
    

KAKO ŽIVETI S POPLAVAMI 

 
Kako lahko sami preventivno ravnamo ob poplavah 

Ministrstvo za obrambo 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

mag. Mojca Zupan 

Vodja Sektorja za načrtovanje in preventivo 

 

  



  

    

Naravne nesreče: 

• poplava,  

• potres,  

• zemeljski, snežni plaz,  

• žled,  

• suša,  

• močan veter,  

• toča,  

• visok sneg, 

• pozeba,  

• požar v naravnem okolju,  

• nalezljive bolezni pri ljudeh,  

• posebno nevarne bolezni pri živalih, 

• rastlinske bolezni, 

• …  

 

Druge nesreče:  

• nesreča v cestnem, železniškem in zračnem 

prometu,  

• požar,  

• jedrska, radiološča nesreča, druga ekološka 

nesreča 

• rudniška nesreča,  

• porušitev jezu,  

• nesreča na morju,  

• vojna, izredno stanje, teroristični napad, druge 

oblike množičnega nasilja, 

• … 



  

Načrtovanje temelji na ocenah ogroženosti in drugih strokovnih  

podlagah.  

 

• Državna ocena ogroženosti ob poplavah v RS  
 

• Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah  
________________________________________ 

Nosilci načrtovanja 

– država (vključno regija)  

– občine 

– (gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije)                                           

________________________________________ 

Načrt ZiR - razčlenjena zamisel izvajanja ZRP ob nesreči, s katero se podrobneje določijo  

– potrebni zaščitni ukrepi  

– naloge izvajalcev načrta glede na njihove z zakonom določene pristojnosti 

                                                                      

organizirano in usklajeno izvajanje ZRP  zmanjšanje posledic ob nesreči   čim hitrejšo 

vzpostavitev osnovnih pogojev za življenje po nesreči.  

 



      Osebna in vzajemna zaščita - ukrepi prebivalcev za preprečevanje in ublažitev 
posledic nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja.  

 

sestavni del načrtov zaščite in reševanja 

____________________________________ 

 Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite skrbi lokalna 
skupnost. 
 

 Usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih 
zaščitnih ukrepov organizirajo država in lokalne skupnosti kot neobvezne oblike 
usposabljanja.  
 

 Vlada predpiše sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in 
drugih nesrečah, ki jo morajo zagotoviti prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, 
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter državni organi. 

 
Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito (Uradni list RS, št. 116/03)  

    Osebna in vzajemna zaščita 



  

   Monitoring voda (www.arso.gov.si, smok.sos112.si) 

 

http://www.arso.gov.si/


  

    
wap.sos112.si 



Osebna in vzajemna zaščita - določijo se napotki za preprečevanje in blažitev posledic, ravnanje 

ogroženih ter druge rešitve osebno in vzajemno zaščito;  

 

 

Poplava: 

- ukrepi pred poplavo  

- ukrepi ob napovedi poplave 

- ukrepi med poplavo 

- ukrepi po poplavi 

 

 

    Osebna in vzajemna zaščita 



• Seznanite se s poplavno ogroženostjo območja, kjer prebivate.  
 

  
 

 

 

  

    Ukrepi pred poplavo 



 

 

    Ukrepi pred poplavo 



• Družinske člane seznanite, kako ukrepati v primeru poplave.  
 

• Načrtujte, po kateri poti se lahko umaknete na višje ležeče mesto.  
 

• Poskrbite za neovirano odtekanje meteornih voda v okolici hiše.  
 

 

 

  

    Ukrepi pred poplavo 



• Pripravite: 

 zadostno zalogo pitne vode, zalogo konzervirane hrane,  

 sredstva za razkuževanje vode, zalogo nujnih zdravil, opremo za prvo pomoč, nepremočljivo obleko, 

torbo, škatlo za dokumente...  

 baterijski radijski sprejemnik, baterijsko svetilko z rezervnimi baterijskimi vložki. 
 

• V prostorih, ki jih lahko poplavi, dvignite od tal pohištvo, drugo opremo, električne vtičnice, 

napeljavo… 
 

• Tla, stene prostorov, ki jih lahko poplavi, naj bodo iz materialov, ki jih voda manj poškoduje, 

se lahko očistijo, hitro posušijo.  
 

• Na odtoke in cevi namestite nepovratne ventile.  

 

 

    Ukrepi pred poplavo 



• Razmislite o ustreznem zavarovanju.  
 

• Poskrbite za redno odstranjevanje, čiščenje podrte in polomljene vegetacije v gozdovih, 

predvsem v bližini hudournikov.  
 

• Lahko vnetljive tekočine in strupene snovi hranite v zaprti prvotni embalaži skladno z navodili 

proizvajalca. 
 

• Ustrezno zavarujte in pritrdite cisterne za kurilno olje.  
 

• Plavje, ki se nabere na naravnih zožitvah in infrastrukturnih objektih (cevni prepusti, mostovi, 

prečni objekti ...) je treba redno odstranjevati.  

