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1. UVOD 
 

Ocene ogroženosti so izdelane na osnovi  Navodila o pripravi ocen ogroženosti (Ur. list RS, št. 39/95) 

in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10), 

Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske verzija 7.3., Ocena 

potresne ogroženosti verzija 2.0, Ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali 

Gorenjske regije verzija 2.0, Ocena ogroženosti zaradi nesreče zrakoplova Gorenjske regije verzija 

2.0. 

 

Namen in cilj Ocene ogroženosti Občine Šenčur  

 

Ocene ogroženosti za Občino Šenčur se izdela z namenom, da se na podlagi: ocene ogroženosti, 

ocenijo in načrtujejo naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in njihovimi 

posledicami, varstva pred drugimi vrstami ogroženosti in njihovimi posledicami ter varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami v različnih okoliščinah, predvsem, ko bi se ogroženost pojavila hkrati 

z drugimi vrstami ogroženosti in bi posledice ter pogoji, v katerih bi se izvajali ukrepi varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, bili zelo zahtevni. 

 

Ocene ogroženosti so tudi osnova za organizacijo in načrtovanje ukrepov, sile in sredstva za zaščito, 

reševanje in pomoč na področju preventive (urejanje prostora),  

 

V ocenah ogroženosti  na osnovi podatkov iz raziskav in študij ter drugih strokovnih podlag, 

podajamo podatke o posamičnih virih nevarnosti za vse nesreče (možne vzroke za nastanek nesreč, 

verjetnosti ponavljanja nesreč, poteku in možnem obsegu, verjetnih posledic nesreče....) in oceno 

stopnje ogroženosti občine po posamičnih nesrečah, ter predlagamo zaključke in usmeritve za 

organiziranost zaščite in reševanja. 

 

Pri izdelavi ocene ogroženosti za občino Šenčur smo upoštevali, da je za območje občine Šenčur  v 

Oceni ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske predpisana izdelava ocen 

ogroženosti za naslednje nesreče:  

 Potres 

 Poplave 

 Požar 

 Oskrba z vodo  

 Jedrske ali radiološke nesreče 

 Nesreča zrakoplova 

 Pojav posebno nevarnih bolezni živali 

 Množične nesreče na avtocesti 

 

Zaključni del ocene ogroženosti vsebuje pregled ogroženosti posamičnih delov občine po vseh 

predvidenih nesrečah. Poudariti moramo, da je bila ocena ogroženosti Občine Šenčur izdelana na 

osnovi podatkov iz Ocene ogroženosti Gorenjske regije ter podatkov iz okolja. 
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2. OPIS OBMOČJA OBČINE ŠENČUR 
 

Občina Šenčur je bila ustanovljena leta 1994 in se razprostira na 40,3 km
2
. Leži na prodni ravnini 

sredi Kranjskega polja, kjer najbolje uspeva krompir. Tako je občina Šenčur znana tudi kot 

»krompirjeva deželica«. 

 

 

2.1. Lega in velikost območja 

 

Celotno območje obsega 12 naselij: Hotemaže, Luže, Milje, Olševek, Prebačevo, Srednja vas, Šenčur, 

Trboje, Visoko, Voglje, Voklo in Žerjavka. 

 

Na zahodu meji na Mestno občino Kranj, severno na občino Preddvor, na vzhodu na občino Cerklje in 

na jugu občini Vodice in Medvode. Občina Šenčur je bila ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi 

občin ter o določitvi njihovih območij. 

 

Območje občine Šenčur je ravninsko, zato izrazitih krajinskih posebnosti ni, kljub temu pa je 

pomembna njena podeželska podoba z vedutami Kamniško Savinjskih Alp. Zaradi izrednega pritiska 

na prostor posebno vrednoto predstavljajo nižinski gozdovi in zelene površine med naselji. Položaj 

občine leži na Savski ravani, prodni ravnini Kranjskega polja, na levem bregu reke Kokre, na 

nadmorski višini med 360 in 450 m n.m., sredi pomembnih prometnih povezav in bližine središča 

Gorenjske, Kranja, ter je zelo ugoden za poselitev  in gospodarski razvoj. 

 

Naravno geografsko pripada večina površja občine ravninskemu svetu na karbonatnih prodnih nanosih 

kvartarne starosti (vršaj Kokre in Save). Le skrajni severo-vzhodni del občine je nekoliko višji in sega 

na območje Štefanje Gore (748 m n.m.). 

 

Rečna mreža je na območju občine slabo izoblikovana. Na jugu sega ozemlje občine Šenčur do reke 

Save, oziroma do akumulacijskega Trbojskega jezera. Na zahodu sega občina do reke Kokre. V 

osrednjem delu občine teče Šenčurski potok, ki pri Srednji vasi ponikne v prodne sedimente. Dvanajst 

vasi, ki spadajo v šenčursko občino, so razporejene ob potoku Olševnica, nad kanjonom reke Kokre in 

na križiščih cest. 

 

 

2.2. Relief 

 

Območje je reliefno zelo razgibano. Razdelimo ga lahko na tri naravno - geografske enote: 

 gorski svet Kamniško-Savinjskih Alp,  

 prehodni gričevnat svet,  

 ravninski del Kranjskega polja na jugu. 

 

Občino na severu obdajajo Kamniško-Savinjske Alpe (triasne karbonatne kamnine – pretežno 

apnenci), ki z apnenčastega Krvavca proti jugu prehajajo v mehko oglioceansko gričevje, kjer se 

menjajo plasti laporja, peščenjaka in tufa. Na tem gričevnatem pasu je deset hribovskih vasi. Ostalih 

dvajset vasi leži na nižinskem predelu Kranjsko – Sorškega polja, ki zaključuje Ljubljansko kotlino in 

leži na prodni – konglomeratni kamninski podlagi.  

 

Rudnih bogastev za gospodarsko izkoriščanje na območju občine ni.  

 

Ključna dejavnost v odprtem prostoru je kmetijstvo. Kmetije so majhne, a še vedno večje od 

povprečne gorenjske kmetije. Pogoji za kmetovalce so dobri. Ravninska lega daje velike možnosti 

strojne obdelave zemlje. Večina kmetij se ukvarja z živinorejo in mešano rastlinsko pridelavo. 
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Zaradi varovanja najboljših kmetijskih zemljišč in varovanja naravnih vrednot je širitev naselij 

omejena, kar se odraža v težnjah po gradnji v obcestnem pasu – zato so naselja v občini strnjena. 

 

 

2.3. Površine (rastlinstvo – poraslost in kmetijske kulture) 

 

Pedološke značilnosti območja so odvisne od reliefa in kamninske podlage, zato ločimo naslednje tipe 

prsti: 

 prsti ravninskega območja s karbonatnim prodom in peskom, 

 terciarne sivice, primerne predvsem za travnike in sadovnjake in 

 prsti visokogorskega območja. 

 

Del občine se nahaja v hribovitem področju Kamniško Savinjskih Alp, ki je pretežno poraščen z 

mešanim gozdovom, v višjih predelih pa z ruševjem. Ravninski del je delno poraščen s pretežno 

iglastim gozdom. 

 

 
Slika 1: Namenska raba prostora (vir: PISO) 
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2.4. Hidrografija 

 

Talna voda 

 

Talna voda se pojavlja skoraj na celotnem območju občine Šenčur, prisotna ni le na področju naselja 

Olševek. Pojavlja se v deževnih obdobjih.  

 

Območje občine sodi v porečje Save s pritoki Kokre. Vsi potoki, ki tečejo iz smeri Kamniško 

Savinjskih Alp so hudourniškega značaja. Ob hudournikih gradnja objektov ni primerna. Gradnja 

objektov ni ustrezna tudi ob stožcu hudournika, pred izlivom v nižinske potoke ali reke. 

 

Na območju občine obstajajo akumulacijsko Trbojsko jezero.  

 

Pomembnejši vodotoki na območju občine so: 

 Sava, 

 Kokra, 

 Olševnica, 

 Šenčurski potok.  

 

 
Slika 2: prikaz vodotokov ter talne vode (vir: Sloji - hidrografija) 
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2.5. Klimatske razmere 

 

V občini se menjavata dva klimatska vpliva, predalpsko preddinarsko podnebje ljubljanske kotline in 

alpsko predalpsko podnebje goratega sveta. V občini obstajata dve meteorološki postaji: ena v nižini 

(Brnik, 384 m n.v.) in druga v gorah (Krvavec, 420 m n.v.). 

 

Na severnem delu območja, ki je nekoliko dvignjeno nad Ljubljansko kotlino, se zmerno celinsko 

podnebje že prepleta z gorskim podnebjem, za katerega so značilne pogoste temperaturne inverzije - 

topla, ne prevroča poletja, in hladne, ne ekstremno mrzle zime. Zaradi prisojne lege in višje 

nadmorske višine je tu večje število sončnih ur in število dni brez megle, izboljšana je tudi dobra 

vidljivost in kvaliteta ozračja. 

 

Povprečna količina padavin v nižinskem delu znaša približno 1300 mm, v sredogorju 1600 mm, v 

visokogorju pa preko 2000 mm. Največ padavin pade v novembru, najmanj v januarju in februarju. 

Povprečno število padavinskih dni se giblje med 130 in 170. Največ padavinskih dni je med marcem 

in avgustom z viškom v juliju, najmanj pa jih je v septembru in oktobru. 

 

 

2.6. Komunikacije 

 

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 sta zgrajena avtocestna priključka Kranj – vzhod in Spodnji Brnik. Preko ozemlja 

občine poteka tudi državna cesta Kranj – Brnik – Mengeš ter regionalna cesta Kranj – mednarodni 

mejni prehod Jezersko. 

 

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. 
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Slika 3: Prometne povezave (vir:PISO-ceste) 
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2.7. Naseljenost okolja in prebivalstvo 

 

Naseljenost okolja 

 

V občini Šenčur je 12 naselij. Občinsko središče je naselje Šenčur, ki je s 8.474 prebivalci (popis 

2015) tudi največje naselje v občini. Z nastankom samostojne občine je naselje Šenčur pridobivalo 

nove centralne dejavnost. 

 

Na območje občine so naslednje krajevne in vaške skupnosti: Šenčur, Visoko – Milje, Olševek, 

Hotemaže, Trboje - Žerjavka, Prebačevo, Voklo, Voglje in Luže.  

 

Prebivalstvo 

 

Po popisu z leta 2015 živi v občini v 12 naseljih 8.474 ljudi. 

 

Demografske analize kažejo, da je v obdobju 1991 – 2002 število prebivalstva naraslo za 764 

prebivalcev, v obdobju 2002 – 2010 pa še za nadaljnjih 934 prebivalcev.  

 

Občina ima pozitiven naravni prirast in veliki selitveni prirast. Starostna struktura prebivalstva v 

občini Šenčur je ugodnejša, kot je državno in regijsko povprečje. Izobrazbena struktura prebivalstva 

je povprečna, ob sorazmerno nizkem deležu prebivalcev s podiplomsko izobrazbo.  

 

 

2.8. Organiziranost Civilne zaščite in sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Šenčur 

 

Občine so glavne nosilke sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in odgovorne za 

uresničevanje zaščitnih ukrepov ter organiziranje in izvajanje pomoči in reševanja v primeru naravnih 

in drugih hudih nesreč, tudi težjih industrijskih nesreč. S tem namenom organizirajo enote in službe 

za zaščito, reševanje in pomoč Občine so odgovorne tudi za organiziranje, razvijanje in usklajevanje 

samozaščite in vzajemne pomoči v bivalnem in delovnem okolju. Lokalne skupnosti so omenjene 

enote ustanovile v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito. 

reševanje in pomoč in s Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov 

Civilne zaščite. 

 

Občina Šenčur ima naslednje sile za zaščito reševanje in pomoč:  

 

Občinski organi: 

 župan 

 občinska uprava 

 skrbnik načrta 

 

Organi civilne zaščite občine: 

 poveljnik CZ občine 

 namestnik poveljnika CZ občine 

 štab Civilne zaščite občine 
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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, 

 

Enote in službe društev in drugih nevladnih organizacij 

 prostovoljna gasilska društva občine Šenčur 

 območna organizacija rdečega križa Šenčur 

 

 

 



OCENA OGROŽENOSTI za območje Občine Šenčur        

 

 

doc: Skupna ocena ogroženosti - Šenčur - 2015 list št: 14/89 

3. VIRI 
 

Upoštevani zakoni, pravilniki in drugi viri 

 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZVNDN (Ur. 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), 

 Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. list RS, št. 70/96, 

5/97, 31/04), 

 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), 

 Predhodna ocena poplavne ogroženosti Republike Slovenije, MOP, december 2011 

 Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07 UPB1) 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1, 95/07-

ZSPJS-H in 97/10) 

 Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05-UPB1 in 120/08 Odl. US: U-I-61/06-14), 

 Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. list RS, št. 70/96, 

5/97, 31/04), 

 Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07), 

 Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 4/06), 

 Zavod za gozdove Slovenije (Ocena požarne ogroženosti gozdov), Januar 2012. 

 Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske, verzija 7.0, 7.1., 

7.2., 7.3., Uprava RS za zaščito in reševanje – Izpostava Kranj, september 2013, 

 Ocena potresne ogroženosti verzija 2.0, 

 Ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali Gorenjske regije verzija 2.0,  

 Ocena ogroženosti zaradi nesreče zrakoplova Gorenjske regije verzija 2.0. 

 Načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v Republiki 

Sloveniji, številka. 327-04/2002-1, z dne 6. 3. 2003 

 Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih za 

Gorenjsko regijo, verzija 4.0, Uprava RS za zaščito in reševanje 

 Zakon o veterinarstvu (Ur. list RS, št. 33/01, 110/02, 45/04, 62/04 in 93/05) 
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1. OCENA OGROŽENOSTI – POTRES 
 

 

2. UVOD 
 

Splošno o potresih 
 

Potres je vsako tresenje ali so vibracije tal, ki jih povzroča nenadno sproščanje energije, kar lahko 

povzroči materialno škodo ali človeške žrtve.  
 

Potres je naravni pojav, ko v Zemljini notranjosti pride do nenadne sprostitve nakopičenih elastičnih 

napetosti, pri katerem se sproščena energija razširja v obliki seizmičnega valovanja. Ko potresno 

valovanje doseže površje z zadostno energijo, da povzroči neželene posledice na ljudi, objekte ali 

naravo, govorimo o potresu kot o naravni nesreči. 

 

Večina potresov in obenem tudi najmočnejših potresov nastaja kot posledica notranje Zemljine 

dinamike globoko pod površjem (tektonski potresi). Litosferske plošče se počasi premikajo. Pri tem 

prihaja do medsebojnih trčenj in s tem povezanih deformacij. Posledica je kopičenje napetosti, ki se 

občasno hipoma sprosti v obliki potresa. Slovenski potresi so posledica trka afriške plošče v 

evrazijsko ploščo. Jakost potresa se meri v magnitudah, intenziteta poškodb pa v stopnjah.  

 

Potresa ni mogoče napovedati. Sodobna znanost nima in zagotovo še dolgo ne bo imela orodij, s 

katerimi bi lahko določila kraj, velikost in čas nastanka potresa z natančnostjo, ki bi imela praktičen 

pomen. Vsaka, tudi majhna napaka pri napovedi katerega koli od teh treh elementov bi imela zelo 

slabe, lahko tudi katastrofalne posledice. 

 

Potres je eden izmed pojavov v naravi, katerega človek dejansko ne more nadzorovati oziroma 

kontrolirati, lahko pa ga zelo dobro meri. Kljub temu ni možno napovedati časa in zaradi tega potres 

vedno spremlja visoka stopnja presenečenja in negotovosti, saj udari nenadoma in nepredvidljivo. 

Razviti so postopki, s katerimi se določi območja, kjer se potres lahko pojavi. Lahko se oceni največjo 

magnitudo, ki jo z določeno verjetnostjo moč pričakovati in oceni obseg škode, ki bi jo potres na neki 

lokaciji lahko povzročil. 

 

Tako pri nas, kot v večini drugih držav je pomembno predvsem ocenjevanje potresne nevarnosti, ki je 

podlaga za potresno odporno gradnjo stavb. Potresna nevarnost se oceni s pomočjo podatkov o 

potresih iz preteklosti in geoloških značilnosti ozemlja.  

 

Na osnovi tega se pripravijo karte potresne nevarnosti, iz katerih je razvidno, da je občina Šenčur na 

potresno nevarnem območju, vendar so nekateri predeli vseeno bolj potresno nevarni kot drugi. Karte 

povedo, kako močne potrese in kakšne učinke je moč pričakovati na nekem območju, ne pa tega, kdaj 

bo do tako močnega potresa prišlo. 
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3. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI POTRESOV 

 

 Žarišče in nadžarišče potresa 

 

Potres nastane v Zemljini notranjosti v prostoru, ki ga imenujemo žarišče potresa. Pri tektonskih 

potresih je to praviloma ob že obstoječih, vendar ne nujno tudi znanih prelomih. Točka, iz katere se je 

potresno valovanje začelo razširjati v vseh smereh, se imenuje hipocenter potresa (ali žarišče v ožjem 

pomenu besede). Nadžarišče ali epicenter potresa je točka na Zemljinem površju, ki je navpično nad 

hipocentrom. 
 

 Globina potresnega žarišča 

 

Globine potresnih žarišč so na področju občine Šenčur omejene z debelino seizmično aktivne plasti v 

skorji. Zanesljivih podatkov o potresih z žarišči na globinah, večjih od debeline skorje, ni. Največja 

globina potresnih žarišč v Gorenjski regiji je okoli 30 kilometrov. Šibki potresi nastanejo tudi na 

majhnih globinah zelo blizu površja, žarišča močnejših potresov pa nastajajo v globini med 5 in 15 

kilometrov. Žariščna globina je pomemben dejavnik, ki vpliva na velikost učinkov potresa. Enako 

močan potres z globljim žariščem bo imel sorazmerno manjše učinke na površju, obenem pa bo čuten 

na širšem območju kot potres s plitvejšim žariščem. 

 

 

3.1.  Potresni ali seizmični valovi 

 

 Prostorski valovi 

 

Prostorski potresni valovi se razširjajo skozi prostor v vseh smereh. Glede na čas prihoda v neko 

točko se loči primarne in sekundarne, glede na način razširjanja valovanja pa na vzdolžne 

(longitudinalne) in prečne (transverzalne). Primarni ali vzdolžni valovi se širijo najhitreje (v Zemljini 

skorji s hitrostjo 4 do 7 km/s) in so prvi, ki jih potresne opazovalnice zabeležijo. Skozi trdne, tekoče 

ali plinaste snovi se širijo s stiskanjem ali raztezanjem medija, skozi katerega se gibljejo. Hitrost 

drugotnih (sekundarnih) ali prečnih valov znaša navadno le okoli 60 % hitrosti primarnih (v skorji 2 

do 5 km/s). Ti povzročajo izmikanje kamnin pravokotno na smer, v kateri se širijo. Potujejo le skozi 

trdne snovi. 

 

 Površinski valovi 

 

Površinski valovi se širijo od nadžarišča ob Zemljinem površju in njihova amplituda z globino hitro 

upada. So počasnejši kot prostorski valovi. Prostorski valovi na površini povzročajo sunke in tresenje, 

površinski pa valujoče ali zibajoče gibanje. Ti valovi po navadi povzročijo največ škode. Ločimo več 

vrst površinskih valov. Eni so počasnejši in se obnašajo kot vodni valovi ter povzročajo valovanje 

površja, ki se ga lahko ob močnih potresih tudi čuti in vidi. Drugi so strižne narave in povzročajo 

sunke levo-desno pravokotno na smer potovanja valov. Ti poškodujejo predvsem temelje stavb. 

 

 

3.2. Intenziteta potresa (stopnja potresnih učinkov) 

 

Za prebivalce je zelo pomemben podatek intenziteta potresa. To je mera za učinke potresa, ki so 

odvisni od njegove energije, žariščne razdalje in geoloških razmer. Ugotavlja se učinke potresa na 

predmete, ljudi, zgradbe in naravo. To je subjektivna ocena, ki fizikalno ni definirana. V svetu je v 

uporabi več intenzitetnih lestvic. Najdlje je bila v uporabi 12-stopenjska lestvica MCS (Mercalli-

Cancanu-Sieberg), ki jo je v začetku stoletja predlagal Mercalli, kasneje pa sta jo dopolnila še 

Cancani in Sieberg. Leta 1964 so Medvedev, Sponheuer in Karnik predstavili novo 12-stopenjsko 
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lestvico MSK (Medvedev-Sponheuer-Karnik), ki je bila kasneje večkrat dopolnjena in je do 

nedavnega veljala tudi v Sloveniji. 

Razvoj znanosti, predvsem pa tragične izkušnje ob porušitvah armirano betonskih konstrukcij, so 

»krivec« za uveljavitev nove lestvice in tako je v zadnjem času nastala 12-stopenjska evropska 

potresna lestvica EMS-98 (European Macroseismic Scale). Kratek opis EMS je podan v tabeli 1. EMS 

klasificira zgradbe po načinu gradnje in jih razvršča v šest razredov ranljivosti. V Evropi je največ 

zidanih in armiranobetonskih stavb, v manjši meri so prisotne tudi tiste z jeklenimi in lesenimi 

konstrukcijami. Poškodbe so razvrščene v pet razredov. Pojmi, ki se uporabljajo (posamezni, mnogi, 

večina), so kvantitativno opredeljeni.  Kratka oblika Evropske potresne lestvice (EMS) predstavlja 

zelo poenostavljen in posplošen pregled lestvice (vir: Gruenthal ur., 1998). Uporablja se jo za 

izobraževalne namene. Potrebno je tudi vedeti, da kratka oblika lestvice ne zadostuje za natančno 

opredelitev intenzitet. 

 
Tabela: Kratka oblika Evropske potresne lestvice (EMS) 
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3.3. Mreža potresnih opazovalnic na Gorenjskem 
 

Del državne mreže potresnih opazovalnic na Gorenjskem sta potresni opazovalnici Gorjuše na 

Pokljuki in Možjanca pri vasi Možjanca v jugozahodnem predgorju Krvavca. Celotna državna mreža 

potresnih opazovalnic obsega 26 opazovalnic od katerih je odvisna hitra in natančna določitev žarišča 

potresa, ter pomemben podatek za organiziranje učinkovite pomoči prebivalcem prizadetega območja. 

Poznavanje natančne lege žarišča potresa je pomembno tudi za ocenjevanje potresne nevarnosti 

posameznih območij. Za to je zadolžen ARSO-Urad za seizmologijo in geologijo. Potresne 

opazovalnice so vključene v računalniško omrežje državnih organov, po katerem se prenašajo podatki 

v središče za obdelavo, ki je v Ljubljani. Takoj, ko podatki prispejo v središče, se prične avtomatska 

analiza in obveščanje seizmologov o morebitnih dogodkih. Mreža potresnih opazovalnic omogoča 

samodejno obveščanje javnosti z preliminarnimi opredelitvami osnovnih značilnosti potresa 

najkasneje v 10 minutah po potresu. 

 

3.3.1. Opredeljevanje osnovnih potresnih parametrov 

 

Dokaj natančna opredelitev položaja žarišča temelji na poznavanju časa, ki ga je potresno valovanje 

potrebovalo za pot od žarišča do potresnih opazovalnic. Natančnost opredelitve potresnih količin 

(koordinate nadžarišča potresa, žariščna globina, velikost in obseg potresa) je odvisna od kakovosti in 

števila potresnih zapisov, porazdelitve opazovalnic in oddaljenosti najbližje opazovalnice od žarišča 

ter poznavanja globinskega geofizikalnega modela ozemlja. Globinski geofizikalni model, ki je 

potreben za preračun časa v oddaljenost, se lahko opredeli iz zapisov mreže potresnih opazovalnic. Za 

opredelitev nadžarišča potresa so nujni zapisi najmanj treh opazovalnic, za opredelitev globine žarišča 

pa še zapis vsaj ene opazovalnice, ki od nadžarišča ni oddaljena več kot znaša globina potresa. 

