečah na avtocesti za Občino Šenčur. Občinski ukrepi 

zaščite in reševanja ob množičnih nesrečah na avtocesti morajo biti usklajen z Regijskim načrtom zaščite in 

reševanja ob množični nesreči na avtocesti za Gorenjsko regijo 

 

Organizacije, ki opravljajo vzgojno izobraževalno dejavnost so:  

 Osnovna šola Šenčur 

 Podružnična šola Voklo, Trboje in Olševek 

 Vrtec Šenčur, Vrtec Voklo, Vrtec Janček Visoko 

 Zdravstveni dom Šenčur, Zobozdravstvena ambulanta 

 

Zdravstvenih ustanov za 30 ali več ljudi na območju občine ni. 

 

 

3.2. Načela zaščite, reševanja in pomoči 
 

Zaščita, reševanje in pomoč ob prometni nesreči se organizira v skladu s temi načeli: 

 

Načelo preventive ob prometni nesreči 

Vsakdo je dolžan spremljati razmere, po javnem alarmiranju ali pred njim izvajati preventivne in zaščitne 

ukrepe za preprečitev in zmanjšanje posledic nesreč, ki so v njegovi moči. 

 

Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev 

Pri uporabi sil in sredstev: pri izvedbi ukrepov ZRP je vsakdo dolžan uporabiti najprej svoje sile in sredstva in 

le če te ne zadoščajo, se lahko išče pomoč občinskih sil. Če pa tudi slednje ne zadoščajo več, lahko poveljnik 

CZ in druge osebe občine zaprosijo za pomoč regijski štab CZ in druge občine. 

 

Načelo pravice do varstva 

Vsakdo ima pravico do varstva pred nesrečami in njihovimi posledicami. Pri tem se upošteva načelo prednosti.   

 

Načelo prednosti 

Prednost pred vsemi ukrepi ima reševanje človeških življenj. Pri zagotavljanju ukrepov ZRP, ki jih omogoča 

Občina Šenčur glede na razpoložljive sile in sredstva ter razmere, imajo prednost: šola, vrtec, zdravstveni dom, 

individualno pa otroci, nosečnice, ostareli.  

Časovno prednost imajo neposredno ogroženi in prizadeti zaradi nesreče. O prioritetah odloča poveljnik CZ.  

 

Načelo pomoči  

Ob nesreči je vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka pomoč je načeloma brezplačna.   

 

Načelo javnosti  

Občina Šenčur zagotavlja opozarjanje in obveščanje javnosti preko sistema javnega alarmiranja in elektronskih 

medijev. 

 

Načelo obveznega izvajanja odločitev  

Vodenje zaščite, reševanja in pomoči temelji na obveznem izvajanju odločitev organov, pristojnih za vodenje 

Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.  
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4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE OBČINSKIH UKREPOV ZAŠČITE 

IN REŠEVANJA 
 

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

Občinski organi: 

 župan 

 občinska uprava 

 skrbnik načrta 

 

Organi civilne zaščite občine: 

 poveljnik CZ občine 

 namestnik poveljnika CZ občine 

 štab Civilne zaščite občine 

 

P-01 – Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO 

 

Enote in službe Civilne zaščite občine 

 enota za tehnično reševanje  

 enota za iskanje zasutih v ruševinah  

 enota za gradnjo in utrjevanje nasipov  

 enota za reševanje na vodi in iz vode  

 enota za podporo  

 enota za oskrbo in prevoz  

 enota za oskrbo zaklonišč 

 enota za prvo pomoč  

  

  

 

Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč v občini  

 Javno podjetje Komunala Kranj, d.o.o. – asanacija in pokop ljudi in kadavrov 

 Center za socialno delo Kranj – za socialno pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu 

 

 

Gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko službo: 

 PGD Šenčur, 28 operativnih gasilcev. III. kategorija, 

 PGD Srednja vas, 13 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Luže, 12 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Olševek, 21 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Hotemaže, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Visoko-Milje, 18 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Voklo, 21 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Voglje, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Trboje, 14 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Prebačevo-Hrastje, 14 operativnih gasilcev, I. kategorija 

 

 

Občinski pogodbeni izvajalci: 

 Pogodbeni izvajalci z gradbeno mehanizacijo, 

 

P-03 – Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P-04 – Podatki o organih, službah in enotah CZ 

P-07 – Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito, reševanje in pomoč 

P-11 – Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P-10 – Pregled gradbenih organizacij 
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Naloge prostovoljnih gasilskih društev v občini Šenčur 

- pomoč pri gašenju večjih požarov, na območju kjer se društvo nahaja 

- gašenje in omejevanje širjenja manjših požarov 

- izvajanje požarnih straž 

- reševanje ob elementarni nesreči (poplave, plazovi, potresi, visok sneg,…) 

- reševanje na vodi (ljudi in živali) 

- reševanje ob nesreči z nevarno snovjo 

- tehnična pomoč ob nezgodah 

 

Enote in službe društev in drugih nevladnih organizacij 

 prostovoljna gasilska društva občine Šenčur 

 območna organizacija rdečega križa Šenčur 

 

P-25 – Pregled človekoljubnih organizacij 
 

 

4.2. Materialno – tehnična sredstva za izvajanje ukrepov 
 

Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru množične nesreče na avtocesti 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 Šenčur, opreme in sredstev JGS pa Poveljniki PGD 

 

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. 

