
POPLAVE 

Nevarnost nastanka poplav na območju občine je zaradi sotočja treh večjih rek (Save, 
Kamniške Bistrice s kanalom Mlinščica in Ljubljanice) s svojimi različnimi rečnimi režimi ter 
hudourniškima potokoma Kamnica in Besnica velika. Poleg teh rek in potokov je na območju 
še obilica površinskih in podpovršinskih hudournikov, ki to možnost še povečujejo. 

Izkušnje iz obdobja zadnjih dvajsetih let ter že opravljene regulacije vodotokov kažejo na to, 
da se je verjetnost nastanka večjih poplav močno zmanjšala, vendar se moramo kljub temu 
zavedati zapletenosti vodnega sistema v občini in možnosti sovpadanja visokih voda na vseh 
ključnih rekah, potokih ter hudournikih. Poleg tega se moramo zavedati, da verjetnost 
nenadnih hudourniških poplav zaradi sprememb podnebja v zadnjih letih narašča. 

Verjetnost visoke talne vode je srednja do visoka in je odvisna od vodostaja reke Save. 

Poplave zaradi dolgotrajnega deževja se da predvideti, o čemer nas obvešča Agencija RS za 
okolje preko sredstev javnega obveščanja (radio, TV), zato v tem primeru poslušajte radio in 
glejte TV oziroma opozorila na www.sos112.si ali www.arso.si . Nenadnih hudourniških 
poplav pa žal ni mogoče napovedati. 

Za preprečevanje večjih posledic zaradi poplav svetujemo, da: 
 

1. v primeru dolgotrajnega deževja in visokega vodostaja reke Save iz kleti 
umaknite vredne stvari in izklopite elektriko povsod tam, kjer jo lahko doseže 
talnica, 

2. enako storite tudi v primeru napovedanih poplav, 
3. primerno zaščitite domače živali, 
4. pri težjih opravilih pomagajte sosedom in tudi njih prosite za pomoč, 
5. ne hodite v bližino vodotokov in opazujete vodostaja, saj bomo to počeli gasilci, 

ko bo to potrebno. Zavedajte se, da so vaše vrednote pri vas doma, 
6. pri nenadnih hudourniških poplavah rešite le najnujnejše stvari in ne pozabite na 

živali, 
7. spremljajte obvestila v sredstvih javnega obveščanja oziroma, vam jih bomo 

posredovali gasilci, štab civilne zaščite ali člani občinske uprave, 
8. v primeru neposredne življenjske ogroženosti takoj pokličete na pomoč na 

številko 112, 
9. delo gasilcev spremljate s strpnostjo, saj nas je za tak obseg nesreče občutno 

premalo za takojšnjo pomoč vsem. Tudi oprema je temu primerna. 
10. takoj po umiku vode fotografirate nastalo škodo in omogočite dostop 

ocenjevalcem. 
 
V primeru neposredne življenjske ogroženosti nemudoma pokličite pomoč na številko 112. Povejte 
kdo ste, obseg nevarnosti in ali so ogrožene osebe oz. živali. Gasilski enoti omogočite dostop.  
Gasilci bomo v skladu z načrtom zaščite in reševanja ob poplavah reševali življenja ljudi in živali, 
nudili prvo medicinsko pomoč, reševali materialne dobrine, iskali pogrešane, ukrepali ob razlitju 
nevarnih snovi, izčrpali vodo iz zalitih prostorov ter pomagali pri zaščiti in reševanju kulturne 
dediščine. 
 
Po poplavah bodo za komunalno sanacijo poskrbela podjetja, ki imajo za tovrstno dejavnost z občino 
sklenjeno ustrezno pogodbo. Gasilci teh aktivnosti ne izvajamo, saj moramo biti pripravljeni na 
intervencijo, ki se ob poplavah rade pojavljajo. 

http://www.sos112.si/
http://www.arso.si/