 

 
Slika 4: Razporeditev potresnih opazovalnic na območju Slovenije in Gorenjski regiji konec leta 2010 
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3.3.2. Zanesljivejše ocenjevanje in karta potresne nevarnosti za potrebe potresno   

odporne gradnje 

 

Za potrebe prostorskega načrtovanja in racionalne potresno odporne gradnje se uporablja karto, ki 

realno ocenjuje potresno nevarnost. Izdelava karte temelji na poznavanju časovno prostorske 

porazdelitve potresne dejavnosti in določitvi aktivnih prelomnih con, ki so lahko vir močnega potresa 

v prihodnosti. Državna mreža potresnih opazovalnic zagotavlja potrebne podatke za spoznavanje 

potresnih in seizmotektonskih razmer na ozemlju Slovenije. To so vhodni podatki in podlaga za 

izdelavo zanesljivejše in natančnejše državne karte potresne nevarnosti. 

 

3.3.3. Povezava slovenskega državnega potresnega alarmnega sistema s potresnimi 

alarmnimi sistemi sosednjih držav 

 
V konceptualnem smislu je državna mreža potresnih opazovalnic zastavljena tako, da omogoča 

povezavo treh alarmnih sistemov - Slovenije, Italije in Avstrije. Pri tem ne gre le za izmenjavo 

podatkov prek elektronske pošte, ampak za skupen alarmni sistem s sočasnim prenosom podatkov iz 

državnih računalniških središč v vsa tri državna središča za obdelavo seizmoloških podatkov. 

 

 



OCENA OGROŽENOSTI za območje Občine Šenčur        

 

 

doc: Skupna ocena ogroženosti - Šenčur - 2015 list št: 20/89 

4. VIRI  OZIROMA VZROKI NASTANKA POTRESOV 
 

4.1. Vzroki za nastanek potresa 

 

Potrese povzročajo vibracije kamninskih gmot, ki se sprostijo ob nenadnem silovitem premiku v 

Zemljini skorji, ko pride do elastične sprostitve energije. 

 

Potrese povzročajo naslednji procesi: 

 prelomi in premiki kamninskih gmot vzdolž preloma (tektonski potresi, 90 % vseh 

potresov); 

 premiki magme v ognjiščih pod površino (magmatski in vulkanski potresi, 7 % vseh 

potresov); 

 udorni potresi ob udorih in podorih (udorni potresi, 2,9 % vseh potresov); 

 posamezni potresi, ki jih prožijo človekove aktivnosti - jedrski poskusi, rudarska 

dejavnost, črpanje vode, vtiskanje plina ali tekočine v Zemljino notranjost (umetni potresi, 

0,1 % vseh potresov); 

 padca meteoritov (zelo redek pojav). 

 

Na območju občine Šenčur se od naštetih dogajajo le tektonski in umetni potresi, vendar pa so le-ti 

precej pogosti. Razlogi za nastajanje številnih šibkih pa tudi močnejših potresov so v zapleteni 

geološki in tektonski zgradbi našega ozemlja. Zaradi premikanj v različnih smereh prihaja med 

litosferskimi ploščami do napetosti oziroma tektonskih prelomov, ki so lahko vzrok za aktiviranje 

potresnih žarišč. Tak prostor, kjer se stikajo različne litosferske plošče, je sredozemsko-himalajski 

pas, ki velja za eno od potresno najbolj aktivnih območij na Zemlji in katerega del je tudi Gorenjska 

regija, kamor spada tudi občina Šenčur. Viri potresne energije so posledica tektonskih napetosti, ki 

premagujejo trenja na prelomnih površinah. Potres nastane v trenutku, ko se v žarišču kamninske 

gmote premakneta ena vzdolž druge in se del potencialne energije elastičnih napetosti spremeni v 

kinetično energijo elastičnih nihajev. To nihanje se širi v obliki primarnih in sekundarnih valov, ki se 

odbijajo, lomijo, uklanjajo in interferirajo med seboj. Potresni valovi se začnejo širiti z majhnega 

prostora, v katerem se v zelo kratkem času sprosti ogromna energija. Pretrg ob prelomu se širi in 

predstavlja izvor vseh vrst prostorskih oziroma površinskih valov. 

 

 

4.2. Geotektonske enote in tektonski prelomi 
 

Potresno dogajanje v tem delu Evrope opredeljujeta Afriška in Evropska (Evrazijska) plošča, med 

njima pa leži še manjša Jadranska plošča. Nedeformiran del Jadranske plošče obsega približno 

območje celotnega Jadranskega morja, obdajajo pa ga večje gorske verige, ki so vzdignjene zaradi 

medsebojnega vpliva plošč (Helenidi, Dinaridi, Alpe, Apenini). Raziskave kažejo, da se Jadranska 

plošča vrti v smeri proti urinemu kazalcu, kar povzroča gubanje in narivanje na vzhodni in severni 

strani plošče ter deloma na severozahodni strani.  

 

Manjši del območja Gorenjske regije (zahodni del) predstavlja severni del Jadranske plošče, ki je zelo 

deformiran in narinjen na osrednji, manj deformiran del Jadranske plošče. Premikanje plošč ustvarja 

na ozemlju Slovenije napetostno polje, ki kaže kompresijo približno v smeri sever-jug. Napetost se 

sprošča vzdolž prelomov in tako povzroča potrese. Potresno dejavni so prelomi z dinarsko 

(severozahod–jugovzhod) in prečnodinarsko smerjo (severovzhod–jugozahod), pa tudi narivi 

približno v smeri vzhod-zahod. 

 

Območje Gorenjske regije lahko razdelimo na Alpe in Dinaride. Dinaridi so nadalje sestavljeni iz 

Južnih Alp ter Notranjih in Zunanjih Dinaridov. Med Alpami in Dinaridi se nahajajo magmatske 

kamnine, ki so povezane z nastankom Periadriatskega šiva, nekdaj aktivnega stika med Jadransko in 
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Evrazijsko ploščo. Za območje Gorenjske regije sta predvsem pomembna Žužemberški in Savski 

regionalni prelom in naslednji regionalni narivi: nariv Julijskih Alp, nariv Kamniško-Savinjskih Alp 

in nariv Južnih Karavank. 

 

 
Slika 5: Splošen geotektonski položaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ozemlju Republike Slovenije od naštetih pričakujemo le tektonske potrese, nanje pa nimamo 

nikakršnega vpliva. 
 

Slika 6: Tektonske strukture Slovenije 
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5. POTRESNA NEVARNOST GORENJSKE REGIJE 
 

5.1. Ocenjevanje potresne nevarnosti 

 

Najboljša preventiva pred potresi je potresno odporna gradnja, ki jo v razvitem svetu zahtevajo 

predpisi, ki upoštevajo karte potresne nevarnosti. Karta pokaže, kako močne potrese je moč 

pričakovati na določenem območju, ne pa tega, kdaj bo do tako močnega potresa prišlo. Potresna 

nevarnost je največkrat podana s pospeškom tal, spektralnim pospeškom ali z intenziteto. Potresno 

nevarnost se ocenjuje na podlagi podatkov o potresih v preteklosti, poznavanja seizmotektonike in 

prelomov ter z uporabo zakonitosti med potresnimi parametri. Pri nas se običajno uporablja 

verjetnostni postopek, pri katerem se izračuna vrednost pospeška tal ali intenzitete, ki z vnaprej 

izbrano verjetnostjo (npr. 90 %) ne bo presežena v danem obdobju (npr. 50 let). Karta je torej 

izračunana za neko povratno dobo (v tem primeru 475 let). Včasih pa se za pomembne objekte 

uporablja tudi deterministični postopek, pri katerem se upošteva najslabši scenarij (da se potres zgodi 

na najbližjem prelomu in da ima največjo možno magnitudo). V skladu z novo zakonodajo, to je s 

Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.list RS, št. 101/05), se mora za 

projektiranje uporabljati karto projektnega pospeška tal, ter posebej upoštevati faktor tal in 

pomembnost objektov. Pospešek tal je instrumentalno merljiva fizikalna veličina, ki omogoča 

neposreden izračun potresnih sil oziroma obremenitev. Za potrebe Civilne zaščite in za širšo javnost 

pa je bolj primerna karta intenzitete, saj daje opisno oceno potresnih učinkov na ljudi, predmete, 

zgradbe in naravo. Delež ogroženih objektov posameznega tipa je določen neposredno z definicijo 

posamezne stopnje intenzitete. Poleg tega karta intenzitete vsaj grobo že vsebuje značilnosti dejanskih 

tal, saj ocenjevanje temelji na podatkih o učinkih preteklih potresov. 

 

 

5.2. Karta projektnega pospeška tal 

 

Karta projektnega pospeška tal za trdna tla za povratno dobo 475 je uradna karta potresne nevarnosti 

Slovenije. Izdelana je v skladu z zahtevami slovenskega (in evropskega) standarda EC8 (SIST EN 

1998-1:2005) in Nacionalnega dodatka (SIST EN 1998- 1:2005/oA101:2005). Podroben opis in 

navodila za uporabo karte so podana v Tolmaču. Vrednosti projektnega pospeška tal so razvrščene v 

razrede in zaokrožene navzgor. Območja enake potresne nevarnosti so na karti označena z isto barvo. 

Kraje na mejah območij je treba uvrstiti v območja z večjo vrednostjo projektnega pospeška tal. 

Vrednosti pospeškov so izračunane po metodologiji verjetnostnega ocenjevanja potresne nevarnosti. 

Za izdelavo je bil uporabljen postopek glajenja, ki je primeren za območja, kjer potresnih žarišč ni 

možno zanesljivo povezati z opredeljenimi prelomi. Metodologija izhaja iz ameriškega postopka 

krožnega Gaussovega glajenja števila preteklih nadžarišč, ki je bil uporabljen pri izdelavi kart 

potresne nevarnosti ZDA. Za potrebe Slovenije je Urad za seizmologijo in geologijo Agencije RS za 

okolje ameriški pristop izpopolnil in izdelal lasten računalniški program.  
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Slika 7: Potresna nevarnost občine Šenčur - projektni pospešek tal 

 

 

5.3. Nova karta potresne intenzitete 
 

Karta potresne intenzitete za povratno dobo 475 let iz leta 2011 je nova informacija javnosti in 

namenjena predvsem sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri načrtovanju ukrepov 

za preprečevanje in zmanjševanje škode ob potresih. Ne more in ne sme pa se uporabljati za 

projektiranje. Tako kot karta projektnega pospeška tal, je tudi karta potresne intenzitete izračunana za 

povratno dobo 475 let, kar ustreza 90 % verjetnosti, da vrednosti na karti v 50 letih ne bodo 

presežene. Pri izračunu so upoštevana povprečna dejanska tla območja posamezne stopnje intenzitete. 

 
Slika 8: Intenziteta EMS za povratno dobo 475 let 
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5.4. Potresno najbolj nevarna območja po novi karti potresne intenzitete 
 

Slovenija je država s srednjo potresno nevarnostjo. Čeprav magnitude potresov na ozemlju Slovenije 

ne dosegajo zelo velikih vrednosti, so zaradi razmeroma plitvih žarišč učinki lahko dokaj veliki. 

Potresna žarišča nastajajo na vsem ozemlju. Občina Šenčur se nahaja v pasu večje potresne nevarnosti 

(intenziteta VIII EMS). Navedeno pa še ne pomeni, da na določenem območju ni mogoč potres z 

učinki, ki so večji od tistih, ki  jih predvideva karta potresne intenzitete (bodisi zaradi lokalnih 

razmer), bodisi zaradi same moči potresa. Možnosti za to so sicer majhne.  

 

 

5.5. Vpliv lokalnih razmer na učinke potresa 
 

Vpliv lokalne geološke zgradbe na nihanje tal in na poškodbe zgradb ob potresu je že dolgo znan.  

 

Učinki potresa na lokaciji so odvisni od: 

 žariščnih lastnosti potresa (magnituda, globina, oddaljenost, smer preloma in smer premika ob 

prelomu); 

 regionalne geološke zgradbe (hitrost širjenja valovanja, dušenje), ki vpliva na pot potresnega 

valovanja med žariščem in bližino lokacije; 

 lokalne geološke zgradbe (mehanske lastnosti, debelina in oblika sedimentacijskega bazena 

ter relief površja). 

 

V strokovni literaturi je vpliv teh dejavnikov znan pod imenom »site effects«, mi pa ga imenujmo 

»vpliv lokalnih tal«. Kakšne bodo posledice potresa na objektu, je seveda odvisno tudi od potresne 

odpornosti oziroma ranljivosti konkretnega objekta. Vpliv lokalne geološke zgradbe se lahko 

kvalitativno oceni na več načinov. S klasičnim pristopom se oceni, za koliko bo intenziteta potresa 

večja (prirastek intenzitete ali seizmični prirastek) od intenzitete na izbrani referenčni kamnini. 

Prirastek intenzitete je odvisen od treh glavnih dejavnikov: od razlike v akustični impedanci (produkt 

hitrosti in gostote) med lokalnimi tlemi in referenčno kamnino, od nivoja podzemne vode in od pojava 

resonance v tleh. Za te dejavnike, ki vplivajo na prirastek seizmičnosti, obstajajo v literaturi številne 

empirične in polempirične enačbe, s pomočjo katerih se lahko oceni njihov prispevek. Pri tem si je 

moč pomagati z geološkimi in geofizikalnimi podatki in dodatnimi terenskimi meritvami. Z njimi se 

določa gostota, hitrost vzdolžnega in prečnega valovanja v površinskih plasteh in v podlagi ter 

določimo nivo podzemne vode. 

5.5.1.  Evrokod  

 

Vpliv lokalnih tal na potresne učinke je v dokumentu Evrokod 8 (SIST EN 1998-1:2005) oz. EC8 na 

splošno zajet tako, da upošteva sedem tipov temeljnih tal: A, B, C, D, E, S1 in S2, ki so opisani s 

stratigrafskim profilom in tremi parametri: hitrostjo strižnega valovanja v zgornjih 30 m vs,30, 

standardnim penetracijskim preizkusom in strižno trdnostjo tal (tabela 2). Tip tal na lokaciji je 

določen glede na vrednost vs,30,če to ni mogoče, se uporabi vrednost standardnega penetracijskega 

preizkusa. EC8 predpisuje za različne tipe tal (B, C, D in E) koeficient tal S glede na tla tipa A (tabela 

3). Za posebna tipa tal S1 in S2 pa koeficient ni podan in ga je potrebno določiti z natančnejšimi 

raziskavami. Tudi strm relief poveča učinke potresa. Za pobočja in grebene z nagibom nad 15° 

predvideva EC8 povečanje s faktorjem najmanj 1,2 (20 %), oziroma za pobočja, strmejša od 30°, 

faktor 1,4 (40 %). Nagibi pa so pomembni tudi zaradi možne sprožitve plazov. 
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Prirastek intenzitete 

 

 

 
Slika 9: Tipi tal po Evrokodu 8 

 

 

 
Slika 10: Vrednosti koeficienta tal S za različne tipe tal 
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6. POTRESNA OGROŽENOST 
 

6.1. Gostota in razporeditev naseljenosti 

 
Občina Šenčur se nahaja v območju intenzitete Vlll EMS. Na tem območju živi okoli  8.474 

prebivalcev. 
 

Ob tem pa je treba tudi poudariti, da je možnost, da bi ob zelo močnem potresu (na primer intenzitete 

Vlll EMS) vsi prebivalci, ki živijo na omenjenih območjih, tudi dejansko občutili tako močan potres, 

izredno majhna. Dejansko bi na primer samo del prebivalcev znotraj enovitega območja intenzitete 

Vlll EMS občutil tako močan potres. 

 

Celotno območje občine Šenčur leži v območju, na katerem za povratno dobo 475 let pričakovani 

potresi z učinki VIII ali več po EMS in spada med potresno bolj ogrožena mesta. Tak potres 

poškoduje stavbe, ki niso bile grajene potresno odporno ter lahko povzroči pomembno motnjo v 

gospodarstvu oziroma na prizadetem območju.  

 

 
Slika 11: Število prebivalcev na km2 in ocenjena potresna intenziteta EMS za povratno dobo 475 let 

 

 

6.2. Čas potresa 
 

Čas potresa je pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na število poškodovanih in smrtnih žrtev. Glede 

na čas in posledice je potrese moč ločiti na potrese, ki se zgodijo v dopoldanskem času, v 

popoldanskem času in ponoči. Na splošno je zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov precej težje 

oceniti posledice potresa pri ljudeh, če bi se potres zgodil preko dneva, kot pa ponoči, ko je večina 

ljudi tam, kjer so stalno prijavljeni. 

 

Največje število poškodovanih in smrtnih žrtev je moč pričakovati ob potresu, ki bi se zgodil ponoči 

Ponoči se večina ljudi nahaja v stanovanjskih stavbah, zato bi bile žrtve ob potresu, ki bi prizadel 

katerokoli bolj ogroženo mestno središče, zaradi verjetnih rušenj objektov neizogibne.  
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V dopoldanskem času se ljudje nekoliko manj zadržujejo v zaprtih prostorih, vendar pa je 

koncentracija ljudi na zelo majhnem območju (vrtci, šole, podjetja, ustanove) tudi kar visoka. Vendar 

glede na to, da se v občini Šenčur ne nahajajo srednje šole, faks, veliko dijakov in študentov migrira v 

večja mesta (Kranj, Ljubljana,…). Enako je z nekaterimi zaposlenimi kateri delajo izven svoje občine, 

zato lahko ob potresu ki se bi zgodil v dopoldanskih urah pričakujemo manj žrtev kot ob potresu, ki bi 

se zgodil ponoči.  

 

Svoje pa doda še sezonski vpliv. Poleti in deloma pozimi je mobilnost ljudi višja kot jeseni in 

spomladi (odhod na oddih, počitnice ipd…), zaradi tega je število prisotnih stalno prijavljenih ljudi 

nekoliko manjše kot na primer jeseni. Še najmanj žrtev bi bilo ob potresu v popoldanskih urah, ko se 

ljudje praviloma ne zadržujejo v tolikšni meri v zaprtih prostorih, vendar pa je potrebno upoštevati 

dejstvo, da se ljudje, ki dnevno migrirajo vrnejo in se s tem poveča število prebivalstva.  

 

 

6.3. Ogroženost prebivalcev, živali in premoženja  
 

Iz zgodovine potresne dejavnosti je znano, da so na območju občine Šenčur možni potresi, ki poleg 

gmotne škode lahko povzročijo tudi smrtne žrtve.  

 

Tragične posledice potresa so splet različnih  vplivov, med katerimi so najpomembnejši: 

 nadžarišče (epicenter) na območju velike naseljenosti; 

 obsežno rušenje objektov; 

 hude sekundarne posledice oziroma verižne nesreče (požari, poplave, plazovi, ...); 

 ni možnosti samopomoči. 

 

Izhodišče varstva pred potresi je ugotovitev, da potresov ne moremo preprečiti, lahko pa zmanjšamo 

njihove posledice na sprejemljiv obseg, kar je pomembno predvsem pri novogradnjah. Objekti, ki niso 

bili projektirani in grajeni z upoštevanjem današnjega znanja o potresno odporni gradnji, so 

izpostavljeni precej večjemu potresnemu tveganju, saj je njihova potresna ranljivost načeloma večja 

kot pri objektih, zgrajenih po sedaj veljavnih predpisih. 

 

Ogroženost ljudi in živali, ki se nahajajo v stavbah, se prične pri potresu intenzitete VI EMS, 

ko: 

 se predmeti na policah ali v omarah premaknejo in padejo na nižje ležeča mesta (to se lahko v 

manjši meri zgodi tudi pri potresu intenzitete V EMS); 

 se premakne pohištvo; 

 se zdrobi okensko steklo, poči posoda ali steklenina ter 

 stavbe utrpijo poškodbe, ki lahko poškodujejo posameznika. 

 

Posledice potresa manjše jakosti bi sicer ogrožale vse prebivalce, živali, premoženje in kulturno 

dediščino na območju občine Šenčur, vendar bi ogroženost bila le minimalna in posredna. 

 

V primeru rušilnega potresa, bi bile posledice in s tem ogroženost največja v starih vaških jedrih, kjer 

so zgradbe stare pretežno več kot sto let, pozidava je močno strnjena, stavbe pa v glavnem niso 

potresno varno grajene. 

 

Višje stopnje potresne intenzitete povzročijo še večjo ogroženosti ljudi in živali, saj se na stavbah 

pojavijo hujše poškodbe. 

 

Izkušnje iz potresov kažejo, da ustrezno projektirane in kakovostno zgrajene konstrukcije niti 

najmočnejši potresi ne porušijo. Včasih konstrukcija ostane celo nepoškodovana. Če se gradi stavbe, 
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ki bodo preživele pričakovane potrese brez večjih konstrukcijskih poškodb, bodo preprečene tudi 

človeške žrtve. Sodobna gradbena stroka zastopa načelo, da je treba graditi tako, da so kljub 

poškodbam stavb življenja še vedno ohranjena. 

 

Nevarnosti potresa intenzitete VIII EMS je izpostavljenih približno 8.474  prebivalcev, ki živi na 

območju občine Šenčur. Potresna nevarnost je torej velika, zaradi velikega števila neustreznih 

objektov gradbenega fonda pa je velika tudi potresna ogroženost.  

 

Za Gorenjsko regijo, kar pomeni da tudi za občino Šenčur  je značilno, da ima ob naravnih nesrečah 

malo smrtnih žrtev, toda veliko materialno škodo, ki bo z rastjo ekonomske moči še večja. Ob 

potresih, ki so v zadnjem stoletju prizadeli območje Gorenjske regije, je bilo le malo smrtnih žrtev. 

Pri posledicah potresa moramo razlikovati med neposredno in posredno škodo. Neposredna škoda 

nastane zaradi poškodb in porušitev objektov, ki zajema tudi stroške popravil oziroma vzpostavitev v 

prvotno stanje ter stroške morebitne utrditve objektov. Posredna škoda je posledica prekinitve 

gospodarskih dejavnosti, proizvodnje ali trgovine zaradi potresa. Posredne škode potresa, ki je 

večinoma precej večja kot neposredna škoda, ni mogoče določiti brez poglobljenih ekonomskih 

analiz. 

 

 

6.4. Ogroženost kulturne dediščine 

 
Kulturna dediščina za katero veljajo posebni ukrepi varovanja se nahaja v prilogi – Pregled kulturne 

dediščine za katero veljajo posebni ukrepi varovanja. Pregled vsebuje naslednje podatke: občino v 

kateri je kulturna dediščina, vrsto kulturne dediščine in njeno lokacijo. 

 

Občina   Vrsta kulturne dediščine  Lokacija kulturne dediščine  

Šenčur baročna cerkvena stavba sv. 

Jurija 

 

 taborno obzidje sv. Jurija  

 župnišče sv. Jurija  

 cerkev sv. Redegunde Srednja vas 

 cerkev sv. Katarine Srednja vas 

 kamnito kužno znamenje Srednja vas 

 

Natančnejše analize in raziskave potresne ranljivosti objektov kulturnozgodovinske dediščine, med 

katere se poleg posameznih spomeniških stavb uvrščajo celotna stara mestna in podeželska jedra, 

kažejo, da je potresna odpornost precejšnega dela objektov neustrezna. 

 

Ob potresu, ki lahko povzroči poškodbe, je še posebej ogrožena stavbna dediščina kot so stara mestna 

jedra, sakralni objekti ter starejši industrijski in prometni objekti ter njihova oprema. Najpomembnejši 

med naštetimi vrstami spomenikov so razglašeni za kulturne spomenike. Ti objekti so še posebno 

ogroženi v primeru potresa intenzitete VIII EMS ali več. To so več stoletij stare zgradbe, od katerih so 

bile nekatere v zadnjih dvajsetih letih sicer obnovljene ter statično okrepljene v programu obnove in 

revitalizacije kulturnih spomenikov. Ob tem se je treba zavedati, da noben ukrep statične okrepitve 

objekta ne zagotavlja njegove popolne varnosti oziroma odpornosti na potrese. 

 

Posebno vlogo pri reševanju v potresu prizadete kulturne dediščine ima dokumentiranje dediščine, kar 

je ena od osnovnih metod varstva dediščine. Pri dokumentiranju sta pomembni predvsem ažurna 

evidenca vseh enot dediščine in podrobnejša dokumentacija o posameznih objektih kulturne 

dediščine. Dokumentacija se vodi v obliki zbirnega registra dediščine in vključuje predvsem podatke 

o razglašenih enotah dediščine. 
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6.5. Ogroženost infrastrukturnih in drugih objektov ter sistemov 
 

Žal v občini Šenčur ni celovitih podatkov o potresni ranljivosti in ogroženosti industrijskih in 

infrastrukturnih objektov. Obseg posledic potresa intenzitete VIII EMS na komunalni, prometni in 

drugi infrastrukturi je težko predvideti.  