 

V kolikor občina Šenčur ne razpolaga z zadostnimi viri materialno-tehničnih sredstev, lahko poveljnik CZ 

občine Šenčur ali župan zaprosita za pomoč sosednje občine ali Štab CZ za Gorenjsko 

 

 

 

 

4.3. Predvidena finančna sredstva za izvajanje ukrepov 
 

Finančna sredstva so s proračunom občine Šenčur načrtovana za vse izvajalce nalog ZRP za izvajanje 

aktivnosti, kot so redna dejavnost, usposabljanja, opremljanje, vaje, nadomestila plač, stroški udeležbe idr. Sem 

sodi tudi pokritje najnujnejših začetnih stroškov operativnega delovanja enot in služb Civilne zaščite, 

pogodbenih izvajalcev in drugih operativnih sestavov ZRP, ki so nepredvidoma nastali, sem sodijo tudi začetne 

aktivnosti, ki jih ni bilo mogoče drugače speljati ali pa je v pogodbah o izvajanju nalog ZRP in v pogodbi o 

medsebojnem sodelovanju in pomoči tako navedeno. 

 

Finančna sredstva za izvajanje načrta se načrtujejo za: 

 nabavo in obnavljanje potrebnih materialnih tehničnih sredstev 

 stroške usposabljanj sil za izvajanje načrta 

 stroške operativnega delovanja sil za izvajanje načrta 

 materialne stroške. 

 

Posebni stroški delovanja sestavov ZRP ob velikih in katastrofalnih prometnih nesrečah na avtocesti (prisotnost 

nevarnih snovi) ter njihove uničene in poškodovanje opreme se pokrivajo iz sredstev rezerv proračuna občine 

Šenčur in Republike Slovenije oziroma iz posebnih sredstev za delovanje sestavov ZRP ob posamezni nesreči, 

ki jih zagotavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Stroškovniki, računi ter druga dokazila in 

zahtevki se v najkrajšem možnem času dostavijo štabu Civilne zaščite občine Šenčur v verifikacijo, ki jih nato 

dostavi Komisiji občine Šenčur za ugotavljanje posledic naravnih in drugih nesreč. 

 

P-06 – Pregled opreme in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč 

P-14– Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 

D-01 – Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta 
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5.  OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 
 

5.1. Opazovanje nevarnosti  
 

Opazovanje nevarnosti množičnih nesreč na avtocesti ni mogoče, saj se zgodijo nenadoma, brez možnosti 

napovedovanja konkretnih primerov. Statistika prometnih nesreč za operativno rabo v sistemu ZRP ni 

uporabna. 

 

V skladu z načelom preventive pa je vsakdo dolžan spremljati razmere in o dogodku obvestiti ReCO Kranj. 

 

 

5.2. Obveščanje izvajalcev nalog ZRP 
 

Obveščanje pristojnih organov 

 

Na podlagi obvestil iz terena ReCO Kranj o množični nesreči na avtocesti obvesti:  

 Prvo dosegljivo odgovorno osebo v občini (Seznam vodilnih oseb, ki jih ReCO Kranj obvešča o 

izrednih dogodkih). Obveščena oseba pa nato obvešča ustrezne organe v občini. 

 

Informiranje pristojnih organov  

 

Za sprotno informiranje organov v lokalni skupnosti in drugih izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči o 

stanju in razmerah na prizadetem območju, sprejetih ukrepih in poteku izvajanja zaščite in reševanja ter 

odpravljanja posledic prometne nesreče, skrbi poveljnik CZ občine Šenčur ob pomoči strokovne službe občine.  

 

V ta namen:  

 

 V dogovoru z županom posreduje v ReCO Kranj podatke o prvih posledicah prometne nesreče na 

tel. številko 112, nato pa čimbolj natančno pisno prvo poročilo iz katerega mora biti razviden 

obseg posledic prometne nesreče, število poškodovanih, podatki o morebitnih žrtvah, 

poškodovanih, o motnjah in poškodbi infrastrukture ter morebitnih verižnih nesrečah. 

 

 Pripravlja in objavlja informacije za obveščanje javnosti preko lokalnih medijev kamor pošlje 

pisno informacijo.  

 

Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju  

 

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

 

Občinska uprava na zahtevo župana organizira informacijski center, ki ima svoj sedež na lokaciji Občine 

Šenčur. Center po potrebi deluje neprekinjeno, vodi pa ga služba za stike z javnostjo župana.  

Za posredovanje informacij in obveščanje prebivalcev sta odgovorna župan in poveljnik CZ občine Šenčur. 

 

Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč (župan in poveljnik CZ občine) 

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

odzivanje na njihove odločitve.  