 

 

    Ukrepi pred poplavo 



• Spremljajte vremensko napoved in vremenska opozorila ARSO.  
 

• Opazujte naraščanje vode v vaši okolici.  
 

• Upoštevajte navodila pristojnih štabov Civilne zaščite in reševalnih služb.  
 

• Če lahko, iz kleti in nižjih prostorov umaknite premično premoženje.  
 

• V okolici hiše zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi.  
 

• Če imate čas, namažite strojno opremo, ki je ne morete umakniti pred vodo. 
 

• Živino: 

 umaknite na višje ležeča območja, pripravite ji začasno bivališče, 

 poskrbite za ustrezno kakovost pitne vode, krme, ustrezne higienske razmere  preprečite razvoj, širitev 

nalezljivih bolezni pri živalih.    

 

Ukrepi ob napovedi poplave 



• S protipoplavnimi vrečami preprečite vdor vode v stavbo (na nivoju, ki je lahko poplavljeno, 

zavarujte vratne in okenske odprtine, svetlobne jaške, talne sifone ipd.). 

• poplavljen.siZačasni nasipiPostavljanje protipoplavne zaščite   

 

 

 

  

 

Ukrepi ob napovedi poplave 

http://www.poplavljen.si/images/Brosura_PostavljanjeVrec_IVode.pdf
http://www.poplavljen.si/images/brosura/BrosuraVrece_72dpi.pdf


•   



• Pravočasna evakuacija na varno! 
 

• Izklopite elektriko, plin, vodo. 
 

• Vozilo umaknite iz podzemnih garaž, brežin na varno.   
 

• Preložite športne aktivnosti povezane z vodo in obvodnim prostorom.    
 

Ukrepi ob napovedi poplave 



 

• Če ste ostali v stavbi na poplavljenem območju, se umaknite v višje nadstropje stavbe. 
 

• Če ste ostali na poplavljenem območju, se poskušajte umakniti na višje ležeče območje, ki 

ga voda še ni dosegla.  
 

• Ne poskušajte prečkati vodnega toka.  
 

• Z vozilom ne poskušajte prečkati poplavljenih cest.  
 

• Ne približujte se rečnim brežinam.   
 

• Opazujte naraščanje vode v vaši okolici, spremljajte informacije, ki jih po medijih posredujejo 

pristojne službe in organi!  

 

  Ukrepi med poplavo 



 

• Iz poplavljenih prostorov izčrpajte vodo, odstranite naplavine, poplavljene naprave in 

opremo.  
 

• Poplavljeno očistite, dezinficirajte.   
 

• Če predmetov ni mogoče očistiti, jih zavrzite. 
 

• Sredstva za razkuževanje uporabljajte po navodilih proizvajalca.  
 

• Ob odpravljanju posledic obvezna ustrezna osebna zaščitita  po delu temeljito umivanje.  
 

• Preglejte stanje stavbe, poškodbe na njej (nevarni izpodjedeni temelji, razpoke ipd.)  
 

• Poškodbe stavbe, opreme in predmetov fotografirajte za prijavo škodnega primera.  
 

• Protipoplavne vreče (razgradljive/nerazgradljive)  upoštevajte navodila proizvajalca.   

  Ukrepi po poplavi  



• Če je prišlo do izpada elektrike, uporabite za razsvetljavo baterijsko svetilko, svetilne palice...     
 

• Obvestite pristojne službe o pretrganju telefonske, električne, vodovodne, plinske napeljave… 
 

• Pred ponovnim priklopom električne naprave dobro presušite električno napeljavo… 
 

• Obvestite pristojne službe o razlitju vnetljivih tekočin (npr. kurilnega olja, bencina).  
 

• Preverite stanje stenskih in talnih oblog, če je treba, jih zamenjajte.    
 

• Očiščene, razkužene prostore redno zračite, ogrevajte, uporabite naprave za razvlaževanje...  
 

• Pri uporabi potopnih črpalk, drugih električnih naprav upoštevajte navodila proizvajalca.  

  Ukrepi po poplavi  



• Ne uživajte hrane, pridelkov, ki je bila v stiku s poplavno vodo.   
 

• Ne pijte vode, dokler ni sporočeno, da je neoporečna (vodo pred uporabo prekuhajte, 

razkužite oz. uporabite vodo iz plastenk).    
 

• Ob poškodbah kože je treba preveriti, kdaj so bili poškodovanci nazadnje cepljeni proti 

tetanusu in obnoviti zaščito (Profilaksa tetanusa po poškodbi), če je treba.  

 
 

  Ukrepi po poplavi  

http://www.sos112.si/slo/tdocs/profilaksa.pdf


  Ukrepi po poplavi  



  

    



  

  



  

    



  
 

e-pošta: urszr@urszr.si 

 

http://www.urszr.si  

ali       

 www.sos112.si  

  

 

mailto:urszr@urszr.si
http://www.urszr.si/
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