 

Za infrastrukturo morajo veljati vsaj enaki ukrepi za zmanjšanje potresnega tveganja kot za druge 

potresno ogrožene objekte. V občini Šenčur bi lahko ob potresu intenzitete VIII EMS prišlo do lomov 

cevi vodovodnega sistema, kar povzroči motnje oskrbe prebivalstva z zdravo pitno vodo, 

poplavljenost določenih ulic, prav tako bi lahko prišlo tudi do lomov cevi in drugih poškodb 

komunalne infrastrukture. 

 

Prav tako bi ob potresu intenzitete VIII EMS prišlo do motenj in prekinitev oskrbe z električno 

energijo ter do motenj v delovanju komunikacijskih sistemov. Potresi bolj kot daljnovode (za 

visokonapetostne skoraj ni nevarnosti zrušitve) ogrožajo transformatorske postaje. 

 

Po dostopnih podatkih Ministrstva za infrastrukturo in prostor naj avtocesta ne bi bila na noben način 

prizadeta zaradi posledic potresa intenzitete VIII EMS.  

 

Direkcija RS za infrastrukturo, ki upravlja z drugimi državnimi cestami v državi (hitrimi, glavnimi in 

regionalnimi cestami), pa podatkov o tem, kakšne posledice bi ob potresu utrpeli objekti cestne 

infrastrukture (mostovi, predori, nadvozi ipd.) in če bi bili morda določeni odseki teh cest ogroženi 

zaradi trganja zemljin in kamnin, nima.  

 

V neposredni bližini občine Šenčur se nahaja eno mednarodno letališče (Letališče Jožeta Pučnika 

Ljubljana). Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana leži na območju, kjer je možen potres intenzitete VIII 

EMS, zato je možno, da ob potresu intenzitete VIII EMS ali več z nadžariščem v bližini letališča, 

nekaj časa delno ali v celoti ne bi mogel funkcionirati.  

 

V občini Šenčur glede na razpoložljive podatke ne obstaja enovit in celovit pregled stanja potresne 

odpornosti osnovnih šol in vzgojnovarstvenih objektov.  

 

Podatki potresne ranljivosti stavb so poleg potresne nevarnosti bistveni za ocenjevanje potresne 

ogroženosti. Od leta 1965 dalje naj bi bili vsi objekti grajeni v skladu z zahtevami predpisov o 

potresno varni gradnji na potresnih območjih. Stavbe so bile do leta 1964 grajene praviloma le za 

prenos vertikalne obtežbe. Ukrepe za povečanje potresne odpornosti stavb so graditelji upoštevali le v 

krajših obdobjih po rušilnih potresih.  

 

Objekti v občini Šenčur niso bili vključeni v projekt POTROG, zato nimamo podrobnejših podatkov  

o potresni ranljivosti in odpornosti stavb. 
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7. POTRESNA OGROŽENOST OBČINE ŠENČUR 
 

Ta del občinske ocene potresne ogroženosti je namenjen razvrstitvi občine Šenčur v razred potresne 

ogroženosti.  

 

Občina Šenčur leži na območju, kjer je možen potres intenzitete VIII EMS. 

 

Občina Šenčur je na podlagi spodnjih kriterijev uvrščena v četrti razred ogroženosti. 

 

 
Slika 12: Razredi in stopnje ogroženosti 

 

 

7.1. Razvrščanje občine Šenčur 

 

Pri razvrščanju občine Šenčur v razrede ogroženosti ob potresu je bila upoštevana zgolj ena skupina 

podatkov in sicer število prebivalcev na posameznih potresnih območjih. Natančni kriteriji za 

uvrstitev  občine v razred ogroženosti ob potresu so podani v spodnji tabeli. 

 

 Kriteriji za uvrstitev občin v razrede ogroženosti ob potresu 

 
 

 

 Razvrstitev občine v razred ogroženosti ob potresu in število prebivalcev v občini: 
 

Zap.št. Občina  Število prebivalcev  Skupno št. 

prebivalcev 

Razred 

ogroženosti Območje  

VI. EMS 

Območje  

VII. EMS 

Območje  

VII. EMS 

1. Šenčur    8.474 8.474 4 
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Slika 13: Potresna ogroženost občine Šenčur 

 

 

8. POTRESNA ODPORNOST 

 
8.1. Potresna odpornost objektov 

 

Namen predpisov in standardov v primeru potresa je potresna odporna gradnja, omejitev škode, 

zagotovitev obratovanja pomembnih javnih objektov in posledično zaščita človeških življenj. 

Potrebno se je zavedati, da namen potresno odporne gradnje ni preprečiti škode, ampak omejitev le-te.  

Verjetnost, da bo prišlo do potresa, na katerega so konstrukcije izračunane, je razmeroma majhna. 

Zato ni ekonomično, da bi konstrukcije računali in gradili tako, da bi tudi pri potresu, na katerega so 

projektirane, ostale nepoškodovane. Ob potresu je treba predvidevati tudi poškodbe in tudi smrtne 

žrtve zaradi poškodb in porušitev stavb ter požarov in drugih verižnih nesreč, ki jih lahko povzroči 

potres. 

 

Glede na razvoj potresno odporne gradnje je smiselno stavbe in objekte deliti v 5 skupin: 

 stavbe, zgrajene pred letom 1948; 

 stavbe, zgrajene med letoma 1948 in 1963; 

 stavbe, zgrajene med letoma 1964 in 1981; 

 stavbe, zgrajene med letoma 1982 in 2007 ter 

 stavbe, zgrajene po letu 2008. 

 

Predpisi o potresno odporni gradnji so se po drugi svetovni vojni večkrat spreminjali in izboljševali. 

Prvi predpis iz leta 1948 je potresne obremenitve močno podcenjeval, objekti iz tega območja so bili 

praviloma grajeni le za prenos vertikalne obtežbe. Prvi resnejši standardi potresno odporne gradnje iz 

šestdesetih let so pomemben dejavnik oziroma premik naprej na tem področju. Razvoj stroke in nove 

izkušnje so narekovale nove standarde, sprejete leta 1981, ki so zagotovili višjo raven potresne 

odpornosti. Vse skupaj v praksi večinoma pomeni, da so stavbe, grajene v času po uveljavitvi prvih 

standardov (1948 in 1963), potresno nekako bolj odporne kot starejše, obenem pa razmeroma manj 
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kot stavbe, grajene v osemdesetih letih in kasneje. Žal je v občini Šenčur še mnogo stavb, ki z vidika 

potresno odporne gradnje niso ustrezne. 

 

Poleg same starosti stanovanjskih objektov je potrebno upoštevati tudi značilnosti posameznih naselij 

in stopnjo potresne nevarnosti območja, na katerem se naselja nahajajo. Pomembno je, ali so v naselju 

večinoma individualne in bolj ali manj raztresene hiše, ali pa večstanovanjski objekti, v katerih živi 

bistveno več ljudi in posledično možnost veliko večjega števila zasutih oziroma večjega števila žrtev. 

 

Obnašanje stavbe med potresom je odvisno od potresne odpornosti stavbe. Pri večstanovanjskih 

zgradbah običajne tlorisne zasnove (stanovanjski bloki) največje poškodbe nastanejo v pritličju, če je 

le-to oslabljeno na primer z garažo ali drugimi večjimi prostori, tako da je v pritličju premalo nosilnih 

navpičnih elementov konstrukcije. Tudi pri normalni stanovanjski razporeditvi prostorov v pritličju, 

se včasih le-to poruši, če ni močneje zgrajeno, kot višje etaže. 

 

Ob potresu je pri odhodu iz stavbe potrebno vedeti, da v naših seizmotektonskih razmerah sunki 

potresa, ki povzročajo močne ali hujše poškodbe objektov, trajajo le od 15 do 20 sekund. Potres 

»najavlja« svoj prihod s šibkimi sunki, ki trajajo od 3 do 5 sekund, potem nenadoma pridejo močni 

sunki, ki lahko povzročijo rušenje dela stavbe (če stavba ni potresno odporna) že po 10 sekundah. 

Prihodnjo potresno odpornost gradnje določajo veljavni predpisi, ki jih morajo graditelji dosledno 

izvajati pod nadzorom države. Težji problem je, kako zagotoviti potresno odpornost že zgrajenih 

stavb, zlasti, če so zgrajene v času, ko še niso veljali predpisi za potresno odporno gradnjo. Zato je 

treba najprej ugotoviti potresno odpornost teh stavb in jo primerjati z ocenjeno intenziteto lokacije po 

karti potresne intenzitete, na kateri se nahajajo.  

 

Prioriteto pri tem preverjanju odpornosti bi morale imeti naslednje zgradbe: 

 objekti, katerih rušenje bi povzročilo nadaljnje katastrofalne posledice; 

 stavbe, katerih uporaba je nujna za takojšnjo odpravo posledic potresa; 

 stavbe, v katerih se zbira večje število ljudi; 

 izjemno velike stavbe z velikimi razponi in 

 pomembnejše upravne stavbe, stavbe z zelo drago opremo in kulturnimi dobrinami. 

 

 Pregled števila stanovanj glede na starost stanovanjskih stavb v občini Šenčur 

 

V naslednji tabeli so vrednosti iz prejšnje tabele preračunane tako, da so podatki o številu stanovanj 

preračunani na obdobja, ko so veljali posamezni predpisi o potresno varni gradnji oziroma na 

obdobja, ko so se ti predpisi spreminjali. V predzadnjem stolpcu so dodani še podatki o prebivalcih po 

teritorialnih enotah, s čemer je bilo možno izračunati povprečno število ljudi, ki biva v posamezni 

stanovanjski enoti tako na nivoju občine in regije. Opozoriti pa je treba, da ti podatki niso več 

konkretni, ampak dejansko predstavljajo ocene, ki pa so v večini verjetno dovolj blizu realnosti, zlasti 

za nočne razmere. 

 

 Prikaz ocene števila stanovanj po starosti oziroma po obdobjih veljave predpisov o 

potresno varni gradnji 

 

Občina Obdobje izgradnje stanovanj 

do 1918 1919-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 Skupaj  

Šenčur 286    220 379 430 444 468 192 327 2746 

Občina Ocena števila stanovanj po starosti Skupaj  Število ljudi v 

občini 

Povp. št. ljudi na 

stanovanjsko 

enoto 
do 1948 1949-1963 1964-1981 1982-2007 2008-2010 

Šenčur 582    432 792 842 98 2746 8474 3,09 
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Tabela Prikaz ocene števila ljudi, ki živijo v stanovanjih glede na obdobja veljave predpisov o  

potresno varni gradnji podaja zelo pomembne podatke o tem, koliko ljudi živi v različno starih 

stanovanjih glede na veljavo predpisov o potresno varni gradnji. Na osnovi tega je moč razmeroma 

natančno oceniti, koliko ljudi tako na nivoju občine in regije biva v različno potresno odpornih 

oziroma ranljivih objektih. 

 

Na podlagi podatkov iz te tabele je torej možno približno oceniti, koliko ljudi biva v stavbah oziroma 

stanovanjih glede na njihovo potresno ranljivost oziroma odpornost. Dejstvo sicer je, da starost stavbe 

ni edina kategorija, ki vpliva na potresno ranljivost oziroma odpornost (poleg nje so še vsaj število 

etaž in tip konstrukcije oziroma vrsta materiala, iz katerega je zgrajen nosilni del konstrukcije), ne 

glede na to pa je tudi iz teh podatkov že moč izluščiti določene zaključke. Ugotovitve so še zlasti 

pomembne za tista območja, kjer je možen potres intenzitete VIII EMS.  

 

Iz tabele je moč ugotoviti oziroma oceniti, da po kriteriju starosti stanovanja nekaj več kot 2700 ljudi 

na območju občine Šenčur biva v stanovanjih, ki bi potres intenzitete VIII EMS najverjetneje prestali 

brez bistvenih poškodb, oziroma s takšnimi poškodbami, zaradi katerih stanovalci naj ne bi utrpeli 

hujših poškodb in bi bila sanacija teh stanovanj oziroma stavb, v katerih so stanovanja, ekonomsko 

upravičena. To so stanovanja, grajena v obdobju 1982-2010.  

 

Na drugi strani pa je ljudi, ki bivajo v potresno najbolj ranljivih stavbah (v stavbah, zgrajenih 

do leta 1963), zaskrbljujoče visoko, približno 2.918.  

 

Dobrih 2.279 ljudi pa biva v stanovanjih, zgrajenih v obdobju med letoma 1964 in 1981, torej v času 

veljave prvih kolikor toliko ustreznih predpisov o potresno odporni gradnji. 

 

 Prikaz ocene števila ljudi, ki živijo v stanovanjih glede na obdobja veljave predpisov o 

potresno varni gradnji  

 

 

 

8.2. Potresni scenarij 
 

Na osnovi podatkov iz zgornjih tabel (str. 32, 33)je moč oblikovati tudi prve grobe podatke ob 

morebitnem potresnem dogajanju, torej oblikovanje nekih začetnih podatkov za tako imenovane 

potresne scenarije. Zasnovo scenarija tvori hipotetični potres intenzitete VIII EMS. V tem 

hipotetičnem primeru gre za potres z nad žariščnim območjem Kranja, ki naj bi z intenziteto VIII 

EMS prizadel občino Šenčur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Ocena števila ljudi, ki živijo v stanovanjih glede na obdobje veljave predpisov o 

potresno varni gradnji 
povp. na 

stanovanjsko 

enoto 

zgrajenih 

do  leta  

1948 

zgrajenih 

v letih 

1049- 1963 

zgrajenih 

v letih 

1964- 1981 

zgrajenih 

v letih 

1982-2007 

zgrajenih 

v letih 

2008-2010 

število 

ljudi v 

občini 

Šenčur 3,09   1674 1244 2279 2424 282 8474 
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Število izpostavljenih ljudi 8474 

Število izpostavljenih stanovanj 2746 

Število stanovanj, zgrajenih do leta 1948  582 

Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1949 in 1963 432 

Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1964 in 1981 792 

Število stanovanj, zgrajenih med letoma 1982 in 2007 842 

Število stanovanj, zgrajenih med letoma 2008 in 2010 98 

Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih do leta 1948 1674 

Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1949 in 1963 1244 

Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1964 in 1981 2279 

Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1982 in 2007 2424 

Število prebivalcev, ki živijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 2008 in 2010 282 

 

Ob hipotetičnem potresu, ki bi z intenziteto VIII EMS zajel občino Šenčur bi bilo potresu 

izpostavljenih 8.474 ljudi in 2.746 stanovanj. Število stanovanj, ki so potresno najbolj odporna (to so 

stanovanja, zgrajena po letu 1.981, je 940, v njih živi 2.706  ljudi. V stanovanjih, ki so potresno 

najbolj ranljiva (to so stanovanja, zgrajena pred letom 1964), živi 2.918 ljudi, takih stanovanj pa je 

1.014.  

 
Ob tem je treba poudariti, da pri oblikovanju »zametkov« tega scenarija ni upoštevane dnevne 

migracije, morebitnega večjega števila ljudi na tem območju zaradi zaposlitve., šolanja, turističnih in 

podobnih aktivnosti, sezonskih vplivov na število prisotnih ljudi, različno razporeditev ljudi preko 

dneva niti morebitnih verižnih nesreč in njihovih učinkov. Scenarij je najbliže razmeram v primeru, 

da bi se potres zgodil v nočnem času. Za kompleksne scenarije oziroma celovito presojo razmer in 

posledic ob takšnih potresih bi seveda potrebovali še paleto dodatnih podatkov, katerih pridobivanje 

bo v prihodnosti zelo pomembno. 

 
V okviru projekta POTROG je bil izdelan tudi obrazec za prebivalce in inštitucije, s pomočjo katerega 

si lahko vsak oceni, kako potresno ranljiva oziroma kako potresno odporna je stavba, v kateri biva 

oziroma se zadržuje dlje časa. Za pridobitev ocene je potrebno vedeti nekaj podatkov o stavbi, 

predvsem o starosti, višini, številu etaž ter o materialih, iz katerega je izdelana nosilna konstrukcija 

stavbe. 

 

 

9. VERJETNOSTI NASTANKA VERIŽNE NESREČE 
 

Sorazmerno z jakostjo bi potres poleg poškodb ljudi in živali ter poškodb in porušitev gradbenih in 

drugih objektov povzročil tudi nastanek verižnih nesreč večjega oziroma manjšega obsega. Glede na 

to, da pričakujemo na območju občine Šenčur potrese, obstaja verjetnost nastanka naslednjih verižnih 

nesreč: 

 onesnaženje virov pitne vode in motnje v vodooskrbi, 

 motnje v preskrbi z živili in drugimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami, 

 motnje pri odvajanju odpadnih in fekalnih voda, 

 motnje v osnovni zdravstveni oskrbi 

 eksplozije in njene verižne nesreče, 

 motnje v energetski oskrbi, 

 motnje v cestnem, poštnem, finančnem, in drugem prometu, 

 motnje v industrijski proizvodnji in poslovanju podjetij, 

 epidemije in epizootija, 

 požari in eksplozije; 

 bolezni ljudi in živali. 
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9.1. Požari in eksplozije 
 

Požari in eksplozije so med najpogostejšimi spremljevalci potresov. Izkušnje v svetu kažejo, da se požari in 

eksplozije pri potresih do intenzitete VII EMS ne pojavljajo v večjem številu, pri intenziteti VIII EMS pa je že 

treba resno upoštevati možnost nastanka teh dogodkov. 

 

Glavni vir nastanka požarov po potresu v sodobnem času je izpad električne energije oziroma kratek stik na 

električnih napeljavah. Preostali viri nastanka požarov in eksplozij so predvsem poškodbe kurilnih, zlasti plinskih 

naprav ter razlitja vnetljivih tekočin. 

 

Posebno nevarnost za nastanek požara predstavljajo tudi veliki energetski in industrijski objektih. V njih lahko 

bodisi zaradi poškodb ob potresu, bodisi zaradi izpada električne energije pride tudi do neaktiviranja določenih 

vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, s čemer je onemogočen ali otežen uspešen začetek gašenja požara 

takoj po nastanku in s tem povečana možnost, da se požar močno razvije in razširi. 

 
Obenem je treba pri posledicah požara ob oziroma po potresu računati tudi na to, da bodo lahko komunikacijske 

zveze motene ali celo prekinjene, da zato morda ne bo moč priklicati Regijski center za obveščanje Kranj (ReCO 

Kranj), računati je treba na otežen dostop do mesta požarov, na to, da bodo v danem trenutku sile za zaščito, 

reševanje in pomoč polno angažirane zaradi odpravljanja drugih posledic potresa. Vse to lahko vpliva na hitrost 

odziva gasilskih enot v času po potresu. Prav tako lahko po močnem potresu pride do tega, da ne bo zadovoljive 

oskrbe z vodo, kar tudi lahko zmanjša možnosti za uspešno posredovanje. 

 

 

9.2. Podori, plazovi  
 

Prebivalci bi bili v primeru potresa neposredno in posredno ogroženi. Zaradi rušenja objektov je 

potres nevaren za tiste ljudi in živali, ki se nahajajo v stavbah ali njihovi neposredni bližini. Prav tako 

pa je lahko potres nevaren za ljudi in živali v primeru nastanka verižne nesreče in sicer podora in 

udora. 

 

Iz karte tveganja nastanka podorov zaradi potresa lahko preberemo da ni tveganja za nastanek plazov 

in podorov . 

 

 
Slika 14:Karta tveganja nastanka podorov zaradi potresa 
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Slika 15: Karta tveganja nastanka plazov zaradi potresa 

 

 

 

 
Slika 16: Karta verjetnosti pojavljanja plazov 

 

 

9.3. Bolezni ljudi in živali 
 

Na območju občine Šenčur je ob potresu intenzitete VIII EMS na gosteje naseljenem nad žariščnem 

območju lokalno moč pričakovati izbruh nalezljivih bolezni pri ljudeh, kot so na primer tetanus, 

plinska gangrena, gnojni meningitis, ošpice, norice, oslovski kašelj, črevesne in respiratorne nalezljive 

bolezni, hemoragična ali mišja mrzlica ter borelioza. 
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Nevarni dejavniki, ki lahko vplivajo na nastanek ali širitev bolezni, so predvsem: 

 slabše življenjske razmere (podhranjenost, preskrba z vodo, dostop do sanitarij, ravnanje z 

odpadki, slaba precepljenost, slaba poučenost,…), 

 evakuacija (umik) in nastanitev v začasnih skupnih prostorih, kjer je večje število ljudi ter 

slabša zdravstvena oskrba. 

 

Izbruhe določenih bolezni se lahko ob potresu intenzitete VIII EMS pričakuje tudi pri živalih. 

 

 

9.4. Jedrske nesreče 

 

Potres posredno lahko povzroči tudi jedrsko nesrečo. Jedrska elektrarna v Krškem leži na območju 

potresne intenzitete VIII EMS, projektirana in zgrajena pa je tako, da bi brez večjih poškodb morala 

prestati tudi potres intenzitete IX EMS.  

 

V jedrski elektrarni do leta 2016 načrtujejo izvedbo številnih ukrepov, s katerimi bi objekti elektrarne 

prenesli pospeške tal do 0,6 PGA (trenutno so stavbe projektirane na pospeške tal 0,3 PGA) (povzeto 

po Blaser, 2013). To pomeni, da se bo njena že zdaj ustrezna potresna odpornost še povečala - 

elektrarna bi lahko prenesla tudi potres intenzitete X EMS.  
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10. PREDLOGI ZA IZVAJANJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČ TER 

PREPREČITEV OZIROMA UBLAŽITEV IN ODPRAVO POSLEDIC NESREČE 
 

Predlogi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ter preprečitev oziroma ublažitev in odpravo 

posledic nesreč so: 
 

 Preventivni ukrepi obvezni in priporočljivi na urbanističnem, gradbenem in drugih 

področjih. 

 Obnoviti oziroma porušiti potresno najbolj ogrožene objekte na teritoriju občine. 

 Izdelati načrt zaščite in reševanja na ravni občine zaradi nesreče potresa. 

 Na nivoju občine vzpostaviti celovit in učinkovit sistem obveščanja in javnega 

alarmiranja, ter z njim seznaniti prebivalce občine Šenčur. 

 Glede na stopnjo ogroženosti se v občini ustanovijo tehnično reševalne ekipe in ekipe za 

reševanje v gradbenih in komunalnih podjetjih, z nalogo zaščite in reševanja in pomoči ob 

reševanju iz ruševin. 

 V primeru neposredne ogroženosti ljudi, živali in njihovega premoženja, odrediti izselitev 

na varnejšo lokacijo. 

 V angažiranju sil in sredstev v I. fazi aktiviramo podjetja, zavode, organizacije in društva 

na podlagi sklepa župana, v drugi fazi aktiviramo tehnično-reševalne enote CZ. V celotni 

akciji sodelujejo prizadeti krajani in krajani v neposredni bližini v obliki samopomoči in 

medsebojne pomoči. 

 Po potresu vodenje in koordinacijo prevzame pristojni občinski štab CZ. Naloge izvajajo 

enote CZ in  s sklepom zadolžena podjetja, zavodi  in druge organizacije. V prvi fazi se 

oceni stanje ter določi prioriteta ukrepov. Nato se izvedejo aktivnosti za reševanje in 

pomoč s hkratnim upoštevanjem možnosti po potresnih sunkov in temu primernih 

posledic. 

 Preventivni ukrepi v skrbi za ureditev prometnega režima, urejenost poti in ulic, ter nadzor 

nad izvajanjem ustreznih odlokov. 

 Skupaj s pristojnimi državnimi organi je občina sama dolžna organizirati, opremljati in 

usposabljati svoje sile za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z Uredbo o organiziranju, 

opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 

54/09 in 23/11) ter Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in 

organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08). 

 Seznanjenje prebivalcev občine o aktivnostih na področju sil za zaščito, reševanje in 

pomoč v občini. 
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11. ZAKLJUČEK 

 
Območje občine Šenčur je območje s srednjo potresno nevarnostjo, razvrščena je v 4. razred 

ogroženosti. Čeprav potresi v občini Šenčur ne dosegajo prav velikih vrednosti magnitude, so lahko 

njihovi učinki zelo hudi zaradi razmeroma plitvih žarišč (največ potresov ima žariščno globino 

manjšo od 15 km). Razlogi za nastajanje potresov v občini Šenčur in bližnji okolici so v zapleteni 

geološki in tektonski zgradbi tega območja, ki večinoma leži na manjši Jadranski plošči, stisnjeni med 

Afriško ploščo na jugu in Evrazijsko ploščo na severu.  
 