 

P-18 – Seznam medijev, ki bojo posredovale obvestilo o izvedbah alarmiranja in napotke za izvajanje zaščitnih 

ukrepov 

 

D-102 – Navodila prebivalcem za ravnanje ob množični nesreči na avtocesti 
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5.3. Obveščanje javnosti 
 

Obveščanje prebivalstva: Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju se izvaja preko sredstev javnega 

obveščanja, predvsem preko Radio Kranj, Gorenjska TV in Radio VAL 202 ter preko posebne telefonske 

številke številko (04 251 91 00). Za posredovanje informacij in obveščanje prebivalcev sta odgovorna župan in 

Poveljnik CZ občine Šenčur..  

 

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

župan in Poveljnik CZ občine, v skladu s svojimi pristojnostmi. 

V ta namen je izdelan občinski načrt informiranja javnosti. V njem so opredeljene naloge in postopki 

Poveljnika CZ občine in župana za izvajanje načrta informiranja javnosti. 

 

 

P-8 – Seznam lokalnih medijev na območju Občine Šenčur 

 

D-2 – Znaki za alarmiranje 

 

 

5.4. Distribucija informacij 
 

Informacije se posredujejo v objavo lokalnim sredstvom javnega obveščanja na ogroženem območju in sicer 

preko: 

 radia in TV, 

 dnevnih časopisov, 

 mobilne razglasne postaje v vozilih ZRP, 

 obvestil, podanih na krajevno običajen način. 
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 

6.1. Aktiviranje organov in njihovih strokovnih služb 
 

ReCO Kranj ob množični nesreči na avtocesti, obvesti prvo dosegljivo odgovorno osebo v občini v skladu z 

seznamom vodilnih oseb, ki jih ReCO obvešča o izrednih dogodkih. Obveščena oseba pa nato obvešča ustrezne 

organe v občini. Po obvestilu in prvih poročilih ter glede na posledice množične nesreče na avtocesti poveljnik 

CZ občine najprej aktivira štab CZ občine, ki je pristojen za operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja 

in pomoči, oziroma podpira vodenje. 

 

Po sprejemu obvestila o nesreči na območju občine Šenčur mora obveščena pristojna oseba obvestiti ostale 

pristojne osebe v Občini Šenčur, ki so: 

- župan Občine Šenčur,  

- poveljnik CZ Občine Šenčur ali njegov namestnik, 

- odgovorni delavec občinske uprave Občine Šenčur, ki pokriva zaščito in reševanje, 

- štab Civilne zaščite Občine Šenčur in 

- poveljnik Gasilske zveze Šenčur. 

 

Shema obveščanja pristojnih organov ob pojavu množične nesreče na avtocesti 

 

 
 

 

Župan neposredno aktivira: 

 pripadnike Služb za podporo - Vodstvo službe za podporo in Ekipo za administrativno podporo in 

druge potrebe; 

 občinsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah. 

 

Poveljnik CZ občine s pomočjo sistema samosklica aktivira: 

 člane Štaba CZ občine. 

 

Gasilski poveljnik občine preko ReCO Kranj ali telefonskih zvez aktivira poveljnike PGD. 

 

 

P-03 – Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P-04 – Podatki o organih, službah in enotah CZ 

 

Skrbnik načrta 

 

Župan 

 

Poveljnik CZ občine 

 

Člani štaba CZ 

občine 

 

Poveljnik GZ 

Prva dosegljiva 

odgovorna oseba v  

občini 

 

ReCO Kranj 
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P-01 – Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO 

 

P-32 – Seznam članov komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov 

 

P-33 – Seznam članov komisije za ocenjevanje škode 

 

 

6.2. Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč 
 

O pripravljenosti in aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč odloča v skladu z nastalo situacijo poveljnik 

CZ občine ali njegov namestnik.  

 

Poveljnik CZ občine ali njegov namestnik sprejme sklep o aktiviranju članov štaba CZ občine. 

 

Aktiviranje sil ZRP se izvaja v skladu z Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil za ZRP občine Šenčur. 

 

Pripadnike enot in služb CZ občine poziva služba za podporo ŠCZO. Sodelavec za zaščito in reševanje ureja 

vse zadeve glede nadomestil plač in povračil stroškov, ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti v CZ 

oziroma pri zaščiti in reševanju.  

 

Poimenski seznam enot in mobilizacijski pozivi za vse pripadnike CZ in pripadnike nevladnih organizacij in 

društev, ki so organizirani na ravni občine so v prostorih Občine Šenčur - Skrbnik načrtov ZiR na občinski 

upravi. 

 

 

 

6.3. Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih 
 

Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih se izvaja s pomočjo občinskega logističnega centra.  

 

Poveljnik CZ občine oz. njegov namestnik lahko glede na potrebe zaprosi za:  

 gradbeno mehanizacijo (avto dvigala), elektro agregati, nakladalci, naprave za prečiščevanje vode,  

 sredstva za začasno nastanitev in oskrbo ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo (šotori in kamp 

oprema),  

 finančno pomoč za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje in  

 specialno zaščitno in reševalno opremo, ki je potrebna glede na posledice množične nesreče na 

avtocesti .  

 

Poveljnik CZ občine oz. njegov namestnik lahko zaprosi Poveljnika CZ za Gorenjsko, za dodelitev materialnih 

sredstev iz regijskih ali državnih rezerv. 

 

 

6.4. Občinski logistični center 
 

Logistični center se nahaja v Gasilskem domu PGD Šenčur, Gasilska cesta 4, Šenčur. 

Odgovoren poveljnik CZ in štab. Ekipa gasilcev bo skrbela za prevzem, evidenco in razdelitev. Za prevoz se 

bodo v večini uporabljali traktorji in ostala transportna sredstva. 

 

 

 

 

P-05 – Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč 
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7. UPORABA ZVEZ OB INTERVENCIJI 
 

7.1. Organizacija zvez  
 

Pri vodenju dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah se uporablja sistem zvez 

zaščite in reševanja (ZA-RE), ki ima podsistem radijskih zvez in podsistem osebnega klica. Sistem zvez ZA-RE 

se obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah. Telekomunikacijsko 

središče tega sistema je ReCO Kranj, do katerega se uporabniki lahko povezujejo le z uporabo repetitorjev in 

preko katerih se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske 

sisteme. Ob morebitnem izpadu repetitorja, se posreduje ReCO Kranj zahtevo po postavitvi mobilnega 

repetitorja.  

 

Konfiguracija terena preprečuje, da bi za celotno območje občine zadostoval en repetitorski kanal, ki bi 

omogočal zvezo z ReCO Kranj ali zvezo med enotami na različnih lokacijah. 

 

Primarni repetitorski kanal za območje občine je kanal 12 (ZARE 12 – Krvavec). 

 

Na hribovitih območjih, ki jih kanal 12 ne pokriva kvalitetno se uporabi kanal 13. 

 

Na vzhodnem hribovitem področju je možno vzpostaviti zvezo z ReCO Ljubljana na kanalu 17 in preko njega 

povezavo z ReCO Kranj. 

 

Za neposredno vodenje intervencije na terenu pa se uporabljajo simpleksni kanali, ki jih dodeli ReCO Kranj.  

V primeru, da je v reševanje vključen tudi helikopter Slovenske vojske se za medsebojno komuniciranje 

uporablja 33. ali 34. kanal radijskih zvez ZA-RE.  

 

Radijske zveze sistema zvez ZA-RE se uporablja v skladu z navodilom za uporabo radijskih zvez ZA-RE.  

Pri prenosu podatkov in komuniciranju se načeloma uporablja vsa razpoložljiva telekomunikacijska in 

informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno povezanih omrežjih. Prenos podatkov in 

komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči 

poteka po:  

 telefaksu,  

 radijskih zvezah (ZA-RE),  

 javne telefonske zveze (analogne ali digitalne)  

 brezžični telefoni (GSM)  

 internetu. 

 

P-19 – Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE + 
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8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 

8.1. Ukrepi zaščite in reševanja  
 

Štab CZ občine po pregledu posledic nesreče presodi situacijo in se pripravi na izvajanje ukrepov za ZRP. V 

kolikor so posledice tolikšne, da zahtevajo ukrepanje se aktivirajo potrebne sile ZRP občine in izvajajo:  

 Zavarovanje lokacije in/ali območja nesreče,  

 Umik prizadetih in ogroženih ljudi,  

 Preventivni tehnični posegi,  

 Posebni preventivni tehnični ukrepi, 

 Urejanje prometa,  

 Zaščita pred kontaminacijo tal in vodotokov, 

 Zavarovanje pred eksplozijo. 

 

Izvajanje zaščitno-reševalnih ukrepov je v pristojnosti občine. V kolikor občina s svojimi silami in sredstvi ne 

more izvesti zaščitnih ukrepov zaprosi za pomoč regijo oz. državo. 

 

D-09 – Program urjenja, usposabljanja in vaj 

 

 
8.1.1.  Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 

 
Za varno in nemoteno odvijanje prometa po avtocesti skrbi upravljavec avtoceste, ki ima zato organizirane 

avtocestne vzdrževalne baze in ustrezne službe (organizirana je stalna dežurna služba 24 ur dnevno). Službe in 

nadzorni sistemi omogočajo popoln nadzor in daljinsko vodenje vseh naprav in sistemov za vodenje in 

nadzorovanje prometa. 

 

Ob izrednem dogodku oziroma nesreči upravljavec organizira pregled opreme, naprav oziroma objekta. Pregled 

opravi upravljavec oziroma vzdrževalec avtoceste, ki oceni poškodovano opremo in če je možno jo z 

enostavnimi ukrepi popravi ali zamenja. Naloga upravljavca oziroma vzdrževalca avtoceste je tudi ureditev 

obvoza, zavarovanje poškodovanih vozil in mesta nesreče, sprostitev intervencijskih poti, obveščanje pristojnih 

organov. 

 

Na javni cesti (državni cesti) ustrezno signalizacijo za obvoz postavi vzdrževalec ceste. Nadzor upoštevanja 

postavljene prometne signalizacije, urejanje cestnega prometa in zavarovanje mesta nesreče je v pristojnosti 

policije, Policijske uprave Kranj v skladu z načrtom dejavnosti in zakonskimi pristojnostmi. 