Karta potresne intenzitete s povratno dobo 475 let kaže, da poteka pas večje nevarnosti (intenziteta 

Vlll EMS) od SZ proti JV območja Gorenjske regije, kamor spada tudi občina Šenčur. 

 

Državna mreža potresnih opazovalnic od katerih sta dve na območju Gorenjske regije vsako leto 

zabeleži več tisoč šibkih potresov, od katerih jih prebivalci čutijo nekaj deset. 
 

Ob potresu določene jakosti bi bil prizadet le del prebivalcev in ne vsi, ki živijo v območju določene 

intenzitete. Ker je potres nenaden, sunkovit dogodek, ki se praviloma zgodi brez predhodnih opozoril, 

ljudi vedno preseneti. Na obseg posledic potresa vplivajo globina potresnega žarišča, potresna 

odpornost objektov, gostota naseljenosti, čas potresa in krajevne značilnosti, predvsem lastnosti tal in 

drugo. Največje število poškodovanih in smrtnih žrtev je moč pričakovati ob potresu, ki bi se zgodil 

ponoči ali v dopoldanskem času na delovni dan. Takrat se ljudje večinoma zadržujejo doma, na 

delovnih mestih in v vzgojno-izobraževalnih objektih. 

 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti krepitvi sil za zaščito, reševanje in pomoč, saj primerjava 

podatka o potrebnem številu reševalcev in dejanskim številom reševalcev v enotah za zaščito, 

reševanje in pomoč ni ugoden.  

 
Izhodišče varstva pred potresi je ugotovitev, da potresov ni možno preprečiti, lahko pa se zmanjša 

njihove posledice na sprejemljiv obseg, kar je pomembno predvsem pri novogradnjah. Objekti, ki niso 

bili projektirani in grajeni z upoštevanjem današnjega znanja o potresno odporni gradnji, so 

izpostavljeni precej večjemu potresnemu tveganju, saj je njihova potresna ranljivost načeloma večja 

kot pri objektih, zgrajenih po predpisih. 

 

Na osnovi izdelane Ocene potresne ogroženosti občine Šenčur se izdela Občinski načrt zaščite in 

reševanja ob potresu za občino Šenčur.  Obveznost, da načrt zaščite in reševanja ob potresu izdela v 

celoti, velja skladno z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12). 
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1. OCENA OGROŽENOSTI – POPLAVE 
 

2. UVOD 
 

Poplave so naraven pojav, ki še z drugimi dinamičnimi pojavi (različne vrste erozij in napetosti v 

zemeljski skorji) oblikujejo zemeljsko površje. Pregled skozi zgodovino nam pove, da so poplave na 

območju Slovenije stalno prisotne, se pa povečujejo posledice poplav (naraščanje števila prebivalcev 

na območju poplav, večja kmetijska proizvodnja). Vse pogostejše poplave s katastrofalnimi 

posledicami pogosto pripišejo vplivu človeškega posega v okolje ter spreminjanju globalnih 

klimatskih razmer. 

 

Do poplavljanja lahko pride tudi zaradi zajezitev povzročenih s snežnim ali zemeljskim plazom, 

zaradi delovanja hudournikov, zaradi naravnega posedanja tal ali posedanja povzročenega z 

gospodarsko dejavnostjo, zaradi padavin in istočasnega taljenja snega na zamrznjeni podlagi in zaradi 

dviga podtalnice. Kombinacija izdatnih padavin in taljenja snega običajno povzročajo obsežne 

poplave, prav tako tudi lokalna neurja na območjih od 50 do 100 km
2
, ki jih imenujemo hitre poplave. 

 

Za omilitev posledic poplav je zelo pomembno ustrezno čiščenje vodotokov, izgradnja zadrževalnikov 

in čiščenje gozdov, da visoke vode ne nosijo s seboj drevja. 

 

 

3. VIR NEVARNOSTI 
 

Območje občine sodi v porečje Save s pritoki Kokre. Vsi potoki, ki tečejo iz smeri Kamniško 

Savinjskih Alp so hudourniškega značaja. Ob hudournikih gradnja objektov ni primerna. Gradnja 

objektov ni ustrezna tudi ob stožcu hudournika, pred izlivom v nižinske potoke ali reke. Naselja 

vzdolž potokov, so izpostavljena nevarnosti poplav. 

 

Talna voda se pojavlja skoraj na celotnem območju občine Šenčur, prisotna ni le na področju naselja 

Olševek. Pojavlja se v deževnih obdobjih.  

 

Pomembnejši vodotoki na območju občine so: 

 Sava, 

 Kokra, 

 Olševnica, 

 Šenčurski potok.  

 
 

 

4. MOŽNI VZROKI NASTANKA NESREČE 
 

Poplave so naravni pojav, ki nastanejo zaradi različnih vzrokov. Poplave lahko delimo na običajne ali 

redne poplave, ki se pojavljajo vsako leto v določenem obdobju in je družba nanje pripravljena, ter na 

visoke ali katastrofalne poplave, ki jih težko predvidimo. 

 

Glavni vzroki nastanka poplav so: 

 dolgotrajno deževje (predvsem spomladi in v jeseni); 

 topljenje snega (predvsem pozimi in spomladi); 

 utrgan oblak (pomladi, poleti in v jeseni); 

 izredne padavine na povirjih rek (tudi izven občine); 
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Med vzroke poplavljanja sodijo tudi neustrezno dimenzionirane pretočne odprtine mostov in cestnih 

odtokov, odlaganje materiala, naplavljanje mostnih in zaporničnih odprtin z drevjem in materialom iz 

porušenih mostov in jezov, lokalno premeščanje velikih količin gramoza ter zajezitev vodotoka zaradi 

zemeljskih zdrsov ali plazov. 
 

 

5. VRSTE, OBLIKE IN STOPNJA OGROŽENOSTI 
 

Poplave delimo v več vrst oziroma kategorij: 

 po tipu vodotoka (gorski, dolinski, ravninski), 

 glede na relief zemljišča, 

 po obsegu, 

 glede na intenziteto in razprostranjenost padavin, 

 glede na letni čas (letne, jesenske,…) 

 po tipu visokovodnega vala, 

 po trajanju, 

 po pogostosti (20 letne poplave,…) 

 glede na vrsto zemljišča in naravo poplavljenih objektov. 

 

Značilnosti so: 

 nastop je predvidljiv ter je večinoma omejen na jesensko in spomladansko obdobje, 

 višina in obseg so znani, 

 lahko trajajo dolgo časa, 

 poškodb tal zaradi erozije ni 

 povzročajo zakrasevanje in odnašanje plodne zemlje v podzemlje, 

 poplavne vode vsebujejo le malo lebdečih mineralnih plavin, tako da je odlaganje blata 

komaj opazno. 

 

Manjše poplave, ki so rezultat nastopa manjših visokih vod, nastopajo velikokrat, medtem ko 

katastrofalne poplave, ki povzročijo veliko škodo, nastopijo v daljših časovnih obdobjih. 
 

Občina Kazalec ogroženosti 
Šenčur 1 

 

Ker metodologija za izdelavo ocen ogroženosti še ni predpisana so v oceni upoštevani predvsem 

kriteriji višine škode, ki jo lahko povzročijo poplave.  

 

Ogroženost posamezne lokalne skupnosti je opredeljena z eno izmed naslednjih stopenj možne višine 

škode : 

0 - ni škode, voda se je razlila po predvidenih naravnih poplavnih področjih, 

1 - škoda je minimalna, poplavljene so travniške površine, 

2 - majhna škoda, poplavljeni so le posamezni objekti manjše vrednosti, 

3 - srednje velika škoda, poplavljeno je večje število objektov manjše vrednosti, ali posamezni  

objekti večje vrednosti, 

4 - velika škoda, poplavljeno je večje število objektov večje vrednosti, 

5 - zelo velika škoda, poplavljeni so manjši naseljeni kraji oziroma deli večjih naselji, 

6 - katastrofalna škoda, poplavljeni so večji naseljeni kraji oziroma deli gosto naseljenih 

mestnih naselji, industrijske cone, ipd. 
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Slika 17: Karta poplavnih območij 

 

 

 
Slika 18: Povprečna letna višina korigiranih padavin – obdobje 1971-2000 (ARSO) 
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Poudariti je potrebno, da poplave večinoma ne nastopijo z enako povratno dobo na celotnem 

vodotoku istočasno. Na manjših vodotokih so za nastop poplav pomembne intenzivne padavine 

krajšega trajanja do nekaj ur (poleti), na večjih vodotokih pa padavine z daljšim trajanjem, ki 

nastopijo večinoma spomladi in jeseni. 

 

Napovedovanje poteka in obsega poplave je izredno zapleteno, kajti težko je ugotoviti, kateri del 

vodnega sistema bo v določenem trenutku preobremenjen. Tudi z računalniškim simuliranjem poplav 

lahko dobimo popolnoma napačne rezultate, kjer poleg topografije, vzdrževanja zgradb in nasipov, na 

rezultate vpliva tudi vrsta podlage (asfalt, makadam, travnate površine,…), ter drugih dejavnikov, ki 

lahko spremenijo tok vode. 

 

 

6. OGROŽENI PREBIVALCI, ŽIVALI, PREMOŽENJE IN KULTURNA 

DEDIŠČINA 
 

Pri poplavah, ki bi nastale zaradi dalj časa trajajočega deževja ogroženost okolice in ljudi ne bo 

velika. Večja neposredna ogroženost bi nastala ob izbruhih hudournikov, ki lahko nastopijo v obliki 

blatnih ali murastih tokov. 

 

Možni vzroki za poplave so velike količine padavin v časovnem obdobju 10 in več dni, predvsem v 

času, ko se sneg hitro tali ali zelo intenzivne padavine v krajšem časovnem obdobju (1 ura ) s količino 

nad 50 l padavin na m
2
.  

 
Potok Olševnica, ki je med povodjem Kokre in Pšate in ponikne v prod pri Šenčurju poplavlja nekaj 

hiš v naselju Olševek (osnovna šola), Luže, Srednja vas pri Šenčurju in Šenčur. 

 

Stopnja ogroženosti pred poplavami je v občini relativno nizka. Zalije kletnih prostorov individualnih 

hiš.  

 

Stopnja ogroženosti pred hudourniki je povečana saj je reliefna konfiguracija hribovja in geološka 

zgradb takšna, da ob intenzivnem deževju pride do porasta hudourniških potokov in prestopanja vode 

z njihovih bregov, kar ima za posledico poplavljanje stanovanjskih, gospodarskih, proizvodnih in 

infrastrukturnih objektov. 

 
 

7. VERJETNE POSLEDICE NESREČE 
 

Posledice poplav so lahko zelo različne. Obseg poplav je odvisen od intenzitete poplav in vrste 

posrednih vzrokov, ki so lahko povsem naravnega izvora ali pa jih povzroči človek s svojo 

dejavnostjo v prostoru .Zaradi poplav prihaja do posredne in neposredne škode. 

 

Neposredna škoda nastane zaradi delovanja vode, ki poškoduje ali uničuje. Delimo jo na škodo na: 

 urbaniziranem območju (stanovanjske in nestanovanjske površine, opremo v stavbah), 

 neurbaniziranem območju (kmetijska in nekmetijska zemlja, kmetijska predelava, ribištvo, 

lovstvo, gozdarstvo, turizem), 

 komunalni infrastrukturi (vodovod in kanalizacija z objekti, električno omrežje in 

telekomunikacijsko omrežje z objekti, ceste z objekti, urejene površine), 

 vodnogospodarskih objektih in ureditvah (nasipi, regulacije, jezovi, drče, akumulacije), 

 stroške obrambnih nasipov pred poplavami, 

 evakuacije, začasne nasipe, zdravstveno varstvo,... 
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Posredna škoda so tisti pojavi, ki negativno vplivajo na poslovanje (zmanjšanje produktivnosti in 

ekonomičnosti proizvodnje, izpad proizvodnje). 

 

Za ocenjevanje škode ob naravnih drugih nesrečah se imenuje komisija za ocenjevanje škode ob 

naravnih in drugih nesrečah na občinski ravni, ki škodo ocenjuje po metodologiji za ocenitev škode. 

 

Ob večjih poplavah bi bile povzročene naslednje verižne nesreče: izlitje nevarnih snovi iz sodov in 

druge embalaže, ki ni ustrezno zaščitena, prevrnitev neustrezno sidranih cistern ali sodov napolnjenih 

z naftnimi derivati, onesnaževanje zaradi posledic poškodb kanalizacijske infrastrukture, povzročanje 

plazov in s tem zajezitev strug vodotokov z dodatnimi nevarnostmi poplavnega vala, motnje v 

cestnem prometu, motnje v osnovni zdravstveni oskrbi prebivalstva, prekinitev oskrbe s pitno vodo, 

elektriko in telefonijo, poplavljeni industrijski objekti ter razlitje nevarnih snovi. Zato je potrebno ob 

poplavah, predvsem večjih predvideti in načrtovati tudi ukrepe za druge nesreče, ki bi se verižno 

pojavljale ob poplavah. 

 

 

8. VERJETNOSTI NASTANKA VERIŽNE NESREČE 
 

V primeru poplav lahko pride tudi do drugih oblik škodljivega delovanja voda kot so: 

 površinska, globinska in bočna erozija celinskih voda, 

 zemeljski plazovi, 

 led na celinskih vodah, 

 nevarnost nesreče z nevarno snovjo, ki se nahajaj v uporabi na poplavnem območju, 

 onesnaženje pitne vode (širjenje nalezljivih bolezni med ljudmi), 

 poškodbe infrastrukture 

 

 

9. MOŽNOST PREDVIDEVANJA NESREČE 
 

Napovedovanje poplav in zagotavljanje pravočasnih opozoril je osnova za dovolj zgodnje ukrepanje 

pred nastopom pojava. Meteorološki modeli so danes osnova za napovedovanje vremena in s tem tudi 

padavin. Poplave in druge vodne ujme lahko napovemo tudi za več dni vnaprej.  

 

V hidrološki prognostični službi Agencije Republike Slovenije za okolje –Urad za meteorologijo o 

predvidenih padavinah na posameznih območjih Slovenije, ki redno spremlja hidrološka stanja rek in 

izdaja napovedi o predvidenih spremembah pretokov, v primeru visokovodnih situacij pa tudi 

opozorila o stanju rek in nevarnosti poplavljanja. 

 

Za učinkovito predvidevanja možnosti nastanka poplav je potrebno zagotoviti redno spremljanje 

napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje. 
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10. PREDLOGI ZA IZVAJANJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČ TER 

PREPREČITEV OZIROMA UBLAŽITEV IN ODPRAVO POSLEDIC NESREČE 
 

 Preventivni ukrepi obvezni in priporočljivi na urbanističnem, gradbenem in drugih področjih. 

 Izdelati načrt zaščite in reševanja na ravni občine ob poplavah za občino Šenčur. 

 Na nivoju občine vzpostaviti celovit in učinkovit sistem obveščanja in javnega alarmiranja, ter 

z njim seznaniti prebivalce občine Šenčur. 

 Glede na stopnjo ogroženosti se v občini ustanovijo tehnično reševalne ekipe in ekipe za 

reševanje v gradbenih in komunalnih podjetjih, z nalogo zaščite in reševanja. 

 V primeru neposredne ogroženosti ljudi, živali in njihovega premoženja, odrediti izselitev na 

varnejšo lokacijo. 

 V angažiranju sil in sredstev v I. fazi aktiviramo podjetja, zavode, organizacije in društva na 

podlagi sklepa župana, v drugi fazi aktiviramo tehnično-reševalne enote CZ. V celotni akciji 

sodelujejo prizadeti krajani in krajani v neposredni bližini v obliki samopomoči in 

medsebojne pomoči. 

 Redno vzdrževanje in čiščenje rečnih korit ter pregrad. 

 Pravočasno opozarjanje na poplave (predvsem na podlagi natančne napovedi časovne in 

količinske razporeditve padavin). 

 Prilagajanje vrste dejavnosti na poplavno ogroženih območjih, 

 Se opremi reševalne službe z ustrezno reševalno opremo (prostovoljna gasilska društva) in jih 

usposobi za ravnanje z opremo, 

 Preventivni ukrepi v skrbi za ureditev prometnega režima, urejenost poti in ulic, ter nadzor 

nad izvajanjem ustreznih odlokov. 

 Skupaj s pristojnimi državnimi organi je občina sama dolžna organizirati, opremljati in 

usposabljati svoje sile za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z Uredbo o organiziranju, 

opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09 

in 23/11) ter Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov 

Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08). 

 Seznanjenje prebivalcev občine o aktivnostih na področju sil za zaščito, reševanje in pomoč v 

občini. 

 

 

11. ZAKLJUČEK 
 

Z večjim upoštevanjem poplavnih območij pri prostorskem načrtovanju, celovitem urejanjem voda, 

zagotavljanjem večje proti poplavne varnosti predvsem za zadrževanjem voda ter z ureditvijo osnovne 

odvodnje na najbolj ogroženih območjih in rednim vzdrževanjem že zgrajenih objektov bodo sredstva 

vložena v ta namen hitro povrnjena, hkrati pa bo za sanacijo škode po poplavah potrebnega manj 

denarja.  

 

Pomembno je tudi seznanjanje prebivalcev z možnostmi pojavljanja poplav in ukrepanjem v primeru 

visokih voda. V primeru nevarnosti poplav morajo ustrezne službe opozoriti odgovorne za varstvo 

pred poplavami in prebivalstvo o možnosti in posledicah poplav.  

 

Potrebno je izdelati Oceno ogroženosti zaradi poplav za občino Šenčur ker je iz kart poplavne linije 

(Vodnogospodarski inštitut-Ocena ogroženosti Republike Slovenije pred poplavami C-319) oziroma 

iz GIS-UJME razvidno, da je poplavno ogrožena.  Prav tako mora občina Šenčur izdelati Načrt zaščite 

in reševanja ob poplavah v celoti. 
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1. OCENA OGROŽENOSTI – POŽAR 
 

2. UVOD 
 

Požari v naravnem okolju naredijo zaradi uničenja vegetacije in kasnejše erozije tal veliko škode. 

Nastanek požarov se kaže predvsem v posegih človeka v naravo. Vreme in klima sta dejavnika, ki 

najbolj vplivata na nastanek in nadaljnje širjenje požara. Požari se najpogosteje pojavljajo v obdobju 

toplega in lepega vremena brez padavin. Za nastanek je najpomembnejša vlažnost drobnega materiala, 

to je prizemne vegetacije (trava, grmovje), in organskega materiala (odpadlo listje, vejice). 

 

Sezona gozdnih požarov je pri nas predvsem zgodaj spomladi, bistveno manj jih je poleti in jeseni. 

Med vzroki gozdnih požarov se največkrat pojavljajo stroji in naprave, izkoriščanje gozda, čiščenje 

zemljišč, izletniki in rekreacija, otroška igra, strela,... 

 

Požari v naravi so požari v okolju, kjer prevladuje vegetacija, ki je zaradi izsušenosti in delovanja 

vetra podvržena k požaru. Ta se v kratkem času lahko razširi na velika področja. 

 

Požar predstavlja eno od pogostejših nevarnosti, katerim je izpostavljeno naravno okolje na območju 

občine Šenčur. Na večjo ali manjšo požarno ogroženost rastlinske združbe vplivajo predvsem 

naslednji dejavniki: 

 vrsta vegetacije, 

 klimatsko-meteorološki pogoji, 

 orografske značilnosti, 

 hidrografske značilnosti. 

 

Gozdno-gospodarski načrti in požarni načrti Izpostave Zavoda RS za gozdove obravnavajo in 

evidentirajo na obravnavanem območju vse gozdove kot veliko požarno ogrožene. 

 

Pri opredelitvi požarno ogroženih gozdov so prisotni tudi naslednji viri ogrožanja naravnega okolja: 

 turistična in rekreacijska funkcija gozdov, 

 bližina komunikacij (cesta), 

 bližina naselij. 

 

Požari v naravi 

 

Požari v naravi so v večini primerov posledica človekovih posegov v naravo. Delo človeka v naravi in 

posledice požarov so odvisne predvsem od letnega časa. Nevarnost požarov v naravi je glede na 

klimatske razmere potencialno največja v vročih in suhih obdobjih v poletnih mesecih in v suhih 

pomladnih oziroma jesenskih obdobjih. Pomlad in jesen sta sicer manj ugodna za nastanek požarov 

(povečane padavine), vendar pa so takratne človekove aktivnosti v naravi take, da velikokrat povzroče 

požare. Tako kot v Sloveniji zabeležimo največ požarov v naravi zgodaj spomladi, oziroma pozno 

pozimi, drugi maksimum pa je poleti, ko je nevarnost požarov največja. Na podlagi spremljanja 

pogostnosti požarov Izpostava URSZR Kranj predlaga Upravi RS za zaščito in reševanje razglasitev 

požarne ogroženosti v posameznih občinah. 

 

Požari v objektih 

 

Vzroki požarov na objektih so največkrat samovžig saj v dimnikih, iskrenje iz dimnika, neprevidno 

kuhanje, okvare in nepravilno delovanje električnih in grelnih naprav ter aparatov, kratki stiki na 

električnih napeljavah in odprti ogenj. Po pogostosti se najprej razvrščajo vžig gorljivih snovi v 

bližini ognja oziroma toplote, udar strele, neprevidno kajenje ter brušenje, trenje, varjenje in 

pregrevanje. Je še veliko drugih vzrokov vendar so zelo redki. So tudi požari, kjer se vzrok vžiga ne 
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ugotovi oziroma podatkov o tem ni. Največ požarov zakrivijo malomarnost, neprevidnost in 

nevednost, namerna povzročitev, naravni pojavi, otroška igra in živali. 
 

Požari na prometnih sredstvih 

 

Empirični podatki kažejo, da je največ požarov na prometnih sredstvih v poletnih mesecih. Morda gre 

vzrok temu iskati v višjih temperaturah, saj so vozila in njihovi pogonski motorji bolj obremenjeni. 

Največ požarov je na osebnih vozilih, lahkih dostavnih vozilih in bivalnikih, nato sledijo tovorna 

vozila, delovna vozila, kmetijski stroji oziroma vozila in motocikli ter avtobusi. Največ požarov na 

prevoznih sredstvih nastane zaradi okvar in nepravilnega delovanja sredstev, naprav, opreme, strojev 

motorjev, kratkega stika na električni napeljavi, v in po prometnih nesrečah ter zaradi odprtega ognja. 

Drugi vzroki so redkejši. So tudi primeri, ko vzrok ni znan oziroma ni podatkov. Po načinu 

povzročitve so na prvem mestu malomarnost, nevednost in neprevidnost ter namerna povzročitev. Z 

zanemarljivimi številkami se nato razvrstijo naravni pojavi, otroška igra in živali. 

 

 

3. VIR NEVARNOSTI 
 

Oceno ogroženosti pred požari občine Šenčur lahko razdelimo na: 

 

a) oceno ogroženosti pred požari v naravi, kjer so naravni vzroki tisti, ki tako oceno 

opredeljujejo kot trajno, in ki je opredeljena tudi v državni oceni ogroženosti pred požari, 

 

b) oceno ogroženosti pred požari, ki so nastali v gradbenih objektih in na požare na prometnih 

sredstvih, ki je glede na vzroke nastanka časovno variabilnejša od prve. 

 

Seštevek materialnih škod povzročenih v eni in drugi skupini požarov pa nam daje okvirni podatek o 

stopnji požarne ogroženosti posamičnih občin. Praviloma so škode, ki nastajajo ob požarih na 

objektih kar nekajkrat večje kot pri požarih v naravnem okolju in dosegajo preko 80 % vseh škod 

zaradi požarov. 

 

 

4. MOŽNI VZROKI NASTANKA NESREČE 
 

Požari v naravnem okolju naredijo zaradi uničenja vegetacije in kasnejše erozije tal veliko škodo. 

Vzroki za požare so predvsem v posegih človeka v naravo. Vreme in klima sta odločilna faktorja, ki 

najbolj vplivata na nastanek in kasnejše širjenje požara. Požari se najpogosteje pojavljajo v primeru 

toplega in suhega vremena. Za nastanek je najpomembnejša vlažnost drobnega materiala, to je 

prizemne vegetacije (trava, grmovje) in organskega materiala (odpadlo listje, vejice…). Sezona 

gozdnih požarov je pri nas predvsem zgodaj spomladi in poleti, bistveno manj jih je jeseni. 

 

Med vzroke za nastanek požara najpogosteje zasledimo naslednje: 

 naprave, stroji, oprema, 

 izkoriščanje gozda, 

 čiščenje zemljišč, 

 rekreacija – izletniki, 

 otroška igra, 

 strela… 
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Vzroki za požar so tako: 

 samovžig, 

 poškodbe, okvare sredstev, opreme in strojev, 

 eksplozije. 

 

Najpogostejši vzrok požara je prisotnost človeka v gozdu. 

 

Te vzroke požarov delimo v tri skupine: 

 nesrečni slučaji 

 nepazljivost, 

 namerno podtikanje. 

 

Naravni vzroki za nastanek požara pa so redki. Potencialno so torej najbolj ogroženi tisti gozdovi, v 

katerih se pojavlja veliko ljudi in so zaradi svoje drevesne sestave (iglavci) in nebesne lege 

(ekspozicije), sušnosti podlage (plitva, suha tla) bolj občutljivi za izbruh požara. 

 

Ker se ne upoštevajo nevarnosti gorenja (bližina vnetljivih snovi, vpliv vetra, prenos požara preko 

tlenja, zapozneli vžigi in podobno), se povsem normalno gorenje razvije v neobvladljivi požar. 

 

Do požara lahko pride tudi v sosednjih občinah, od koder se razširi na območje občine Šenčur. V 

povezavi z omenjenimi vzroki nastanka požarov je potrebno izpostaviti naslednje pomanjkljivosti na 

področju požarne zaščite gozdov: 

 popolno nezanimanje lastnikov gozdov za požarno zaščito gozdov in prepuščanje le-te 

izključno gasilcem, 

 odsotnost strokovnega nadzora nad izvajanjem požarno - preventivnih ukrepov v gozdovih, 

 pomanjkanje sredstev za vzdrževanje požarnih posek in gozdnih cest, namenjenih za 

gasilske intervencije. 

 
 

5. VERJETNOST POJAVLJANJA NESREČE 
 

Po statistikah zasledimo več požarov v stanovanjski, komunalni dejavnosti, sledi kmetijstvo in 

industrija. Nad 90% požarov nastane pred ozelenitvijo vegetacije, zato obstaja zelo velika verjetnost 

za požar v naravnem okolju, posebno v sušnih obdobjih, ko se navkljub prepovedi kurjenja v 

naravnem okolju in kontroli izvajanja te prepovedi stalno pojavljajo požari.  

 

Veliko požarov se pojavi jeseni, zgodaj spomladi in poleti, kot posledica neodgovornega ravnanja 

posameznih občanov pri čiščenju njiv in kurjenju odpadkov. 

 

Ko narava ozeleni, se nevarnost zmanjša in je torej verjetnost pojavljanja požarov v naravnem okolju 

zmanjšana. 

 

Požari, ki nastanejo v industrijskih in energetskih objektih, pa povzročijo ob večjih požarih veliko 

materialno škodo tako na objektih kot tudi v proizvodnji. Pri teh požarih so lahko ogrožena tudi 

človeška življenja. Požari na kmetijskih objektih so velikokrat posledica strele, nepravilne električne 

napeljave in drugih vzrokov (samovžig krme). Škoda, ki nastane ob teh požarih je vedno velika, 

objekti pa so potrebni celovite obnove. 

 

Požari v cestnem in železniškem prometu so redki, posledice požarov v cestnem prometu, kjer bi 

prišlo do vžiga vnetljivih in eksplozivnih snovi bi bile velike in ogrožena bi bila tudi človeška 

življenja.  
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Ob požaru predvsem v objektih in cestnem prometu (prevozu nevarnih snovi) je možen nastanek tudi 

drugih nesreč, kot so eksplozije, onesnaženje okolja s strupenimi snovmi ter porušitev objektov.  

 

Pri požarih na objektih in tudi v naravi, predvsem v bližini elektro distribucijskih vodov, veliko 

nevarnost predstavlja električna energija, kar morajo upoštevati posredovalci ob gašenju požara. 

 

 

6. VRSTE, OBLIKE IN STOPNJA OGROŽENOSTI 
 

Vrste in oblike požarov 
 

Požare delimo z ozirom na lokacijo nastanka na: 

 požare v naravi, 

 požare v gradbenih objektih in 

 požare na prometnih sredstvih. 

 

Ob požarih prihaja največkrat do večje materialne škode, kar je odvisno od lokacije in intenzitete 

požara. 

 

Pregled požarov v občini Šenčur  

 

Občina 

Število požarov 
Skupaj vseh 

požarov v naravi v objektih 
na prometnih 

sredstvih 

Šenčur 6 7 4 17 

 

 
Slika 19: Karta požarne ogroženosti 

srednja ogroženost 

velika ogroženost 

zelo velika ogroženost 
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Stopnja ogroženosti pred požarom v industriji 

 

V Šenčurju je danes razvita predvsem obrtna dejavnost. V občini prevladujejo mala podjetja.  

Prevladujoče panoge so trgovina, predelovalna dejavnost in gradbeništvo.  

 

Občina ima tudi svojo Obrtno - poslovno cono Šenčur, ki leži ob avtocesti Ljubljana - Jesenice in ob 

glavni vpadnici v Kranj iz smeri Brnika. Od letališča in od Kranja je cona oddaljena tri kilometre, od 

Ljubljane pa 15 kilometrov. Je sodobno organizirana obrtno - poslovna cona, opremljena z 

najsodobnejšo telekomunikacijsko in informacijsko tehnologijo in obsega že več kot 20.000 m
2 

poslovnih površin. Zaradi vse večjih potreb po novih obrtno-storitvenih objektih načrtujejo širitev 

cone. 

 

Ocena požarne ogroženosti gozdov v Občini Šenčur 

 

 STOPNJA POŽARNE OGROŽENOSTI GOZDOV 

ime katasterske občine (lokacija)  

OLŠEVEK 4 

VISOKO 3 

ŠENČUR 3 

VOGLJE 3 

HRASTJE 3 

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, januar 2012 

 

Stopnje potencialne požarne ogroženosti gozdov so: 

1. st. ogr.: zelo velika ogroženost 

2. st. ogr.: velika ogroženost 

3. st. ogr.: srednja ogroženost 

4. st. ogr.: majhna ogroženost 

 

Pri izdelavi ocene potencialne ogroženosti gozdov so upoštevani naslednji parametri: 

- drevesna vrsta, 

- starost sestojev, 

- srednja letna temperatura, 

- srednja letna količina padavin, 

- srednja letna relativna vlažnost zraka, 

- moč in pogostost vetra, 

- periodičnost sušnih obdobij, 

- matični substrat in vrsta tal, 

- ekspozicija, 

- nadmorska višina, 

- nagib, 

- urejenost gozdov in gozdna higiena. 

 

 

Gasilske enote v Občini Šenčur 

 

V Občini Šenčur delujejo v sklopu Gasilske zveze Šenčur 10 prostovoljnih gasilskih društev, katera 

so po svoji opremljenosti, strukturi, organiziranosti različnih kategorij (v sklopu gasilske zveze 

Kokra). 
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Razdelitev gasilskih društev po kategorizaciji: 

 

Gasilsko društvo kategorija 

PGD Šenčure III. 

PGD Hotemaže I. 

PGD Luže I. 

PGD Olševek I. 

PGD Prebačevo - Hrastje I. 

PGD Srednja vas I. 

PGD Trboje I. 

PGD Visoko - Milje I. 

PGD Voglje I. 

PGD Voklo I. 

 

Oskrba obravnavanega okolja z vodo za gašenje 

 

Oskrba obravnavanega okolja z vodo za gašenje požarov je v urbanih središčih in manjšem številu 

drugih naselij možna iz: 

 hidrantnega omrežja 

 priročnih virov (reke, potoki, ribniki) 

 drugih virov (bazeni,…) 

 

V manjših in predvsem hribovitih naseljih pa v večini primerov le iz ohranjenih naravnih virov ali 

zajetij, v sušnih obdobjih pa le iz gasilske tehnike (vozila). 

 

Zunanje hidrantno omrežje je zgrajeno le v večjih naseljih in v industrijskih obratih. 

 

Na območju, kjer ni nameščenih zunanjih hidrantov, se je v primeru nesreče s požarom možno 

posluževati naravnih vodnih virov oziroma vodotokov (Sava, Kokra, Olševnica, Šenčurski potok). 

 

Pretoki na obravnavanih naravnih vodnih virih so različni glede na časovno obdobje (letni časi). 

Dejanski pretoki posameznih vodnih virov niso ovrednoteni, zato jih tudi v oceni požarne ogroženosti 

ne moremo uporabiti oziroma prikazati. 

 

Ocena ogroženosti industrije z nevarnimi snovmi 

 

Glede na potencialne vire nevarnosti, ki so prisotni na območju občine Šenčur, in posledice ob 

morebitnih nesrečah na ljudi, živali, materialne in kulturne dobrine, lahko rečemo, da v obravnavanem 

okolju ni industrije oziroma proizvodnje, ki bi lahko ob izbruhu nesreče prizadele celotno območje 

Občine Šenčur. 
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Slika 20: Ogroženost zaradi požarov v naravi 

 
 

7. POTEK IN MOŽEN OBSEG NESREČE 
 

Požari izbruhnejo iznenada, običajno tam, kjer jih najmanj pričakujemo. Od pojava pa do požara 

večjih razsežnosti je običajno potrebno le malo časa, zato je potrebna učinkovita in hitra akcija 

gašenja. 

 

Če gre za manjši začetni požar, je potrebno samozaščitno ravnati in sami pogasiti ogenj. 

 

Glede na obseg ločimo: 

 požare na manjših – dislociranih objektih, 

 požare v strnjenih naseljih, 

 požare v industriji. 

 požar na transportnih in prometnih sredstvih 

 

Požari v strnjenih naseljih so najnevarnejši, saj se požar širi na druge, ki so v neposredni bližini. Pri 

tem so največji problemi z dovozi do mesta požara, zadostne količine vode, vzroki pa so običajno 

dotrajani dimniki, požarni zidovi itd. 

 

Občina Šenčur ima v tem pogledu majhno požarno ogroženo območje.  

 

Med požarno ogrožene objekte sodijo Bencinski servis Petrol – poslovna cona, Bencinski servis 

Petrol – Voklo I-Z, Bencinski servis Petrol – Voklo II-V .  

 

V občini se nahajajo tudi objekti s sončnimi elektrarnami, predvsem gre za gospodarska poslopja. 

Imajo pa tudi  največjo sončno elektrarno na Gorenjskem, postavljeno na javni ustanovi in sicer na 

Osnovni šoli Šenčur. 
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Občina ima tudi svoj zbirni center ki se nahaja na koncu Šenčurja, ob Velesovski cesti, kjer se 

odlagajo tudi nevarni odpadki kot so:  zdravila, čistila, barve, laki, lepila, umetne smole, pršivke, 

odpadno jedilno in motorno olje, baterije, akumulatorji, pesticidi, kemikalije,flourescentne cevi, ...   

Nevarni odpadki so odpadki v tekočem, plinastem stanju ali v kombinaciji tekočega in plinastega 

stanja, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Lahko so reaktivni (lahko eksplodirajo), vnetljivi 

(lahko povzročijo ogenj), gorljivi (lahko gorijo), strupeni, jedki, radioaktivni, korozivni (lahko razjejo 

kovino),… 

 

8. OGROŽENI PREBIVALCI, ŽIVALI, PREMOŽENJE IN KULTURNA 

DEDIŠČINA 
 

Ognjeni zublji ogrožajo ljudi, domače in gozdne živali, nasade, gozdove ter stavbe, ki jih zajamejo. 

 

 

9. VERJETNE POSLEDICE NESREČE 
 

Posledice požarov so močno vidne v naravi, na gradbenih objektih in na prometnih sredstvih. 

 

Posledice so odvisne od velikosti in intenzitete požara: 

 v naravi – požgane travniške ali gozdne in grmovne površine, 

 gradbeni objekti – uničeni stanovanjski objekti, proizvodni in drugi objekti, 

 prometna sredstva – uničena vozila. 

 

Klimatsko vremenske razmere vplivajo predvsem na požarno situacijo v naravnem okolju, pojav vetra 

pa tudi na širjenje nastalega požara v gozdu in na objekte. Klimatske razmere ter verjetnost požara 

sestavljajo predvsem sledeči parametri:  

 stopnja izsušenosti tal, 

 smer in intenzivnost gibanja zračnih mas, 

 čas pokritja površin s snegom, 

 stopnje ozelenitve tal - letni časi. 

 

Požari v naravi povzročajo škodo na travnatih površinah (travnikih, pašnikih), na njivah (predvsem na 

žitnih poljih) in gozdovih. Posledice teh požarov so najbolj opazne in dolgotrajne na gozdnih 

površinah.  

Do teh požarov največkrat pride v spomladanskem času, ko se opravlja čiščenje travnatih in gozdnih 

površin in kurjenje odpadkov od čiščenja.  

 

Požari, ki nastanejo v industrijskih in energetskih objektih, pa povzročijo ob večjih požarih veliko 

materialno škodo tako na objektih kot tudi v proizvodnji. Pri teh požarih so lahko ogrožena tudi 

človeška življenja.  

 

Požari na kmetijskih objektih so velikokrat posledica strele, nepravilne električne napeljave in drugih 

vzrokov (samovžig krme). Škoda, ki nastane ob teh požarih je vedno velika, objekti pa so potrebni 

celovite obnove.  

 

Požari v cestnem in železniškem prometu so redki, posledice požarov v cestnem prometu, kjer bi 

prišlo do vžiga vnetljivih in eksplozivnih snovi bi bile velike in ogrožena bi bila tudi človeška 

življenja.  
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10. VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE 
 

Gozdni požari in požari v naravnem okolju povzročajo poleg gospodarske škode, ki jo lahko 

izračunamo, tudi posredno škodo, ki je ni moč izračunati. Velika je na podrasti, skratka v porušenem 

naravnem ekosistemu. Posledice požarov, ki se kažejo na tleh in podrasti, vplivajo na geostatično 

ravnovesje na pobočjih in na vodnih virih, kajti na terenu, ki nima nikakršne vegetacijske zaščite, 

pride do spiranja tal z meteornimi vodami. 

 

Ob požaru predvsem v objektih in cestnem prometu (prevozu nevarnih snovi) je možen nastanek tudi 

drugih nesreč, kot so eksplozije, onesnaženje okolja s strupenimi snovmi ter porušitev objektov. Pri 

požarih na objektih in tudi v naravi, predvsem v bližini elektro distribucijskih vodov, veliko nevarnost 

predstavlja električna energija, kar morajo upoštevati posredovalci ob gašenju požara. 

 

S predpostavko, da bo zaradi požara prišlo do ogroženosti obstaja verjetnost nastanka še naslednjih 

nesreč: 

 motnje v prometu, 

 razširitev požara v naselje, 

 pojav plinastih produktov, ki so smrtno nevarni, 

 eksplozij, 

 izlitje nevarnih snovi, 

 prekinitev proizvodnje, 

 onesnaženje ozračja, 

 pojav rušenja večjih konstrukcij, 

 motnje v infrastrukturi. 

 

 

11. MOŽNOST PREDVIDEVANJA NESREČE 
 

Nastanek požarov v naravnem okolju je mogoče predvidevati. Če so dokaj normalne vremenske 

razmere in ni izrazitih obdobij suhega vremena, potem je možnost požara v naravnem okolju relativno 

majhna. 

 

Požari v gradbenih objektih so bolj pogosti v zimskem času zaradi vžigov saj v dimniku, zaradi okvar 

grelnih naprav, električnih instalacij in električnih naprav.  

 

Požari na prometnih sredstvih so največkrat zaradi kratkega stika na električnih napeljavah na vozilih 

ali pa zaradi prometnih nesreč. 

 

Obstaja več načinov za izračun indeksa nevarnosti požara v naravnem okolju. 

 

Pomen vrednosti indeksov oziroma razlaga stopnje nevarnosti: 

 

 ZELO MAJHNA NEVARNOST 

Širi zelo počasi ali pa sam ugasne. V požaru je zajetega zelo malo materiala, v glavnem gornja, 

prizemna plast vegetacije in organskega materiala. 
 

 MAJHNA NEVARNOST 

Požar nastane pri trajnem viru ognja, kot je npr. ogenj pri kampiranju. Širjenje v gozd je počasno, v 

odprtem prostoru hitrejše. Gre za manjše površinske požare slabe intenzivnosti. V glavnem gori samo 

listje, požar pa se da hitro omejiti. 
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 SREDNJA NEVARNOST 

Požar lahko povzroči izvor ognja – vžigalica. Širjenje je v gozdu hitrejše kot na odprtem prostoru, 

ogenj gori na površini s povprečno intenzivnostjo. Nekaj organskega materiala zgori. Nadzor požara 

ni težak, pogasi pa se ga z manjšim številom gasilcev in tehničnih pripomočkov. 
 

 VELIKA NEVARNOST 

Vžigalica zanesljivo povzroči požar, ki se v gozdu hitro širi. To so intenzivni površinski požari, ki 

ponekod zajemajo tudi krošnje dreves. Veliko organskega materiala zgori. Nadzor je težak, gašenje je 

težavno, potrebna so velika sredstva. 
 

 ZELO VELIKA NEVARNOST 

Požar se lahko pojavi takoj, vzrok je lahko iskra. Širi se zelo hitro in se prenese s krošnje dreves na 

širšem območju. Zelo veliko organskega materiala zgori, ogenj pa zajame srednje in debelo gorivo in 

tudi normalno vlažna območja. Nadzor je izredno težak, gašenje je zelo težavno, potrebna so vsa 

razpoložljiva sredstva. 
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12. PREDLOGI ZA IZVAJANJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČ TER 

PREPREČITEV OZIROMA UBLAŽITEV IN ODPRAVO POSLEDIC NESREČE 
 

 Zagotoviti materialne pogoje za popolnjevanje, opremljanje in usposabljanje operativnih 

gasilskih enot, kar bo omogočalo hitro, usklajeno in učinkovito ukrepanje izvajalcev 

gasilske javne službe; 

 vzpostaviti celovit in učinkovit sistem obveščanja in javnega alarmiranja; 

 izgradnja protipožarnih poti in protipožarnih presek v gozdovih; 

 objava razglasov o požarni ogroženosti naravnega okolja; 

 obveščanje javnosti o požaru in po potrebi posredovanje navodil za ravnanje; 

 usposabljanje prebivalstva za požarno zaščito; 

 v kolikor je prišlo zaradi posledic požara do poškodb infrastrukturnih objektov in napeljav 

(elektrika, vodovod, telefonija, kanalizacija, prometnice, oskrba), takoj po opravljeni 

reševalni intervenciji pristopiti k njihovemu popravilu - usposobitvi. 

 pristojni organi in službe morajo zagotoviti dosledno izvajanje protipožarnih predpisov, 

 Skupaj s pristojnimi državnimi organi je občina sama dolžna organizirati, opremljati in 

usposabljati svoje sile za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z Uredbo o organiziranju, 

opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09 

in 23/11) ter Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov 

Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08), 

 Seznanjenje prebivalcev občine o aktivnostih na področju sil za zaščito, reševanje in pomoč 

v občini. 

 

 

13. ZAKLJUČEK  
 

Požari v naravi so požari v okolju, kjer prevladuje vegetacija, ki je zaradi izsušenosti in delovanja 

vetra podvržena k požaru. Ta se v kratkem času lahko razširi na velika področja.Požar predstavlja eno 

od pogostejših nevarnosti, katerim je izpostavljeno naravno okolje na območju občine Šenčur. 

 

Potrebno je izdelati Oceno ogroženosti zaradi požarov tako na ravni regije kot v vseh lokalnih 

skupnostih. To pomeni, da mora občina Šenčur izdelati oceno ogroženosti zaradi požarov . 

 

Izdelati je potrebno tudi občinski načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za 

občino Šenčur. 
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1. OCENA OGROŽENOSTI  OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI 

ŽIVALI  
 

Ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali Gorenjske regije je izdelana zaradi 

možnega izbruha posebno nevarnih bolezni pri živalih, pojava epizootij oziroma panzootij. 

 

 

2. UVOD 
 

Bolezni, ki jih povzročajo kužne klice (bakterije, spirohete, rikecije, virusi in glive), imenujemo kužne 

bolezni. 

 

Kužne bolezni, zaradi katerih se izvajajo splošni in posebni preventivni ter drugi ukrepi po Zakonu o 

veterinarstvu (Ur. list RS, št. 33/01, 110/02, 45/04, 62/04 in 93/05), so glede na vrsto infekcije in 

ukrepe, potrebne za njihovo preprečevanje in zatiranje, razvrščanje v širše skupine v skladu z 

mednarodnimi zoosanitarnim kodeksom in epizootiološkim stanjem. 

 

Vrste posebno nevarnih bolezni živali: 
 

 A (bolezni, ki so zelo kužne) – zelo nalezljive bolezni, katerih širjenje se med rejami 

prepreči z ustreznimi veterinarskimi ukrepi. Te bolezni povzročajo veliko ekonomsko 

škodo, ogrožajo obstoj živalskih vrst. Bolezni iz te skupine je potrebno obvezno prijaviti, 

kar pomeni, da je ob sumu na bolezen potrebno takoj poskrbeti, da se sum ovrže ali 

bolezen potrdi. 

 

V Sloveniji od leta 1996, ko je bil prijavljen primer klasične prašičje kuge, ni bilo primerov bolezni iz 

skupine A. 

 

 B (bolezni, ki so praviloma kužne) – praviloma nalezljivce bolezni, širjenje med rejami 

pa se prepreči z ustreznimi veterinarskimi ukrepi. Bolezni povzročajo ekonomsko škodo, 

ki se jo da zmanjšati z ustreznimi veterinarskimi ukrepi. V to skupino sodijo: vranični 

prisad, steklina, praskavec, mehurjavost,.. 

 

V Sloveniji se pojavljajo določene bolezni iz liste B, ki pa jih je mogoče z ustreznim nadzorom 

in veterinarskimi ukrepi uspešno zatirati. 

 

 C (bolezni, ki so praviloma slabo kužne) 
 

 zoonoze (bolezni ali infekcije, ki se po naravni poti prenašajo z živali-vretenčarjev na 

ljudi in obratno, lahko se razvrščajo tudi v skupine A,B,C)- nalezljive bolezni, ki se po 

naravni poti prenašajo z živali na človeka, in ki jih zdravstvena služba lahko obvladuje le 

v sodelovanju z zdravstveno službo. 

 

Nekatere posebno nevarne bolezni živali se pojavljajo redko in v manjšem obsegu, druge pa pogosto 

in se hitro širijo na večje območje.  

 

Pojavljajo se v različnih oblikah, osnovne pa so: 
 

 enzootija (če se kužna bolezen pri živalih stalno ponavlja v različni jakosti, na istem 

mestu, na ožjem, območju in nima težnje po širjenju), 
 

 epizootija (če bolezen pri živalih izbruhne v večjem obsegu in se hitro širi), 
 

 panzootija (če se bolezen pri živalih hitro širi na velikem območju, na primer v državi …). 
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3. VIR NEVARNOSTI 
 

Glede na to, da so bile v Sloveniji z ukrepi zdravstvenega varstva živali v preteklosti zatrte oziroma 

uspešno nadzorovane posebno nevarne bolezni živali, ki bi lahko povzročile večjo gospodarsko škodo 

in bile nevarne tudi za zdravje ljudi (npr. izbruha slinavke in parkljevke ni bilo vse od leta 1968) tudi 

v občini Šenčur ni pričakovati večjega tveganja za nastanek in razširitev teh bolezni. 

 

Določeno tveganje obstaja le zaradi prenehanja cepljenja proti klasični prašičji kugi.  