 

D-09 – Program urjenja, usposabljanja in vaj 

 

 

8.1.2. Ukrepi pri nesreči z nevarno snovjo 

 
Ob nesrečah, kjer je prisotno nevarno blago se aktivira pristojna gasilska enota občine. 

V kolikor te ne morejo identificirati vrste nevarnosti se na zahtevo vodje intervencije ali drugih odgovornih 

oseb aktivira najbližji ekološki mobilni laboratorij (ELME, MEEL, IRE KLOR), ki:  

- opravljajo izvidovanje nevarnih snovi (detekcija, identifikacija, dozimetrija, enostavnejše analize), 

- ugotavljajo in označujejo mejo koncentriranih območij, 

- izvajajo vzorčenje za analize in preiskave. 

 

Če bi prišlo do večje koncentracije, bi za izvajanje nalog RKB izvidovanja in nadzor dekontaminacije aktivirali 

regijsko RKB enoto, naloge dekontaminacije pa izvedejo gasilske enote občine. Sile, ki intervenirajo na 

ogroženem območju morajo imeti zagotovljeno osebno zaščitno opremo. 
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8.1.3. Umik udeležencev v prometu iz mesta nesreče in ogroženega območja 

 
Če je zaradi nesreče ogroženo življenje in zdravje okoliških ljudi in živali, njihovo evakuacijo izvede občina 

Šenčur. Evakuacijo lahko odredi župan občine Šenčur. Izvaja jo štab CZ občine s pomočjo krajevnih 

poverjenikov in gasilskih enot. Evakuacija bo potekala po posameznih območjih na začasnih zbirališčih na 

območju Občine Šenčur navedenih v prilogi. 

 

Sprejemanje in začasno bivališče za evakuirane z ogroženih območij se uredi z usmeritvijo prebivalcev v 

Osnovno šolo Šenčur. V primeru prevelikega števila prebivalcev pa še na lokacijah gasilskih domov v občini. 

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

Poveljnik CZ občine Šenčur, Štab CZ občine in PGD. Občina v sodelovanju z osnovno šolo evakuiranim 

prebivalcem zagotavlja oskrbo s hrano in pitno vodo. Humanitarne organizacije (Rdeči križ, Karitas) in občani 

v okviru sosedske pomoči zagotavljajo oskrbo z obleko in drugimi življenjskimi potrebščinami. Začasno 

nastanitev odreja poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem. Za izvedbo poskrbi in usklajuje štab CZ občine 

ob pomoči poverjenikov za CZ občine, vaških svetov, humanitarnih organizacij in občanov v okviru sosedske 

pomoči. Slednji nudijo pomoč tudi pri morebitni evakuaciji živali. Župan lahko izjemoma odredi, da morajo 

lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti v stanovanje evakuirane ter ogrožene osebe, če njihove 

nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način. 

Umik ogroženih udeležencev v prometu v primeru množične nesreče na avtocesti odredi vodja intervencije, 

kadar uhajajo nevarne snovi v ozračje oziroma obstaja nevarnost eksplozije. Umik iz vplivnega območja 

nevarne snovi izvaja upravljavec oziroma vzdrževalec avtoceste, DARS, d.d. ACB Hrušica s svojimi dežurnimi 

službami in intervencijske sile, ki so vključene v reševanje.  

 

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, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite, reševanje   in 

pomoč 

 

 

8.1.4. Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 
 

Nastanitev in oskrba ogroženih ter prizadetih prebivalcev se izvaja po presoji posledic množične nesreče na 

avtocesti (v primerih, ko prebivalci zaradi ogroženosti življenja morajo zapustiti domove) obsega:  

 urejanje začasnih prebivališč,  

 nastanitev prebivalcev in  

 oskrbo z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami.  

 

Začasno nastanitev odreja poveljnik CZ občine, za izvedbo poskrbi in usklajuje štab CZ ob pomoči 

poverjenikov, gasilskih društev, humanitarnih organizacij 

 

O poteku sprejema in oskrbe ogroženega prebivalstva poroča poveljnik CZ občine, poveljniku CZ za Gorenjsko. 

Štab CZ za Gorenjsko usklajuje in vodi evakuacijo, če občina ne more poskrbeti za vse ogrožene prebivalce. 

 

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 
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8.2. Naloge zaščite reševanja in pomoči 
 

ZAŠČITNI UKREP NALOGE IZVAJALCI 

ZAVAROVANJE LOKACIJE 

OZIROMA OBMOČJA 

NESREČE NA AVTOCESTI 

Fizično in tehnično zavarovanje 

objekta, lokacije, območja nesreče 

Preprečitev dostopa nepooblaščenim 

osebam 

Vodja intervencije 

UMIK PRIZADETIH IN 

OGROŽENIH LJUDI 

Izvedba umika na varno lokacijo po 

določitvi vodje intervencije 

Vodja intervencije 

PGD 

POSEBNI TEHNIČNI UKREPI 

Odstranitev ovir, ki onemogočajo 

uspešno intervencijo, 

Uporaba tujega zemljišča za izvajanje 

ZRP 

Vodja intervencije 

Podjetja s TGM 

UREJANJE PROMETA 

 

Izdajanje obvestil in navodil o 

prevoznosti prometnih komunikacij 

Zavarovanje neprevoznih odsekov in 

označitev obvozov 

Urejanje prometa na obvoznih odsekih 

(po potrebi) 

Vodja intervencije, 

ReCO, 

Radijski mediji 

JGS, 

Policija 

ZAŠČITA PRED 

KONTAMINACIJO TAL IN 

VODOTOKOV 

Tehnični ukrepi za preprečitev 

kontaminacije tal in vodotokov 
Vodja intervencije 

ZAVAROVANJE PRED 

EKSPLOZIJO 

Tehnični ukrepi za preprečitev 

eksplozij zaradi nesreče 
Vodja intervencije 

 

 

8.2.1. Gašenje in reševanje ob požarih 
 

Aktivnosti v okviru ukrepa gašenja in reševanja ob požarih ter eksplozijah obsegajo naslednje naloge: 

 aktivnosti na področju preventive s katerimi preprečujemo ali zmanjšujemo možnost za nastanek 

požarov; 

 aktivnosti za preprečevanje nastanka eksplozij plina in drugih eksplozivnih snovi; 

 gašenje požarov; 

 reševanje ob požarih in eksplozijah. 

 

Na nalogah gašenja in reševanja ob požarih se aktivirajo v občini Šenčur: 

 PGD Šenčur, 28 operativnih gasilcev. III. kategorija, 

 PGD Srednja vas,13 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Luže, 12 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Olševek, 21 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Hotemaže, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Visoko-Milje, 18 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Voklo, 21 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Voglje, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Trboje, 14 operativnih članov, I. kategorija, 

 PGD Prebačevo, 14 operativnih članov, I. kategorija 

 

P-11 – Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini Šenčur 

 

P-06 – Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč  

 

Po potrebi se aktivirajo sosednja gasilska društva iz Gasilske zveze, ter GRC Kranj, kadar gre za nesreče, ki so 

v pristojnosti državne koncesijske pogodbe (nesreče v cestnem prometu, ekološke nesreče – razlitja nevarnih 

tekočin, ipd.). 

 

P-12 – Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja  
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Prostovoljna gasilska društva na območju občine Šenčur, GRC Kranj in drugi PGD-ji sodelujejo pri izvajanju 

drugih nalog zaščite in reševanja, ki bi se pojavile ob množični nesreči na avtocesti in sicer: 

 reševanje ob prometnih nesrečah (GRC Kranj), 

 pri izvajanju nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter oskrbi s pitno vodo pa 

se bodo vključevala selektivno glede na obstoječo opremo (GRC Kranj). 

 

P-14 – Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 

 

 

8.2.2. Tehnično reševanje ob nesreči na avtocesti izvajajo 

 

Tehnično reševanje izvajajo: 

- Gasilske enote širšega pomena (JZ GARS Jesenice, JZ GRS Kranj, PGD Bled, PGD Škofja Loka in GB 

Ljubljana), 

- dežurna služba DARS, d.d. ACB Hrušica, 

- Avto-moto zveza Slovenije, PE Kranj. 

-  

Tehnično reševanje zajeme: 

- odkrivanje ponesrečenih v razbitinah, 

- reševanje ljudi in materialnih dobrin iz razbitin, 

- reševanje živali iz razbitin (izvaja se po navodilih VURS – veterinarskega inšpektorja), 

- odstranitev in odvoz poškodovanih vozil, 

- izvajanje drugih nalog iz svoje pristojnosti 

 

P – 11   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

 

 

8.2.3. Nujna medicinska pomoč 

 

Prijava poškodb bo potekala po območjih pokrivanja posameznih PGD. Prva medicinska pomoč je organizirana 

preko osnovnega zdravstvenega varstva v Splošni ambulanti Šenčur. Nobena od zdravstvenih služb nima nujne 

medicinske pomoči, kar je velik problem predvsem za prebivalce odročnejših krajev. Reševalci morajo na ta 

področja priti iz Kranja, v skladu z načrtom zdravstva za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč pri 

tem nudijo bolničarji PGD, lahko pa tudi ekipa prve pomoči CZ občine, predvsem pri transportu poškodovanih 

in nudenju prve laične pomoči. Delovanje zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah je urejeno s 

predpisi Ministrstva za zdravje o delu zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah. 

 

Za težje poškodovane ljudi ob prometni nesreči, nujno medicinsko pomoč zagotavljajo Zdravstveni dom Kranj, 

ki s svojo reševalno službo na kraju nesreče oskrbi poškodovane ter jih po potrebi odvaža v Bolnišnico 

Ljubljana.  

 

Občina Šenčur ima organizirano 1 ekipo za prvo pomoč, ki jo organizira Krajevni odbor Rdečega križa občine 

Šenčur.  

 

Štab CZ spremlja izvajanje nujne medicinske pomoči ter sprejema zahteve po pomoči v silah in sredstvih na 

ogroženih območjih. 