 

Za zgodnje odkrivanje in preprečevanje živalskih kužnih bolezni je v Sloveniji vzpostavljen sistem 

rednega nadzora, ki ga vsako leto pripravi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 

predpiše pa minister, pristojen za veterinarstvo. Vsako leto je izdan Pravilnik o izvajanju 

sistematičnega spremljanja stanja posebno nevarnih bolezni živali in cepljenj. Predpisane ukrepe 

izvaja Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad 

Kranj, Kranjska cesta 16, 4202 Naklo in o izvedenih preventivnih cepljenjih oziroma diagnostičnih 

preiskavah obvešča veterinarsko inšpekcijo, ki nadzira izvajanje. Podatki o izsledkih preiskav se 

zbirajo mesečno oziroma dnevno, odvisno od narave bolezni. 

 

Na področju zdravstvenega varstva živali in ljudi izvaja veterinarska služba poleg splošnih ukrepov za 

preprečevanje širjenja živalskih kužnih bolezni, ki jih predvideva Zakon o veterinarstvu, tudi ukrepe, 

ki jih predpisujejo navodila za ugotavljanje, preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje posameznih 

posebno nevarnih bolezni živali. 

 

Pri varstvu živali pred boleznimi pomeni posebno težavo odstranjevanje in uničevanje trupel ter 

živalskih odpadkov. Zmogljivost kafilerije je premajhna in komaj zadošča za potrebe v normalnih 

razmerah. 

 

Gorenjska regija je zelo tranzitna, čez katero poteka živahen mednarodni promet z živalmi, živili in 

izdelki živalskega izvora, kar pomeni stalno nevarnost namernega oziroma nenamernega vnosa 

posebno nevarnih bolezni živali. Da za to ni imuna niti Evropa je primer slinavke in parkljevke v letu 

2001, ki se je razširila iz Velike Britanije na celinsko Evropo in je ogrožala tudi našo državo. 

 

Občasno se tudi pri nas pojavlja bolezen norih krav in aviarna influenca (ptičja gripa). 

 

 

4. VRSTE, OBLIKE IN STOPNJA OGROŽENOSTI 

 
Vrsta in stopnja ogroženosti se s časom spreminja. Nezaščiteni prebivalci (predvsem živinorejci) bodo 

ob izbruhu posebno nevarnih bolezni živali pri živalih najprej izpostavljeni virom okužb. Okužba se 

nato z migracijo prenese na druga območja, vse dokler se ne pričnejo izvajati potrebni zaščitni ukrepi 

za preprečevanje in odpravo posledic okužb. 

 

Ob pojavu določene bolezni pri živalih je potrebno območje okužbe ustrezno zaščititi, preprečiti, da 

se okužba širi naprej. To storimo tako, da omejimo oziroma na minimum omogočimo dostop na 

okuženo območje, preko ustreznih dezinfekcijskih barier, postaj ipd.. 

 

Ob množičnem pojavu posebno nevarnih bolezni živali na območju občine Šenčur se ravna v skladu s 

pravili stroke. 

 

Pri varstvu živali pred kužnimi boleznimi pomeni posebno težavo odstranjevanje in uničevanje 

živalskih trupel ter živalskih odpadkov. Zmogljivosti obstoječih kafilerij so premajhne in komaj 

zadoščajo za potrebe v normalnih razmerah. 
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Slovenija je tranzitna država, čez katero poteka živahna mednarodna trgovina z živalmi, živili in 

izdelki živalskega izvora, kar pomeni stalno nevarnost namernega oziroma nenamernega vnosa 

živalskih kužnih bolezni. Najnevarnejše kužne bolezni se pojavljajo in se širijo tudi v Evropi. Zadnji 

primer je slinavka in parkljevka v letu 2001, ki se je razširila iz Velike Britanije na celinsko Evropo in 

je ogrožala tudi našo državo. 

 

V preteklih mesecih, pred izdelavo te ocene, je tudi v Sloveniji potrjena prisotnost najnevarnejše 

(visoko patogene) oblike ptičje gripe H5N1 (aviarne influence), ki se s perjadi, trenutno predvsem z 

labodov, z osebnim stikom, lahko prenese tudi na človeka. Trenutno gre za nekaj primerov okuženih 

labodov pri katerih so potrdili prisotnost bolezni. 

 

Za sistem zaščite in reševanja je pomembno, da trenutne razmere obvladujejo redne službe, v okviru 

čigar dejavnosti sodelujejo tudi gasilske enote, kot pomoč pri pobiranju poginulih živali. 

 

Stopnja in razredi ogroženosti nosilcev načrtovanja 

 
 

Preglednica: Podatki o številu goveda v občini Šenčur 

občina Število gospodarstev Število goveda Razred ogroženosti 

Šenčur 135 3788 3 

 

Preglednica: Podatki o številu prašičev v občini Šenčur 

občina Število gospodarstev Število prašičev Razred ogroženosti 

Šenčur 11 1281 2 

 

Preglednica: Podatki o številu drobnice v občini Šenčur 

občina Število gospodarstev Število drobnice Razred ogroženosti 

Šenčur 9 329 1 

 

Preglednica: Podatki o številu perutnine v občini Šenčur 

občina Število gospodarstev Število perutnine Razred ogroženosti 

Šenčur 62 9774 1 

 

Preglednica: Razvrstitev občine Šenčur v razrede ogroženosti po posameznih vrstah živali in 

skupno 
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občina govedo Prašiči  drobnica perutnina Razred ogroženosti 

Šenčur 3 2 1 1 3 

 

 
 

 

5. OGROŽENI PREBIVALCI, ŽIVALI, PREMOŽENJE IN KULTURNA 

DEDIŠČINA 
 

V primeru, da pride do množičnega pojava posebno nevarihe bolezni živali, je zaradi bolezni 

ogrožena določena vrsta živali, kjer se bolezen pojavi. 

 

Prebivalci občine Šenčur so ogroženi v toliki meri, kolikor je nevarno, da se bolezen iz živali 

prenaša na ljudi, še zlasti v tistih primerih, ko ni razvitega ustreznega in učinkovitega cepiva proti 

določeni bolezni. 

 

Ob množičnem pojavu posebno nevarnih bolezni živali so ogroženi poleg živali še:  

- živinorejci, 

- ljudje, ki živijo neposredno ob živinorejskih posestvih, na katerih so obolele živali,  

- ljudje, iz širše okolice, ki se okužijo s prenosom okužbe pred odkritjem nalezljive bolezni pri 

živalih,  

- veterinarsko in medicinsko osebje ter vsi reševalci, ki sodelujejo pri zatiranju bolezni.  

 

V primeru, da bi prišlo, do množičnega pojava določene bolezni pri živalih, ki bi se množično 

prenesla na ljudi, bi bilo potrebno izvesti karanteno celotnega okuženega območja. 
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6. MOŽNI VZROKI NASTANKA NESREČE 
 

V Sloveniji so se po podatkih UVHVVR v preteklosti pojavile štiri večje epizootije:  

 slinavka in parkljevka leta 1968 na območju takratnih občin Sežana, Postojna, Koper, 

Nova Gorica, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Logatec, Cerknica in Ljubljana;  

 atipična kokošja kuga leta 1966 na območju takratne občine Ptuj;  

 virusna hemoragična septikemija pri postrvih leta 1984 na območju takratne občine Radlje 

ob Dravi in  

 tuberkuloza pri prašičih leta 1987 na območju takratnih občin Domžale, Grosuplje, Krško 

in Ljutomer.  

 

Bili pa so še manjši izbruhi atipične kokošje kuge leta 1991 in pojav klasične prašičje kuge leta 1992 

in nazadnje leta 1996.  

 

 Pregled staleža drobnice na kmetijah na območju Občine Šenčur  

 

zap. št. kategorija število živali število kmetij 

1. DROBNICA 61 8 

2. DROBNICA 268 1 

3. Skupaj 329 9 

 

 Pregled staleža prašičev na kmetijah na območju Občine Šenčur 

 

zap. št. kategorija število živali število kmetij 

1. PRAŠIČI 356 1 

2. PRAŠIČI 326 1 

3. PRAŠIČI 339 1 

4. PRAŠIČI 154 1 

5. PRAŠIČI 106 7 

6. Skupaj 1.280 11 

 

 Pregled staleža govedi na kmetijah na območju Občine Šenčur 

 

zap. 

št. 
kategorija kategorija število živali število kmetij 

1. 
manj kot 50 glav 

goveda 
GOVEDO 2.210 113 

2. 
od 50 do 100 glav 

goveda 
GOVEDO 1.082 171 

3. 
nad 100 glav  

govedi 
GOVEDO 496 4 

4. Skupaj  3.788 134 
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Podatki o zdravstvenem stanju živali v Sloveniji  

 

Šifra bolezni  Ime bolezni  Leto izbruha bolezni  

A010  Slinavka in parkljevka  (1968)  

A020  Vezikularni stomatitis  Nikoli ugotovljeno  

A030  Vezikularna bolezen prašičev  Nikoli ugotovljeno  

A040  Goveja kuga  (1883)  

A050  Kuga drobnice  Nikoli ugotovljeno  

A060  Pljučna kuga goved  Nikoli ugotovljeno  

A070  Vozličasti dermatitis  Nikoli ugotovljeno  

A080  Mrzlica doline Rift  Nikoli ugotovljeno  

A090  Bolezen modrikastega jezika  Nikoli ugotovljeno  

A100  Osepnice ovac in koz  Nikoli ugotovljeno  

A110  Konjska kuga  Nikoli ugotovljeno  

A120  Afriška prašičja kuga  Nikoli ugotovljeno  

A130  Klasična prašičja kuga  1992, 1996  

A150  Kokošja kuga  Nikoli ugotovljeno  

A160  Atipična kokošja kuga  1991  

Tabela 4. Bolezni liste A 
 

Na področju zdravstvenega varstva živali in ljudi izvaja veterinarska služba poleg splošnih ukrepov za 

preprečevanje širjenja posebno nevarnih bolezni živali, ki jih predvideva Zakon o veterinarstvu, tudi 

ukrepe, ki jih predpisujejo navodila za ugotavljanje, preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje 

posameznih kužnih bolezni. 

 

 

7. VERJETNOST POJAVLJANJA NESREČE 
 

V Sloveniji so bile z ukrepi zdravstvenega varstva živali v preteklosti zatrte oziroma uspešno 

nadzorovane posebno nevarnih bolezni živali, ki bi lahko povzročile večjo gospodarsko škodo in bile 

nevarne tudi za zdravje ljudi (npr. izbruha slinavke in parkljevke ni bilo vse od leta 1968), saj je bil 

izveden uspešen sistem nadzora in izvajanja predpisanih ukrepov. Določeno tveganje za nastanek in 

razširitev teh bolezni pa obstaja zaradi prenehanja cepljenja proti klasični prašičji kugi. 

 

Za zgodnje odkrivanje in preprečevanje posebno nevarnih bolezni živali imamo v Sloveniji 

vzpostavljen sistem rednega nadzora, ki ga vsako leto pripravi UVHVVR, predpiše pa minister, 

pristojen za veterinarstvo. Vsako leto je izdana Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi 

odkrivanja in preprečevanja živalskih bolezni. Predpisane ukrepe izvajajo pooblaščene veterinarske 

organizacije in o izvedenih preventivnih cepljenjih oziroma diagnostičnih preiskavah obveščajo 

veterinarsko inšpekcijo, ki nadzira izvajanje. Podatki o izsledkih preiskav se zbirajo mesečno oziroma 

dnevno, odvisno od narave bolezni. 

 

 

8. POTEK IN MOŽEN OBSEG NESREČE 

 
Glede na epizootiološko situacijo lahko v RS pričakujemo pojav bolezni, ki se v zadnjem obdobju 

pojavljajo v EU oziroma bližnjih državah. Na območju EU je to bolezen modrikastega jezika, ki je 
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razširjena v večini držav članic. Zaradi načina prenosa (krvosesne mušice) je bolezen težje omejiti. 

Nevarnost predstavljajo tudi klasična prašičja kuga, aviarna influenca, afriška prašičja kuga, slinavka 

in parkljevka ter kuga drobnice. 

 

Reje govedi, prašičev in perutnine so skoncentrirane na severovzhodnem delu Slovenije, medtem ko 

je reja drobnice omejena na južni in zahodni del Slovenije. Tveganje za vnos bolezni predstavljajo 

trgovanje in uvoz živali in proizvodov, mednarodna potovanja in turizem (mesni in mlečni izdelki, 

obutev) ter prostoživeče živali. 

 

V primeru, da se posebno nevarne bolezni živali pojavijo v manjšem številu žarišč na omejenem 

območju, ni razloga za aktiviranje enot CZ, saj so veterinarske službe organizirane tako, da v celoti 

obvladujejo položaj, zatiranje bolezni vodi in koordinira UVHVVR. 

 

V primeru, da pride do večjega izbruha posebno nevarne bolezni živali, pri kateri zdravljenje ni 

možno, je ponavadi potrebno v zelo kratkem času usmrtiti vse živali v okuženem objektu, nato pa 

trupla na primeren način odstraniti in zakopati. Pri tem ne gre pozabiti na varnost pri prevozu trupel, 

da ne pride do izlitja in okužbe okolja. 

 

Pri varstvu živali pred boleznimi pomeni posebno težavo odstranjevanje in uničevanje živalskih trupel 

ter živalskih odpadkov. 

 

 

9. VERJETNE POSLEDICE NESREČE 
 

Množični pojavi posebno nevarnih bolezni živali pri živalih povzročajo veliko gospodarsko škodo v 

živinoreji, pri divjadi, ribogojstvu, čebelarstvu, živilski industriji, na področju preskrbe z zdravstveno 

neoporečnimi živili, turizmu in izvozu. 

 

Možne posledice so predvsem: 

 neposredna škoda zaradi poginov živali, zakolov ali pokončanja živali zaradi ukrepov 

zatiranja bolezni in zmanjšanja proizvodnje živinorejskih in živilskih obratov, 

 zastoj v mednarodnem prometu, 

 širjenje zoonoz pri ljudeh, 

 stalna nevarnost za zdravje ljudi v zvezi z onesnaženjem okolja, 

 veliki stroški za preventivo, zatiranje in izkoreninjenje teh bolezni. 
 

 

10. VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE 

 
Nekaj primerov zoonoz pri ljudeh priča o nevarnostih tovrstnih bolezni za zdravje ljudi. Doslej so 

pojav obvladovale redne zdravstvene in druge institucije, ki so zadolžene za varstvo zdravja ljudi in 

živali. Pri ptičji gripi obstaja nevarnost okužbe tudi za človeka, pri čemer je lahko posledica okužbe 

tudi smrt. 

 

Verjetnost, da bo prišlo do množičnega pojava določene bolezni pri živalih na živinorejskih posestvih 

je zelo majhna, vsaj v primerih, ko se živinorejci držijo pravil stroke.  

 

Ob izrednemu odstranjevanju trupel živali (sežig, zakop) pri pojavu posebno nevarnih bolezni živali 

se morajo upoštevati določbe 19. člena Uredbe (ES) št. 1069/2009 o določitvi zdravstvenih pravil za 

živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi ter 

razveljavitev Uredbe (ES, št. 1774/2001 v povezavi s 27. Členom Zakona o veterinarskih merilih 

skladnosti), zato je verjetnost nastanka verižne nesreče zelo majhna. 
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Večja verjetnost je, da pride do množičnega pojava določene bolezni pri prostoživečih živalih, ki se 

nenadzorovano gibljejo oziroma pri pticah selivkah, ki lahko okužbo prenesejo iz ene celine na drugo. 

V tem primeru lahko pričakujemo, da s prenosom bolezni iz živali na ljudi zboli na milijone ljudi po 

vsem svetu. Takrat govorimo o pandemiji.  

 

Na območju občine Šenčur lahko pričakujemo množičen pojav bolezni pri prostoživečih živalih in 

perutnini, ki bi se okužila v primeru, da bi prišla v stik s okuženimi pticami selivkami. 

 

Zaradi pojava nalezljivih bolezni pri ljudeh ni velikih možnosti pojavljanja verižnih nesreč, se pa 

nalezljive bolezni pri ljudeh lahko pojavijo zaradi drugih nesreč in pojavov.  

 

Lahko se pričakuje pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh (izbruh ali epidemijo) kot posledice naravne 

ali druge nesreče.  

 

Ker se ob takih nesrečah lahko zelo hitro poslabšajo osnovni življenjski pogoji, se lahko pričakuje 

razvoj nalezljivih bolezni pri ljudeh ob: 

 potresu z močnimi poškodbami ali močnejšemu (intenzitete Vlll EMS ali več)  

 katastrofalnih poplavah  

 pojavu posebno nevarnih bolezni živali  

 uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma 

terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi 

(uporaba biološkega orožja)  

 
V primeru naravnih ali drugih nesreč lahko posamezni nevarni dejavniki vplivajo na nastanek in 

širitev določenih nalezljivih bolezni. Med te dejavnike spadajo predvsem: 

 obsežnost naravne ali druge nesreče; 

 slabše življenjske razmere populacije (podhranjenost, preskrba z vodo, dostop do sanitarij, 

ravnanje z odpadki, slaba precepljenost, slaba poučenost); 

 evakuacija in nastanitev v začasnih skupnih prostorih kjer je večje število ljudi ter 

 slabša zdravstvena oskrba. 

 
 

11. MOŽNOST PREDVIDEVANJA NESREČE 

 
V Sloveniji so bile z ukrepi zdravstvenega varstva živali v preteklosti zatrte oziroma uspešno 

nadzorovane živalske kužne bolezni, ki bi lahko povzročile večjo gospodarsko škodo in bile nevarne 

tudi za zdravje ljudi (npr. izbruha slinavke in parkljevke ni bilo vse od leta 1968), saj je bil izveden 

uspešen sistem nadzora in izvajanja predpisanih ukrepov.  

 

Določeno tveganje za nastanek in razširitev teh bolezni pa obstaja zaradi prenehanja cepljenja proti 

klasični prašičji kugi. 

 

Za zgodnje odkrivanje in preprečevanje posebno nevarnih bolezni živali imamo v Sloveniji 

vzpostavljen sistem rednega nadzora, ki ga vsako leto pripravi UVHVVR, predpiše pa minister, 

pristojen za veterinarstvo. Vsako leto je izdana Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi 

odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni. Predpisane ukrepe izvajajo pooblaščene 

veterinarske organizacije in o izvedenih preventivnih cepljenjih oziroma diagnostičnih preiskavah 

obveščajo veterinarsko inšpekcijo, ki nadzira izvajanje. Podatki o izsledkih preiskav se zbirajo 

mesečno oziroma dnevno, odvisno od narave bolezni. 
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12. PREDLOGI ZA IZVAJANJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČ TER 

PREPREČITEV OZIROMA UBLAŽITEV IN ODPRAVO POSLEDIC 

NESREČE 
 

Za uspešno preprečevanje in zatiranje posebno nevarnih bolezni živali je potrebno izdelati sistem 

spremljanja in nadzora v državi, ki mora temeljiti na strokovnih ocenah podatkov iz preteklosti in na 

pripravi strokovnih podlag. Pri tem je potrebno upoštevati naloge in obveznosti veterinarstva pri 

varovanju zdravja ljudi in živali v skladu z državnimi in mednarodnimi standardi. 

 

V Sloveniji je vzpostavljen sistem rednega nadzora, ki ga vsako leto pripravi UVHVVR, podatki o 

rezultatih preiskav pa se zbirajo mesečno oziroma dnevno, odvisno od narave bolezni. 

 

Na območju občine Šenčur zaenkrat ni znakov množičnega pojava posebno nevarnih bolezni živali, 

zdravstvena situacija pri domačih živalih pa je ugodna. 

 

Glede na pojav aviarne influence v Republiki Sloveniji v začetku leta 2006, ki prinaša večjo skrb za 

preventivno obnašanje rejcev perutnine, pa to pomeni, da tudi občina Šenčur ni varna pred množičnim 

pojavom posebno nevarnih bolezni živali. 

 

Veterinarske službe, ki pokrivajo območje občine Šenčur, lahko zagotavljajo osnovno in preventivno 

zdravstveno varstvo domačih živali. Izbruh katerekoli množične bolezni pri živalih pa je tako kot 

povsod v Sloveniji tudi na območju občine Šenčur mogoč. Prav zato morajo javne veterinarske službe 

velik poudarek nameniti preprečevanju nastanka, zlasti pa preprečevanju širjenja bolezni pri živalih. 

 

Za učinkovito izvajanje navedenih nalog pa je treba zagotoviti: 

 dobro organizirano, usposobljeno in opremljeno veterinarsko službo, 

 učinkovito sodelovanje veterinarske službe z drugimi organi in strokovnimi službami, 

 učinkovito preventivo v veterinarstvu, 

 prosvetljevanje imetnikov živali … 

 

Skupaj s pristojnimi državnimi organi je občina sama dolžna organizirati, opremljati in usposabljati 

svoje sile za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ter 

Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list 

RS, št. 104/08). 
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13. ZAKLJUČEK 
 

Posledice pojava bolezni živali se kažejo kot izguba dohodka na ravni posameznika oziroma 

gospodarstva (pogini in usmrtitve živali) ter na ravni občine (omejitve pri trgovanju oziroma izvozu, 

pomanjkanje surovin za industrijo, omejen turizem idr.). 

 

Poleg bolezni, ki jih poznamo že desetletja in stoletja, se pojavljajo nove oziroma se stare pojavljajo v 

novi, spremenjeni obliki. Prav tako se zaradi spremenjenih podnebnih razmer in prilagoditve 

povzročiteljev stare bolezni širijo na območja, na katerih jih v preteklosti ni bilo. 

 

Zaradi obsežnega prometa z živalmi in njihovimi proizvodi, sprememb v okolju ter drugih dejavnikov 

predstavljajo posebno nevarne bolezni živali grožnjo za zdravje živali v občini Šenčur. To od nas 

zahteva pripravo in načrtovanje ukrepov ob pojavu posameznih posebno nevarnih bolezni živali. 

Zaščita živali pred posebno nevarnimi boleznimi obsega sistem družbenih, skupinskih in posamičnih 

aktivnosti ter ukrepov za njihovo preprečevanje, obvladovanje in zatiranje ter odstranjevanje njihovih 

posledic. 

 

Uspešno preprečevanje in obvladovanje posebno nevarnih bolezni živali temelji na učinkovitem 

sistemu spremljanja in usklajenega delovanja veterinarskih ter drugih služb. Najpomembnejše je hitro 

in učinkovito ukrepanje ob pojavu bolezni živali, še posebno tistih, ki se pojavljajo kot epizootije. 

 

Poleg delovanja veterinarskih služb lahko tudi imetniki živali veliko naredijo za preprečevanje vnosa 

in širjenja bolezni živali, predvsem: 

 z zagotavljanjem zdravstveno ustrezne krme in pitne vode za napajanje, 

 z zagotavljanjem in vzdrževanjem predpisanih higienskih razmer v objektih za rejo živali, v 

 drugih prostorih ter napravah, kjer se zadržujejo živali, 

 z zagotavljanjem higiene porodov in molže, 

 z zagotavljanjem veterinarskega reda na javnih krajih, kjer se zbirajo živali, v prevoznih 

sredstvih za prevoz živali, proizvodov, surovin, živil, odpadkov in krme, v oborah in pašnikih 

ter objektih za zbiranje in klanje živali, obdelavo, predelavo in skladiščenje surovin, 

proizvodov, živil, odpadkov in krme, 

 z zagotavljanjem varnosti živil in veterinarskih pogojev za njihovo proizvodnjo in promet, 

 s preprečevanjem vnašanja povzročiteljev bolezni v rejo živali, 

 z izvajanjem veterinarskih ukrepov v rejah živali, 

 z ravnanjem z živalskimi trupli in drugimi odpadki, odplakami, živalskim blatom in urinom na 

predpisan način, 

 z zagotavljanjem preventivnega razkuževanja, dezinsekcije in deratizacije v objektih, na 

javnih  

 površinah in v prevoznih sredstvih, 

 z drugimi nujnimi ukrepi. 
 

Vse to nam kaže, kako pomembno je, da imamo učinkovit sistem za zgodnje odkrivanje bolezni in 

hitro ukrepanje tako na nacionalni ravni kot tudi v širšem evropskem prostoru. 

 

Potrebno je izdelati Oceno ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v vseh lokalnih 

skupnostih. To pomeni, da mora Občina Šenčur izdelati oceno ogroženosti. 

 

Občina Šenčur izdela del občinskega načrta ZiR oziroma dokumente v katerih predvidi način  

obveščanja ter razdelajo izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP. 
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1. OCENA OGROŽENOSTI OB MNOŽIČNI NESREČI NA AVTOCESTI 
 

2. UVOD 
 

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. Preko ozemlja občine poteka tudi 

državna cesta Kranj – Brnik – Mengeš ter regionalna cesta Kranj – mednarodni mejni prehod 

Jezersko. 

 

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. 

 

Preko občine Šenčur poteka trasa avtoceste, zato obstaja možnost pojava množične nesreče na 

avtocesti. Nesreča na avtocesti je dogodek, pri katerem je prišlo do večje prekinitve v cestnem 

prometu, je ena ali več oseb izgubilo življenje ali bilo huje poškodovanih, je nastala velika materialna 

škoda, ali je prišlo do nenadzorovanega uhajanja nevarne snovi v okolje, ki neposredno ogroža 

življenje ali zdravje ljudi in živali oziroma povzroči uničenje ali škodo na premoženju ter ima vpliv na 

okolje. 

 

Nesreča na avtocesti je dogodek, pri katerem je prišlo do večje prekinitve v cestnem prometu, je ena 

ali več oseb izgubilo življenje ali bilo huje poškodovanih, je nastala velika materialna škoda, ali je 

prišlo do nenadzorovanega uhajanja nevarne snovi v okolje, ki neposredno ogroža življenje ali zdravje 

ljudi in živali oziroma povzroči uničenje ali škodo na premoženju ter ima vpliv na okolje. 

 

Na avtocesti lahko pride do: 

 izrednega dogodka, 

 manjše nesreče, 

 množične nesreče. 

 

Izredni dogodek-nesreča: 

 onesnaženo ali spolzko cestišče (zimske razmere), 

 poslabšanje vidljivosti (megla, dim), 

 pojav živali na cestišču, 

 stoječe vozilo (okvara vozila), 

 vožnja vozila v nasprotni smeri, 

 telefonskega klica »klic v sili«, 

 zastoj na avtocesti. 
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Manjša nesreča 

 

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

škoda; 

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

poškodovana; 

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

telesno poškodovana; 

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

posledic nesreče umrl v 30 dneh po nesreči. 

 

Množična nesreča 

 

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

oseb. Prav tako se šteje za množično nesrečo na avtocesti, 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. 

 

Na območju Gorenjske regije imamo štiri avtocestne odseke in sicer državna meja – plato Karavanke, 

plato Karavanke – Vrba, Vrba – Peračica in Peračica – Šentvid. 

 

 
Slika 21: Kategorizacija cest 

 

http://www.cerklje.si/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/kategorizacija_cest3.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3cbody%20style=%22margin:0;%20background:#fff;">&wrap=<a href%3D"javascript:close();"> | </a>&md5=2ccdd01eda5843446e1047c32033b31d


OCENA OGROŽENOSTI za območje Občine Šenčur        

 

 

doc: Skupna ocena ogroženosti - Šenčur - 2015 list št: 69/89 

3. VIRI NEVARNOSTI IN MOŽNI VZROKI NASTANKA NESREČE 
 

Na območju občine se ne predvidevajo prometne nesreče večjih razsežnosti. Izjemo predstavljajo 

nesreče povezane s prevozom naftnih derivatov za potrebe letališča. 

 

Viri nevarnosti za nastanek nesreče na avtocesti so: 

 promet, ki se odvija po avtocesti, 

 onesnaženo ali spolzko cestišče, 

 poslabšanje vidljivosti (megla, dim), 

 pojav živali na cestišču, 

 stoječe vozilo na cestišču (okvara vozila), 

 zastoj na avtocesti, 

 prometna nesreča I., II:, III. ali IV. kategorije, 

 požar na vozilu, tovoru ali eksplozija, 

 nesreča pri prevozu nevarnega blaga, prevozu živine ipd., 

 naravne nesreče (potres, sneg) ali druge nesreče. 

 

Vzroki za nastanek nesreče na avtocesti so: 

 človeški faktor (neprilagojena hitrost, nepravilna stran (smer) vožnje, neustrezna varnostna 

razdalja) 

 malomarnost, 

 tehnološke napake strojev in oprema 

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

 neznani oziroma ostali vzroki. 

 

Za nesreče na avtocesti je značilno da: 

 je udeleženih veliko število vozil, voznikov in sopotnikov, 

 je veliko mrtvih in ranjenih, ki jih je potrebno oskrbeti, 

 je poškodovanih veliko število živali, 

 lahko nastane velika materialna škoda, 

 negativno vpliva na okolje ob avtocesti ali širše (požar, nevarna snov), 

 povzroča zastoje v prometu zaradi zaprtja avtoceste, ki traja več ur, 

 pritegne veliko pozornost medijev, 

 je lahko istočasno več nesreč na več odsekih avtoceste zaradi naleta vozil, 

 povzroča psihološke težave tako pri preživelih, kot pri reševalcih in svojcih. 
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Slika 22: avtocestni odseki 
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4. VRSTE, OBLIKE IN STOPNJA OGROŽENOSTI 
 

Velika gostota prometa, neustrezna kvaliteta javnih, lokalnih in državnih cest, prisotnost vseh vrst 

blaga in drugi dejavniki pogojujejo možnost nastanka prometnih nesreč z zelo hudimi ali celo 

katastrofalnimi posledicami. 

 

Glede na to, da je promet na avtocesti primarni vir ogrožanja potnikov, blaga in okolice imamo dve 

vrsti ogroženosti in sicer:  

 ogroženost zaradi nesreče na avtocesti,  

 ogroženost zaradi tovora – nevarnega blaga, ki se prevaža po avtocesti.  

 

Oblika ogroženosti:  

 trčenje vozil,  

 požaru na vozilu, tovoru ali eksplozija  

 nesreče pri prevozu nevarnega blaga, prevozu živine ipd.,  

 naravne nesreče (potres, plaz, žled, sneg) ali druge nesreče.  

 

Stopnjo ogroženosti je težko določiti saj po statističnih podatkih Direkcije Republike Slovenije za 

ceste, delež prometnih nesreč na avtocestah glede na celotno državno cestno omrežje znaša 5,73%, 

kljub temu, da se je v letu 2008 44,4% vsega prometa odvijalo po avtocestah.  

 

Ob upoštevanju prometa ter vseh prometnih nesreč so slovenske avtoceste v povprečju mnogo 

varnejše od ostalih slovenskih cest. 
 

 

Slika 23:Prikaz poteka državne ceste skozi občino Šenčur 
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5. OGROŽENI PREBIVALCI, ŽIVALI, PREMOŽENJE IN KULTURNA 

DEDIŠČINA 
 

V primeru nesreče na cesti se predvideva, da bi bili ogroženi udeleženci v prometu, ki bi se v času 

nesreče nahajali na mestu nesreče. Evakuacijo ogroženih v primeru nesreče na avtocesti odredi vodja 

intervencije, kadar uhajajo nevarne snovi v ozračje oz. je nevarnost eksplozije. Evakuacijo izvaja 

upravljavec oz. vzdrževalec avtoceste in intervencijske sile, ki so vključene v reševanje.  

 

V kolikor ne pride do iztekanja nevarnih snovi in onesnaženja podtalnice oz. vodotokov ali požara v 

naravi, je ogrožena samo bližnja okolica kraja. 

 

V primeru, da bi posledice nesreče ogrožale okoliško prebivalstvo in živali, bi evakuacijo odredil 

župan občine. 

 

 

6. VERJETNE POSLEDICE NESREČE IN VERJETNOST NASTANKA 

VERIŽNE NESREČE 
 

Verjetne posledice 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 požar in eksplozija. Pri nesreči z nevarno snovjo obstaja tudi možnost 

ogrožanja ljudi in živali v bližini nesreče. Možnost je izteka nevarnih snovi v podtalnico in 

vodotoke. 

 

 pri nastanku požara se posledice predvidevajo na vozilih in gradbenih objektih. Obstaja 

možnost širjenje požara v naravno okolje – gozd. 

 

Do sedaj še ni prišlo do nesreče na območju, ki bi lahko povzročilo onesnaženje vodnih virov na 

območju občine Šenčur. 
 

Udeležba vozila, ki prevaža nevarne snovi v nesreči, pogojuje zelo veliko verjetnost, da pride do 

razlitja nevarne snovi, onesnaženja podtalnice, požara in nastajanja strupenih in dušljivih plinov. 

 

Nesreča na avtocesti lahko povzroči naslednje verižne nesreče: 

 nalet vozil-verižno trčenje, 

 požar na vozilih in ostalih objektih v bližini avtoceste, 

 eksplozijo kot posledico požara na vozilih, 

 onesnaženje vodotokov in podtalnice, 

 onesnaženje okolja z nevarnim blagom, 

 požar v naravnem okolju (gozdni požar). 
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7. VERJETNOST POJAVLJANJA NESREČE IN MOŽNOST PREDVIDEVANJA 

NESREČE 
 

Preobremenjenost javnih, lokalnih in državnih cest v občini Šenčur oziroma neustreznost za prevoz 

tolikih količin različnega blaga pogojuje veliko verjetnost nastajanja nesreč v prometu. 

 

Obstajajo zelo majhne možnosti za predvidevanje oziroma napovedovanje nezgode ali nesreče v 

prometu. 

 

Verjetnost pojavljanja izrednih dogodkov 

Glede na znane podatke je možno pojavljanje zastojev, ki se najpogosteje pojavljajo tekom dneva (v 

časovnih terminih, ko je tudi frekvenca prometa gostejša), prav tako med vikendi ter v času dopustov 

in praznikov. Med izrednimi dogodki je tudi pojavljanje vožnje v nasprotni smeri in slaba vidljivost. 

 

Verjetnost pojavljanja manjših nesreč 

Verjetnost pojavljanja manjših nesreč je odvisna od preobremenjenosti avtoceste na objektih 

prometne 

infrastrukture. Največ se na avtocestah pojavljajo prometne nesreče I. in II. kategorije, pri katerih ni 

potrebna intervencija sil za zaščito, reševanje in pomoč. Manjšo nesrečo obvladuje redna služba 

Avtocestne baze Hrušica, v sodelovanju s policijo in rednimi intervencijskimi enotami in službami. 

 

Verjetnost pojavljanja množičnih nesreč 

Verjetnost pojavljanja množičnih nesreč, kadar bi v nesreči umrlo ali bilo težje telesno poškodovanih 

več kot 10 oseb je zelo majhna. Največja verjetnost je, da do takšne nesreče pride je ob gosti megli ali 

poledici, ki se pojavlja na bolj izpostavljenih delih cestišča. 

 

Večjo nevarnost pa predstavljajo nesreče z nevarnim blagom, ker ni možno pridobiti točnih podatkov 

o količini še manj pa o vrstah nevarnih snovi, ki se jih prevaža po avtocestah. Glede na vsakodnevne 

velike količine prevozov naftnih derivatov in drugih nevarnih snovi po avtocestah, obstaja bistveno 

večja možnost nesreče z nevarnim blagom, kot pa jo priznavamo.  

 

Možnost naravnih in drugih nesreč je minimalna. Vsi objekti na avtocesti so zgrajeni potresno varno. 

Verjetnost pojavljanja nesreč zaradi terorizma ni mogoče definirati, možnost pa obstaja. Tudi 

verjetnost pojavljanja nesreč na avtocesti zaradi podnebnih sprememb je težko definirati, možnost pa 

obstaja zaradi povečanja pogostosti ekstremnih vremenskih dogodkov. 
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8. PREDLOGI ZA IZVAJANJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČ TER 

PREPREČITEV OZIROMA UBLAŽITEV IN ODPRAVO POSLEDIC 

NESREČE 
 

 Izdela se načrt zaščite in reševanja ob prometnih nesrečah na ravni občine; v dokumentih 

zaščite in reševanja je potrebno predvideti ukrepe za obveščanje prebivalcev, če gre za 

nesrečo v cestnem prometu z izpustom nevarnih snovi; 

 hitro, usklajeno in učinkovito ukrepanje reševalnih služb; 

 glede na razpoložljive možnosti je potrebno razdelati variante obvoznih poti; 

 po potrebi nuditi pomoč pri zagotovitvi nadomestnih prevozov; 

 v kolikor je prišlo zaradi posledic nesreče do poškodb infrastrukturnih objektov in 

napeljav (elektrika, telefonija, vodovod, kanalizacija, prometnice, oskrba), takoj po 

opravljeni reševalni intervenciji pristopiti k njihovemu popravilu - usposobitvi. 

 

Za preprečitev oziroma ublažitev in odpravo posledic nesreč na avtocesti je potrebno zagotoviti, 

da: 

 upravljavec ceste upošteva normativno ureditev, nadzira stanje ceste, nadzira prometno 

ureditev in izvaja naloge rednega vzdrževanja na cesti, 

 izvede pravočasno obveščanje udeležencev v prometu na preusmeritev prometa oziroma 

obvoz na druge ceste, 

 se zagotovi takojšnje in učinkovito zavarovanje kraja dogodka in izvedbo s tem povezanih 

ukrepov, 

 se zagotovi možnost prihoda interventnim službam na kraj nesreče, 

 se zagotovi ustrezna koordinacija intervencijskih sil, 

 se opremi reševalne službe z ustrezno reševalno opremo (prostovoljna gasilska društva) in 

jih usposobi za ravnanje z opremo, 

 da pristojni organi in službe nadzirajo udeležence v prometu, da upoštevajo določila 

zakona o varnosti v cestnem in druge predpise s področja varnosti v cestnem prometu. 

 

Skupaj s pristojnimi državnimi organi je občina sama dolžna organizirati, opremljati in usposabljati 

svoje sile za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ter 

Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list 

RS, št. 104/08). 

 

 

9. ZAKLJUČEK 
 

Občina Šenčur izdela Oceno ogroženosti ob množični nesreči na avtocesti, ter se glede na oceno 

nevarnosti in potek trase AC izdela tudi načrt zaščite in reševanja ob množičnih nesrečah na avtocesti. 
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1. OCENA OGROŽENOSTI – JEDERSKA ALI RADIOLOŠKA NESREČA 
 

2. UVOD 
 

Jedrske in radiološke nesreče so izredni dogodki, ki neposredno ogrožajo prebivalce in okolje in 

zahtevajo zaščitne ukrepe. Vsak izredni dogodek v splošnem še ne pomeni nastanka nesreče. Lahko 

gre za zmanjšanje jedrske ali sevalne varnosti, ki tudi zahteva ustrezen odziv pristojnih. 

 

Radiološke nesreče so izredni dogodki, ki zahtevajo zaščitne ukrepe zaradi povečanega 

ionizirajočega sevanja in onesnaženja z radioaktivno snovjo oziroma kontaminacije. 

 

Radiološke nesreče se lahko zgodijo v sevalnih objektih (industrijski, raziskovalni in zdravstveni 

objekti z obsevalnimi napravami ali z radioaktivnimi snovmi in odlagališča z rudarsko ali 

hidrometalurško jalovino): 

 pri ravnanju z zaprtimi ali odprtimi viri sevanja, 

 s pospeševalniki delcev in 

 z drugimi viri ionizirajočega sevanja. 

 

Radiološka nesreča lahko nastane kjerkoli: 

 nenadzorovani nevarni viri ionizirajočega sevanja (zavrženi, izgubljeni, najdeni, ukradeni), 

 obsevanje in kontaminacija prebivalstva iz neznanega razloga, 

 padec satelita z radioaktivnimi snovmi, 

 prevoz radioaktivnih snovi. 

 

Jedrske nesreče so izredni dogodki, ki zahtevajo zaščitne ukrepe zaradi nevarnega sproščanja 

energije po jedrski verižni reakciji ali po razpadu produktov iz verižne reakcije. Jedrske nesreče so 

lahko hkrati tudi radiološke.  

 

To velja še posebej za nesreče v jedrskih elektrarnah, ker vsebujejo veliko količino jedrskih in 

radioaktivnih snovi, ki lahko ob večjih odstopanjih od normalnega obratovanja obsevajo ljudi ali se 

sprostijo v okolje. 

 

Jedrski objekti, v katerih se lahko zgodijo jedrske in radiološke nesreče, so: 

 jedrske elektrarne, 

 raziskovalni reaktorji, 

 reaktorji na plovilih, 

 skladišča in odlagališča radioaktivnih snovi in 

 industrijski objekti (npr. proizvodnja jedrskega goriva). 

 

Viri ionizirajočega sevanja so naravni in umetni. Zaradi radioaktivnih izotopov v okolju (zemlja, zrak, 

voda, prehrana) je človek na različne načine izpostavljen ionizirajočemu sevanju. Običajno jih delimo 

na zunanje in notranje obsevanje. Do zunanjega pride, če so radioaktivni izotopi v človekovi okolici. 

Ob razpadanju obsevajo človeka z oddajanjem prodornih sevanj, kot so na primer žarki g. Izpostavitev 

sevanju je v tem primeru sorazmerna s časom zadrževanja v območju sevanja. Do notranjega sevanja 

pa pride zaradi vnosa radioaktivnih snovi v organizem z vdihavanjem zraka, uživanjem onesnažene 

hrane in pijače ter zaradi vnosa skozi kožo, zlasti če je poškodovana. Ob vnosu v organizem pridejo 

do izraza tudi tisti radioaktivni izotopi, ki zaradi malo prodornih delčnih sevanj niso pomembni kot 

zunanji sevalci, na primer plutonijevi izotopi, ki so sevalci a. V telo vneseni radioaktivni izotopi 

različnih elementov se glede na kemijsko obliko obnašajo dokaj različno (čas zadrževanja, kopičenje 

v specifičnih organih ali tkivih, hitrost in delež izločanja). Pomembno je tudi, da se po vnosu 

radioaktivnih izotopov v telo ni mogoče izogniti nadaljnji izpostavljenosti sevanju, ker radionuklidi 

obsevajo tkiva, dokler se zadržuje v telesu. 
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Ionizirajoče sevanje snovi oddaja energijo z ioniziranjem in vzbujanjem atomov in molekul. V tkivu 

lahko zaradi tega pride do okvar biološko pomembnih molekul, kar lahko privede do poškodbe ali 

smrti celice. Ob uničenju velikega števila celic organa ali tkiva so posledice za organizem lahko zelo 

resne, celo smrtne in se pokažejo relativno hitro po obsevanju. Te učinke imenujemo deterministične 

in je zanje značilno, da imajo prag-ne opažamo jih pod dozo, ki je nižja od neke mejne vrednosti. Nad 

pragom pa se posledice večajo s prejeto dozo. 

 

Po drugi strani pa je sevanje tudi mutogeno in v celici povzroči spremembe, ki lahko predstavljajo 

enega od prvih dogodkov pri razvoju celice v rakasto obliko. Kancerogenost sevanja je učinek, ki 

verjetno nima praga in z večanjem doze narašča verjetnost za nastanek raka. To je stohastični oziroma 

naključni učinek sevanja. Če pa sevanje okvari spolne celice, se posledice pokažejo šele na potomcih 

(dedni ali hereditarni učinki). 

 

 

3. VIR NEVARNOSTI IN MOŽNI VZROKI NASTANKA NESREČE 
 

Vire nevarnosti lahko razdelimo v pet skupin: 

 

1. Jedrski objekti - to so jedrske elektrarne, raziskovalni jedrski reaktorji, postroji za obogatitev 

urana, postroji za izdelavo gorivnih elementov, obrati za predelavo in odlaganje obsevanega 

jedrskega goriva ter objekti namenjeni uskladiščenju, predelavi in odlaganju radioaktivnih 

odpadkov. Najhujše posledice bi imela nesreča v jedrskih elektrarnah. Nesreča s težjo 

poškodbo sredice lahko povzroči zelo resne posledice za zdravje ali celo ogrozi življenje 

zaposlenih v elektrarni in prebivalstva v okolici.  

 

Ne Raziskovalni reaktor TRIGA, ki se nahaja v Reaktorskem centru Podgorica v Brinju pri 

Ljubljani in je del Instituta "Jožef Stefan", ne Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov 

(CSRAO), ki ga upravlja Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) in se nahaja prav tako v 

Reaktorskem centru Podgorica v Brinju pri Ljubljani ne ogrožata občine Šenčur. 

 

2. Objekti, kjer se uporabljajo radioaktivni viri - to so stacionarni objekti, kjer se uporabljajo 

radio izotopi (na primer v industriji, raziskovalnih inštitutih in bolnišnicah). V industriji se 

radio izotopi uporabljajo na določenem mestu (za sterilizacijo, merjenje debeline pločevine,   

nivojev v posodah ipd.) ali pa so premični (radiografsko merjenje zvarov, merjenje vlažnosti 

cestišča ipd.). Za razliko od nesreč v jedrski objektih povzročajo nesreče z radioaktivnimi viri 

v glavnem kontaminacijo z enim samim radionuklidom (Cs-137 ali Co-60), ki prizadene 

predvsem delovno osebje oziroma lahko nepravilno ravnanje z radioaktivnim virom povzroči 

obsevanost osebja, ki presega predpisane mejne vrednosti. V občini Šenčur takih objektov ni 

zato ne predstavljajo ogroženosti. 

 

3. Prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi. Zaradi posebnih varnostnih ukrepov je verjetnost 

nesreče pri prevozu zelo majhna, če pa se zgodi je njen vpliv prostorsko omejen na nekaj 

hektarjev veliko območje, ki bi ga bilo potrebno po nesreči dekontaminirati in/ali omejiti 

dostop nanj. 

 

4. Padec satelita na jedrski pogon ali satelita, ki ima na krovu radioaktivni material. 

Razlikujemo dve vrsti sevanja na satelitu: Vir visoke alfa aktivnosti (izotopi plutonija) in 

reaktorski vir. V prvem primeru gre za možno kontaminacijo z močno toksičnim sevanjem 

alfa. V drugem primeru pomeni padec satelita kontaminacijo s fisijskimi produkti. 

Radioaktivnost ostaja večinoma vezana na delce z visokimi specifičnimi aktivnostmi in je 

zanjo značilno, da ne vsebuje jodovih in cezijevih izotopov. Nevarnost predstavlja predvsem 

inhalacija delcev, ki v posamezniku lahko povzroče visoke doze in ne zunanje sevanje. 
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Območja kontaminacije so trakaste oblike s širino nekaj 10 kilometrov in dolžino nekaj 100 

kilometrov. 

 

5. Teroristični napadi se lahko izvedejo z napadi na jedrske objekte ali z uporabo tako 

imenovanih “umazanih bomb” katerih namen je povzročiti radiološko kontaminacijo 

omejenega obsega. 

 
 
4. VRSTE, OBLIKE IN STOPNJA OGROŽENOSTI 
 

Vrsta in stopnja ogroženosti se s časom spreminja. Nezaščiteni prebivalci v bližini kraja nesreče bodo 

v prvih urah po izpustu najprej izpostavljeni zunanjemu sevanju iz radioaktivnega oblaka in 

vdihavanju radioaktivnih delcev, še posebej izotopov radioaktivnega joda, ki se kopičijo v ščitnici. 

Srednje (nekaj dni po nesreči) in dolgoročno pa prihaja do obsevne obremenitve zaradi zauživanja 

kontaminirane hrane (1-131 v mleku, listnati zelenjavi, pitni vodi), še posebej v krajih, kjer 

uporabljajo za pitje in napajanje živine deževnico ter zaradi zunanjega sevanja iz kontaminiranih tal.  

 

V tem obdobju so pomembni dolgoživi radionuklidi kot na primer Cs-137, Cs-134, Sr-90. Ob jedrski 

nesreči v Nuklearni elektrarni Krško je stopnja ogroženosti največja v bližnjih območjih (to je od 

nekaj kilometrov do nekaj 10 km). Ker pa je občina Šenčur od Krškega oddaljena 126 km, pa je 

odvisno od vremenskih razmer in smeri vetra kakšna stopnja radiacije jo bo zajela. 

 
 
5. OGROŽENI PREBIVALCI, ŽIVALI, PREMOŽENJE IN KULTURNA 

DEDIŠČINA 
 

 Jedrska elektrarna Krško: 

Nuklearna elektrarna Krško je na levem bregu reke Save in je približno 3 km oddaljena od Krškega. 