 

P-27 – Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 

 

P-28 – Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 

 

D-08 – Navodilo za uporabo pitne vode 
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8.2.4. Psihološka pomoč 

 

Za prometno nesrečo sta značilni nenadnost in silovitost. Prizadeti ob nesreči praviloma doživijo stres in 

potrebujejo tudi psihološko pomoč.  

 

Organiziranje posebnih duhovnih pomoči, izven obstoječih organizacij in inštitucij, glede na ocenjeno število 

prizadetih zaradi množične nesreče na avtocesti, v občini Šenčur ne načrtujemo. Nudenje psihološke pomoči 

usmerja Center za socialno delo Kranj v pomoči KO Rdečega križa Šenčur, Hrastje-Prebačevo, Trboje, Voglje, 

Voklo, Hotemaže, Olševek. Visoko-Milje in Luže. 

 

Ob množični nesreči na avtocesti, v katerem je večje število ljudi ranjenih ali mrtvih, je potrebno zagotoviti tudi 

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

v potresu.  

 

Organizacijo psihološke pomoči ob potresu organizira Center za socialno delo Kranj. 

 

D-11 – Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 

 

 

8.2.5. Prva veterinarska pomoč 

 

Veterinarska postaja zbira podatke o poškodovanih in poginulih živalih, v kolikor so bile udeležene v prometni 

nesreči, 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 VURS za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč ji po potrebi nudijo pripadniki 

enot CZ občine ter lastniki živali.  

 

Prvo veterinarsko pomoč nudi Veterinarska ambulanta Medicus Šenčur in Veterinarska ambulanta Visoko. 

 

V občini Šenčur v okviru CZ ni organizirana enota za prvo veterinarsko pomoč. Za oskrbo poškodovanih živali 

pa skrbi Veterinarska ambulanta Medicus, Blaž Gašperlin s.p. Šenčur in Veterinarska ambulanta Visoko 

(Dušan Likozar) v skladu z načrtom VURS za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč po potrebi 

nudijo lastniki živali. 

 

Pokop se bo vršil v skladu z občinskim prostorskim načrtom in sicer na ustreznih kmetijskih zemljiščih.  

 

Prvo veterinarsko pomoč nudi Veterinarska ambulanta Medicus Šenčur in Veterinarska ambulanta Visoko. 

 

P-29 – Pregled veterinarskih organizacij 

 

 

8.2.6. Obravnava in odprava posledic množične nesreče 

 

Preiskovanje nesreče 

Ogled kraja nesreče in preiskovalna dejanja v večini primerov vodi preiskovalni sodnik, prisoten je lahko tudi 

državni tožilec. Ogled kraja nesreče in določena preiskovalna dejanja preiskovalni sodnik lahko prepusti 

policiji. Policijo lahko usmerja tudi državni tožilec. Z začetkom ogleda kraja nesreče, po določilih Zakona o 

kazenskem postopku, je delo vseh organov na kraju nesreče, podrejeno vodji ogleda kraja nesreče. 

 

Prepovedana oziroma kazniva je vsaka sprememba kraja kaznivega dejanja ali prekrška, če gre za prometno 

nesrečo s telesnimi poškodbami ali večjo materialno škodo. Sprememba kraja nesreče zaradi zavarovanja ali 

reševanja življenja ali premoženja se ne šteje za kaznivo. 

 

Odvoz poškodovanih vozil: 

Upravljavec in vzdrževalec DARS, d.d. ACB Hrušica mora v najkrajšem možnem času zagotoviti prevoznost 

avtoceste. Avto-moto zveza Slovenije mora zagotoviti odstranitev poškodovanih vozil. Pri odstranitvi vozil 

sodeluje tudi upravljavec oziroma vzdrževalec avtoceste ali druge pooblaščene službe. 



OBČINSKI UKREPI ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB MNOŽIČNI NESREČI NA AVTOCESTI   

 

 

doc: Načrt zaščite in reševanja PROMETNIH NESREČAH list št: 22/28 

8.3. Ukrepi za reševanje in pomoč 
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 

Če ob množični nesreči na avtocesti pride do razlitja nevarnih snovi ali nenadzorovanega uhajanja nevarnih 

snovi v okolje in le-to ogroža življenja in zdravje udeležencev v nesreči, okoliških prebivalcev, živali in okolja 

se prebivalcem preko sredstev javnega obveščanja posredujejo informacije o uporabi priročnih zaščitnih 

sredstev in izvajanju zaščitnih ukrepov. 

 

DARS, d.d. (upravljavec in vzdrževalec avtoceste) je dolžan pravočasno obveščati vse udeležence v prometu o 

stanju in vseh nevarnostih na cestah, o pravilnem ravnanju ob nesreči in izvajanju zaščitnih ukrepov. 

 

Za izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, preventive, vzgoje in izobraževanja, analitsko-

raziskovalnih nalog, povezanih z varnostjo v cestnem prometu, skrbi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za izvajanje nacionalnega programa varnosti 

cestnega prometa, preventive, vzgoje in izobraževanja, analitskoraziskovalnih nalog, povezanih z varnostjo v 

cestnem prometu v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa. 

 

Občani in drugi udeleženci v prometu so dolžni upoštevati in spoštovati vsa pravila in navodila, ki urejajo 

cestni promet.  

 

Fizično nepoškodovani in neprizadeti ljudje so ob prometni nesreči dolžni takoj pristopiti k zaščiti in reševanju 

po svojih močeh. Če ugotovijo, da sami tega ne zmorejo, morajo poiskati pomoč. 

 

Pri organiziranem vključevanju občanov v izvajanje nalog ZRP le ti upoštevajo navodila vodje intervencije in 

drugih vodstvenih organov ZRP. Opravljajo lahko le manj zahtevne in enostavne naloge ZRP. 

 

D-100 –Navodila prebivalcem za ravnanje ob množični nesreči na avtocesti 

 

D-04– Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja 

 

D-09 – Program usposabljanja, urjenja in vaj 
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10.  RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

10.1. Razlaga pojmov 
 

MNOŽIČNA PROMETNA NESREČA Množična nesreča je, kadar je v nesreči umrlo ali je težje telesno 

poškodovanih več kot 10 oseb. Množična nesreča je tudi, če je v nesreči udeleženo eno ali več tovornih vozil, ki 

prevažajo nevarno snov in je ob nesreči prišlo do eksplozije ali uhajanja nevarne snovi v okolje, ki ima 

škodljive učinke na ljudi in širše okolje. 

 

10.2. Razlaga okrajšav 
 

CORS   Center za obveščanje RS 

CZ   Civilna zaščita 

ŠCZO   Štab civilne zaščite občine 

GE   Gasilska enota 

PGD   Prostovoljno gasilko društvo 

GZ   Gasilska zveza 

JGS   Javna gasilska služba 

RS   Republika Slovenija 

MTS   Materialno tehnična sredstva 

OKC PU  Operativno-komunikacijski center policijske uprave  

ReCO   Regijski center za obveščanje 

RKB   Zaščita radiološko-kemična in biološka zaščita 

RK   Rdeči križ 

KORK   Krajevni odbor Rdečega križa 

URSZR   Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

VURS   Veterinarska uprava Republike Slovenije 

ZRP   Zaščita, reševanje in pomoč 

ZiR   Zaščita in reševanje 

ZARE   Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 

PVP   prva veterinarska pomoč 

VGJS   vodnogospodarska javna služba 
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11. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

11.1. Seznam  prilog 
 

11.1.1. Skupne priloge 
 

P – 01   Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO 

P – 03   Pregled sil za zaščito in 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 zaščito, reševanje in pomoč 

P – 07   Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito, reševanje in pomoč 

P – 10   Pregled gradbenih organizacij 

P – 11   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P – 12   Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

P – 13   Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb 

P – 14   Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 

P – 15   Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča ob nesreči 

P – 18   Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedbah 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 možno začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove zmogljivosti,   ter 

lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč 

P – 22   Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano 

P – 23   Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih aktih  

P – 24   Pregled enot služb, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite, reševanje   in 

pomoč 

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 – 30   Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi 

P – 31   Pregled kulturne dediščine 

P – 32   Seznam članov komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov 

P – 33   Seznam članov  komisije za ocenjevanje škode 

P – 34   Prosto 

 

 

11.1.2. Posebne priloge 

 

P -  1602  Pridobivanje podatkov, ki so potrebni za izdelavo  Občinskega načrta zaščite in reševanja ob 

množični nesreči na avtocesti za Občino Šenčur 

P – 1603  Prosto 
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11.2. Seznam  dodatkov  
 

 

11.2.1. Skupni dodatki 
 

D - 01 Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta 

D - 02 Načrt alarmiranja gasilskih enot GPO Občini Šenčur 

D - 03 Načrt dejavnosti Policijske postaje Kranj 

D - 04 Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja 

D - 05 Navodilo za  aktiviranje občinskih sil ZiR 

D - 06 Navodila za organiziranje in vodenje informacijskega centra 

D - 07 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč  

D - 08 Navodila za uporabo pitne vode     

D - 09 Program usposabljanja, urjenja in vaj 

D - 10 Navodilo za ocenjevanje škode 

D - 11 Navodila za izvajanje psihološke pomoči  

D - 12 Delovna karta  

D - 13 Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode   

D - 14 Navodila o alarmiranju  

D - 16 Prosto  

 

 

11.2.2. Posebni dodatki 
 

D - 1602 Navodila prebivalcem za ravnanje ob množični nesreči na avtocesti 

D – 1606A Prosto 
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12. VIRI IN UPOŠTEVANA ZAKONODAJA 
 

Upoštevani zakoni, pravilniki in drugi viri 

 

 Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske, verzija 7.0, Uprava RS za 

zaščito in reševanje, Štab CZ za Gorenjsko 

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

97/10), 

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

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

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

 Bojan Žlender, Nesreče v cestnem prometu, MOP-Uprava RS za zaščito in reševanje, Nesreče in 

varstvo pred njimi, 2002 

 MOP-Uprava RS za zaščito in reševanje, Naravne in druge nesreče v RS, 1999-2005 

 

 