Območje ožje varstvene cone (izključitveno območje) obsega območje s polmerom 500 m, območje 

širše varstvene cone pa območje 500 do 1500 m okoli elektrarne. Do elektrarne vodi industrijska 

cesta, ki je priključena na regionalno cesto Krško-Brežice. Z mostom čez Savo je povezana z glavno 

cesto Krško-Celje in glavno cesto Ljubljana- Novo mesto-Obrežje, ki poteka približno 3 km južno od 

elektrarne. Železniška proga Ljubljana-Dobova-Zagreb poteka približno 1 km od elektrarne. 

Elektrarna ima industrijski tir, ki je povezan z železniško postajo v Krškem. Nuklearna elektrarna ima 

lahkovodni tlačni reaktor tipa PWR s toplotno močjo 2000 MW, v katerem je 121 gorivnih elementov. 

Električna moč na sponkah generatorja je 707 MW, medtem ko je na pragu elektrarne 676 MW. 

Elektrarna je priključena na 400-kilovoltno električno omrežje. 

 

Občina Šenčur je od Krškega oddaljena okoli 126 km. Kljub tej razdalji pa je ob morebitni jedrski 

nesreči zaradi radiacije ogroženo tudi zdravje in življenje ljudi in živali v Občini Šenčur. 

 

 Jedrske elektrarne v tujini: 

V svetu trenutno deluje 443 jedrskih energetskih reaktorjev. Na območju 1000 km od Slovenije deluje 

50 jedrskih elektrarn s 109 energetskimi reaktorji, od tega jih je 32 v 500 km pasu. Elektrarne s tega 

območja imajo vgrajene v glavnem tlačno vodne reaktorje (PWR), vrelne (BWR) in lahko vodne 

reaktorje vzhodnega tipa (VVER). Pričakovana verjetnost poškodbe sredice za večino tlačno vodnih 

elektrarn (PWR), kakršna je tudi Nuklearna elektrarna Krško, znaša 1.0 10
-6

 in 1.0 10
-4

 na leto (enkrat 

na milijon let do enkrat na deset tisoč let). Pri vrelnih reaktorjih (BWR) je verjetnost za poškodbo 

sredice nekoliko nižja, kar je posledica tehničnih značilnosti tega tipa jedrskih elektrarn. Reaktorji 
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vzhodnega tipa (VVER) imajo verjetnost za poškodbo sredice okoli 1.0 10
-4

. Območju Gorenjske so 

najbližje jedrske elektrarne na Madžarskem, Slovaškem, Češkem in Nemčiji na Bavarskem. 

 

 

6. VERJETNE POSLEDICE NESREČE IN VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE 

NESREČE 
 

V primeru jedrske nesreče se sprostijo radioaktivne snovi (radioaktivni plini in radioaktivni delci) 

pretežno v ozračje in se razširijo v obliki radioaktivnega oblaka v širše okolje. Stopnja ogroženosti ob 

jedrski nesreči zaradi radioaktivne kontaminacije okolja je odvisna od vrste in od količine izpuščene 

aktivnosti posameznih skupin radionuklidov (žlahtni plini radio izotopi joda, dolgoživi fisijski 

produkti). 

 

Transport in razširjanje sta odvisna od vremenski razmer. Radioaktivni delci se med transportom 

usedejo (suhi delci) ali pa izparijo s padavinami (mokri used) na površine pod njimi. Radioaktivno 

sevanje prihaja do človeka po treh glavnih prenosnih poteh: preko vdihavanja radioaktivnih zračnih 

delcev, preko zaužite vode in hrane ter preko neposrednega zunanjega obsevanja iz radioaktivnega 

oblaka ali iz kontaminiranih tal. Radioaktivne snovi lahko pridejo v telo tudi preko odprtih ran. 

 

Ob jedrskih nesrečah v oddaljenih jedrskih objektih lahko ob neugodnih vremenskih razmerah 

pričakujemo kontaminacijo na vsem ozemlju Slovenije predvsem iz objektov, ki so znotraj 1000 km 

območja. Do izrazitejše kontaminacije lahko pride le v krajih, kjer bo v času prehoda radioaktivnega 

oblaka čez naše ozemlje deževalo. 

 
 

7. VERJETNOST POJAVLJANJA NESREČE IN MOŽNOST PREDVIDEVANJA 

NESREČE 

 
Za preprečevanje jedrskih nesreč in za zmanjšanje njihovih posledic so v elektrarnah vgrajeni 

naslednji sistemi in naprave: 

 varovalni sistemi, 

 tehnične varovalne naprave, 

 zadrževalni sistemi in 

 sistemi za napajanje v sili. 

 

Skupna naloga vseh varnostnih sistemov je preprečevanje nekontroliranega uhajanja radioaktivnih 

snovi v okolico elektrarne. Naloga varovalnih sistemov je ugotavljanje odstopanj od normalnih 

obratovalnih stanj elektrarne, alarmiranje operaterjev in proženje vseh ostalih varnostnih sistemov, če 

odstopanja od varnostnih parametrov elektrarne presežejo določene mejne vrednosti.  

 

Tehnične varnostne naprave skrbijo predvsem za hlajenje goriva v vseh izrednih stanjih elektrarne. 

Zadrževalni sistemi skrbijo za zadrževanje plinastih in tekočih radioaktivnih snovi in za preprečevanje 

njihovega nekontroliranega uhajanja v okolico. Delovanje zadrževalnih sistemov je pomembno tako v 

normalnih kot v izrednih stanjih jedrske elektrarne. V tem pogledu je najpomembnejše funkcionalno 

in strukturno stanje zadrževalnega hrama, tako, da je v vsakem primeru zagotovljena njegova 

projektno dopustna vrednost puščanja. Sistemi za napajanje v sili morajo zagotoviti razpoložljivost 

električne energije in hladne vode za vse varnostne sisteme v vseh stanjih elektrarne. 
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8. ZAKLJUČEK 
 

Območje Gorenjske regije in s tem tudi Občino Šenčur lahko prizadenejo nesreče v Nuklearni 

elektrarni Krško in v jedrskih elektrarnah v tujini, ki so znotraj 1000 km območja oddaljenosti od 

Slovenije. 

 

Občina Šenčur izdela Oceno ogroženosti zaradi jedrske ali radiološke nesreče, ter izdela načrt zaščite 

in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči za Občino Šenčur. 
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1. OCENA OGROŽENOSTI ZARADI NESREČE ZRAKOPLOVA 

 

2. UVOD 
 

Ocena ogroženosti zaradi nesreče zrakoplova je izdelana za primer nesreče zrakoplova na območju 

občine Šenčur. 

 

 

2.1.  SPLOŠNO O LETALSKEM PROMETU  

 

Zračni prostor RS katerega del je tudi zračni prostor nad območjem občine Šenčur obsega zračni 

prostor nad kopnim ter obalnim morjem in notranjimi vodami, ki so pod suverenostjo RS. V zračnem 

prostoru obstajajo določena pravila, ki se jih morajo držati vsi zrakoplovi, ki vstopajo vanj ali letijo v 

njem. Ločimo kontroliran in nekontroliran zračni prostor. Nekontroliran zračni prostor sega od 

površine zemlje do višine, kjer se začne kontroliran zračni prostor. Ta višina je določena glede na 

vrsto reliefa. Navadno je kontroliran zračni prostor tisti, kjer je na voljo radarska pokritost in kjer 

zrakoplovi letijo po pravilih instrumentalnega letenja (IFR).  Zračni prostor je razdeljen po standardih 

mednarodne organizacije ICAO.  

 

Število preletov skozi slovenski zračni prostor vsako leto narašča in je preseglo število 1200 na dan. 

Zračni promet v RS je izrazito sezonske narave. To pomeni, da je v poletni sezoni za 50% več 

prometa kot v zimski sezoni. Pri razdelitvi prometa po dnevih v zadnjih treh letih, je tako v poletni kot 

zimski sezoni največji ob sobotah. Poprečno velja, da je največ prometa v času med 8.00 in 16.00 

UTC, sicer pa se razlikuje glede na dan v tednu in glede na premikanje ure marca in oktobra. 

Maksimalno število preletov na dan je bilo 1263, minimalno 288. 

 

Število operacij v zračnem prostoru (letov), v katerem Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. 

(KZPS, d.o.o.), opravlja storitev kontrole zračnega prometa: 

 

Letalski promet se je na Letališču Jožeta Pučnika vse do leta 2008 povečeval, po letu 2008, ko je 

nastopila gospodarska kriza pa nekoliko upada. 

 

Tabela: Število operacij (število letov) zrakoplovov od 2007 do 2012 na ozemlju RS (Vir: Ocena 

ogroženosti zaradi nesreče zrakoplova Gorenjske regije verzija 2.0.) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Št. operacij 

zrakoplovov 

222.448 242.147 227.114 242.942 265.504 268.037 

 

 

 

Tabela: Število prepeljanih potnikov v letih 2009 do 2012 na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana 

(Vir: Ocena ogroženosti zaradi nesreče zrakoplova Gorenjske regije verzija 2.0.) 

 

Število prepeljanih potnikov 2009 2010 2011 2012 
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 1.433.855 1.388.651 1.369.485 1.198.911 

 

 

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana se je v letu 2007 močno povečal blagovni promet. Posledica 

36%povečanja prometa je bila posledica odprtja večjega števila novih tovornih linij. V letu 2008 pa je 

promet padel za 30%, vendar se je takoj v letu 2009 spet povečal, ne glede na recesijo v gospodarstvu. 

Nadalje se je količina prepeljanega tovora na Letališču Jožeta Pučnika povečala tudi v letu 2010 in 

2011. 
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2.2.  LETALIŠČA IN VZLETIŠČA  

2.2.1. Javna letališča 

 

V Gorenjski regiji je skladno s predpisi ICAO evidentirano eno mednarodno letališče in sicer 

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, ki se nahaja v občini Cerklje na Gorenjskem, in je od občine 

Šenčur oddaljeno cca. 4 km. 

 

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je opremljeno za vzletanje in pristajanje letal vseh kategorij s 480 

potniki in 30.000 kg tovora. 

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, lahko v primeru nesreče zrakoplova, glede na velikost 

zrakoplovov, ki pristajajo in vzletajo, pričakujemo nesreče večjega obsega. 

 

Tveganje, da pride do nesreče zrakoplova na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je vseskozi prisotno, 

vendar je verjetnost takega dogodka majhna. 

 

Možni razlogi za nastanek nesreče zrakoplova na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so: 

 človeški faktor (napaka pilota, kontrolorja letenja, serviserja zrakoplova), 

 tehnični vzroki (napaka na delovanju motorja, konstrukcijska okvara zrakoplova), 

 vremenske razmere in drugi vzroki (neugodne vremenske razmere, nesreče pri prevozu 

nevarnega blaga, požar), 

 razne oblike nezakonitega vmešavanja (teroristični napadi, sabotaže, ugrabitve). 

 

2.2.2. Druga letališča 

 

V Gorenjski regiji imamo tudi eno športno letališče - Alpski letalski center Lesce, ki je namenjeno 

športnim dejavnostim in je od občine Šenčur  oddaljeno cca. 40 km. 

 

2.2.3. Vzletišča 

 

V občini Šenčur nimamo registriranih vzletišč. 
 

 

3. VRSTE, OBLIKE IN ZNAČILNOSTI NESREČE ZRAKOPLOVA 
 

Nesreča zrakoplova je nesreča v zračnem prometu in spada po Zakonu o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami med druge nesreče. To je nesreča, ki jo v večji meri povzroči človek s svojo 

dejavnostjo in ravnanjem, lahko pa nastane tudi zaradi vpliva naravne nesreče. 

 
Za nesrečo zrakoplova je značilno, da; 

 se običajno zgodi brez opozorila, nenadno in nepričakovano, 

 so pogosto žrtve nesreče vsi potniki in člani posadke, 

 se lahko pripeti na krajih, ki niso takoj ali zlahka dostopni, 

 so lahko žrtve tudi prebivalci, če zrakoplov pade na naseljeno območje; 

 drugo. 
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Nesreče zrakoplova lahko delimo na: 

 

 vrsto zrakoplova: Nesreča potniškega, tovornega ali vojaškega zrakoplova, 

 

 kraj nesreče: 

 nesreča zrakoplova na naseljeno območje, 

 nesreča zrakoplova na težko dostopnem terenu, 

 nesreča zrakoplova na vodnih površinah, 

 nesreča zrakoplova na območju letališča, 

 drugo, 

 

 posledice nesreče: 

 žrtve, 

 uničena ali poškodovana infrastruktura, stavbe in kulturna dediščina. 

 vpliv na okolje, 

 možnosti verižnih nesreč. 
 

 
4. VIRI OZIROMA VZROKI NASTANKA NESREČE 

 

Glavni vzroki nesreč zrakoplovov so predvsem: 

 tehnični in drugi vzroki (napaka motorja ali konstrukcije zrakoplova, izguba nadzora nad 

zrakoplovom, napaka kontrole zračnega prometa, človeški in drugi dejavniki), 

 naravne in druge nesreče (neugodne vremenske razmere, požar, nesreče pri prevozu nevarnega 

blaga, potres) in 

 teroristični napadi in druge oblike nasilja. 

 

 

5. DEJAVNIKI, KI POVEČUJEJO VERJETNOST NASTANKA NESREČE 

ZRAKOPLOVA 
 

a) Geografske značilnosti  

 

Občina Šenčur  leži na severozahodu Slovenije. Zanjo je značilna velika reliefna pestrost Visokogorje 

Julijskih, Kamniško-savinjskih Alp in Karavank. 

 

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je glavno in osrednje letališče RS. Zaradi bližine glavnega mesta 

(26 km) ima še poseben pomen in vlogo za državo. Letališče leži v ljubljanski kotlini na 

jugovzhodnem obrobju gorskega masiva Julijskih in Kamniško – Savinjskih Alp. V bližini letališča so 

večja naselja z industrijskimi conami, zato bi nesreča zrakoplova lahko ogrozila prebivalce teh naselij. 

 

b) Vremenske razmere 

 

Med pomembnejšimi vzroki za nesrečo zrakoplova so neugodne vremenske razmere, med katere 

prištevamo predvsem nevihtno neurje, močne vetrove, močno sneženje in gosto meglo.  

 

Med močno nevihto in neurje sodijo nalivi, nevihtni piš in toča. Nevihtna aktivnost iz leto v leto 

spremenljiva. Občasno se pojavljajo tudi nevihte s točo. Nevihtni piš je zelo nevaren za zračni promet, 

saj se pod bazo nevihtnega oblaka zrak izrazito spušča in če pristajajoči zrakoplov zaide v tak 

spuščajoči se veter, lahko zaradi hitre izgube višine trešči na tla. Vetrovi ob nevihtah so zelo 

turbulentni, hitrost pa se jim naglo spreminja. Toča nastaja izključno v spomladansko-poletnem času, 
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pogosto pa je povezana s pojavom nevihtnega piša. Med neugodne vremenske razmere štejemo tudi 

močne zaledenitve, ki se pojavijo pri nižjih temperaturah. 

 

Ker splošnim zahodnim vetrovom zapirajo pot Alpe so vetrovi relativno šibki. Hitrost vetrov narašča z 

višino, močnejši vetrovi pa se pojavljajo tam, kjer se zrak steka ali pada po pobočjih. Za regijo so 

pomembni predvsem naslednji vetrovi: karavanški fen, nevihtni piš ob hladno-frontnih nevihtah, pri 

katerih lahko veter doseže orkansko hitrost ter močna turbulenca oziroma vetrovno striženje.  

Sneženje je v regiji reden pojav, občasno so količine novo zapadlega snega tolikšne, da lahko 

ohromijo zračni promet na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. 

 

Megla je lahko huda ovira predvsem pri pristajanju in vzletanju zrakoplovov. Pogostejša je v 

jesenskem in zimskem obdobju ter zgodaj spomladi, to je od oktobra do aprila.  

 

Za varen zračni promet zrakoplovov je potrebna stalna obveščenost pilotov in kontrola o vremenskih 

razmerah. Za spremljanje in obveščanje o meteoroloških pojavih je pristojen Urad za meteorologijo, 

ARSO. 
 

c) Prevoz nevarnega blaga 
 

Prevoz nevarnega blaga v zračnem prometu je prepovedan razen, če se opravlja z letalskimi predpisi, 

ki veljajo v RS in z mednarodnimi standardi in priporočenimi praksami ter tehničnimi navodili, ki jih 

izdaja Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO). 

 

Prevoz nevarnega blaga v letalskem prometu mora biti usklajen tako z dokumenti ICAO kot tudi z 

dokumenti Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA).  

 

Nevarno blago je razdeljeno v tri kategorije: 

 snovi, ki so dovoljene za prevoz z zrakoplovi, 

 snovi, za katere so potrebna posebna dovoljenja in 

 snovi, ki so izključene iz prevoza zrakoplova. 

 

Letalski prevoznik je, skladno z določbami predpisov, mednarodnih standardov in priporočenih praks, 

dolžan usposabljati letalsko osebje s področja prevoza nevarnega blaga.  

 

Letalski prevoznik, ki dejansko izvaja prevoz nevarnega blaga mora imeti to dejavnost opredeljeno v 

svojem Operativnem priročniku, izdelana pa mora biti: 

 Program usposabljanja s področja prevoza nevarnega blaga ter 

 Navodila za ukrepanje ob nesreči zrakoplova pri prevozu nevarnega blaga. 

 

Za prevoz nevarnega blaga je potrebno dovoljenje pristojnih organov Ministrstva za infrastrukturo in 

prostor (MzIP). S podatki o nevarnem blagu razpolagajo letalski prevozniki, ki izvajajo letenje v RS, 

ali iz nje oziroma prelete preko slovenskega zračnega prostora. Če pride do nesreče zrakoplova, ki 

prevaža nevarno blago in ga prevoznik ne more pobrati, odstraniti, dati na določen prostor ali kako 

drugače nevtralizirati, mora poklicati organizacijo, ki je pooblaščena za reševanje z nevarnim blagom, 

da to stori na stroške prevoznika. 

 

Z zrakoplovom je prepovedan prevoz predmetov in snovi, ki so v tehničnih navodilih označeni kot 

prepovedani za prevoz v normalnih okoliščinah in okuženih živih živali razen izjem. Vojaške 

oborožitve in minsko eksplozivnih sredstev se ne sme prevažati po zraku, razen s posebnim 

dovoljenjem pristojnih organov in v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga. Kadar je to 

potrebno in v interesu javnega reda in varnosti, lahko vlada prepove tudi prevažanje drugega 

posebnega blaga. 
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Pri prevozu radioaktivnih snovi veljajo posebni varnosti ukrepi in ker se prepelje zelo majhne količine 

teh snovi z zrakoplovi, je verjetnost nesreče pri prevozu teh snovi in resna ogroženost zdravja 

udeležencev nesreče, reševalnih enot in prebivalstva v okolici, zelo majhna. Pri tem bi bilo ogroženih 

nekaj ljudi oziroma bi morali za daljši čas omejiti dostop na območje, če ga ne bi bilo možno 

dekontaminirati. Površina takšnega območja bi znašala nekaj 100 m
2
, v najslabšem primeru nekaj 

1.000 m
2
. 

 

Občina Šenčur ne razpolaga z ažurnimi podatki o vrsti in količini nevarnih snovi, ki se prevažajo v 

zračnem prometu preko območja Občine Šenčur. 
 

d) Potresna ogroženost 

 

Območje občine Šenčur  spada po številu in moči potresov med aktivnejša območja, zato lahko potres 

v določeni meri ogrozi zračni promet. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana leži na območju, kjer lahko 

pričakujemo potres VIII stopnje po evropski potresni lestvici (EMS). 

 
e) Terorizem in druge oblike množičnega nasilja 

 

Zadnji dejavnik, ki povečuje verjetnost nastanka nesreče zrakoplova je terorizem, predvsem 

ugrabljanje zrakoplova. Za to je zelo pomembna dejavnost vsakega letališča njegovo varovanje. 

Varovanje mora biti tako organizirano, da je možnost ugrabitev izključena na minimum. To ni 

odvisno samo od sodobne varovalne opreme, ampak tudi od usposobljenosti in budnosti varnostne 

službe in policije, ki skupaj na letališču skrbita za izvajanje varnostnega programa. Varnostni program 

je temelj za preprečevanje nelegalnih vstopov tretjih oseb v postopke sprejema in odprave letal ter 

potnikov. 

 

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ima izdelan integralni načrt varnostnega sistema, ki temelji na 

izdelavi varnostnih dokumentov, usposabljanju zaposlenih, logističnih postopkih in izvajanju stalnih 

vaj zaposlenih. 
 

 

6. VERJETNOST POJAVLJANJA NESREČE 

 
Glede na število prevoženih kilometrov je verjetnost, da bo potnik umrl v nesreči zrakoplova stokrat 

manjša od verjetnosti, da ga bo smrt doletela v avtomobilu. Zato lahko rečemo, da so zrakoplovi eno 

od najvarnejših prevoznih sredstev. 

 

Večina nesreč zrakoplovov se zgodi na letališčih ali v njihovi neposredni bližini, predvsem pri 

vzletanju in pristajanju, zato so najbolj ogroženi tisti prebivalci, ki živijo na območju nadzorovanih 

con (CTR) mednarodnih letališč. 

 

Tveganje, da pride do nesreče zrakoplova na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, na območju 

nadzorovane cone Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana ali na območju občine Šenčur  je vseskozi 

prisotno, vendar je verjetnost takega dogodka majhna. 

 

Na območju občine Šenčur lahko pričakujemo nesreče zrakoplova velikega obsega pri vzletanju ali 

pristajanju zrakoplovov na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, oziroma celo nesrečo zrakoplova z 

udeležbo dveh velikih zrakoplovov, kjer bi bilo prizadetih tudi okrog 800 oseb na krovu zrakoplovov 

in večje območje na zemlji. 

 

Zaradi povečanja pogostosti ekstremnih vremenskih dogodkov zaradi podnebnih sprememb se lahko 

verjetnost pojavlja nesreč zrakoplovov poveča. 
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7. POGOSTOST POJAVLJANJA NESREČE 
 

Večjih nesreč zrakoplovov na območju občine Šenčur v zadnjih 20 letih ni bilo. Zadnja nesreča s 

katastrofalnimi posledicami se je zgodila prvega septembra 1966, ko je letalo britanske družbe 

Britania Airways treščilo v gozd pred Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, ker je posadka zrakoplova 

pozabila naravnati altimeter. Večina nesreč, ki se pripetijo na območju Gorenjske regije so nesreče 

manjšega obsega med katere sodijo predvsem nesreče zmajarjev, padalcev, jadralnih padalcev, 

ultralahkih letal in balonov. 

 
 

8. MOŽEN POTEK TER PRIČAKOVAN OBSEG IN OBMOČJE NESREČE 
 

Za nesrečo zrakoplova je značilno, da: 

 se običajno zgodi brez opozorila, nenadno in nepričakovano, 

 so pogosto žrtve nesreče vsi potniki in člani posadke, 

 se lahko pripeti na krajih, ki niso takoj ali zlahka dostopni in 

 so lahko žrtve tudi prebivalci, če zrakoplov pade na naseljeno območje. 

 

Občina Šenčur se nahaja v nadzorovani coni (CTR), znotraj katere je največ možnosti, da pride do 

nesreče zrakoplova. Nadzorovana cona (CTR) mednarodnega Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana ima 

obliko kvadrata in poteka v smeri SZ – JV. Na zahodni strani sega približno do Ševelj v Selški dolini, 

na severni strani do Trstenika pod Storžičem, na vzhodni strani do Vač (geografsko središče RS) in na 

južni strani do Polic pri Grosupljem. Je druga največja nadzorovana cona (CTR) in meri 613 km
2
, ter 

sega na območja šestih občin Gorenjske regije (Izpostave URSZR Kranj) in 13 občin Ljubljanske 

regije (Izpostave URSZR Ljubljana). Večino nadzorovane cone je na območju Ljubljanske regije, 

približno tretjino pa na območju Gorenjske regije (204 km
2
). 

 
 

 
Slika 24: Nadzorovana cona (CTR) Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (Vir: Ocena ogroženosti zaradi 

nesreče zrakoplova Gorenjske regije verzija 2.0.) 
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Ker je za območje Gorenjske regije značilna velika reliefna pestrost, to zagotovo pomeni oviro pri 

iskanju in reševanju zrakoplova ob nesreči zunaj Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. 

 

Iskanje zrakoplova in reševanje je oteženo predvsem na območju Julijskih Alp in Kamniško – 

Savinjskih Alp, oziroma v nenaseljenih in slabo prehodnih predelih ter v primeru nesreče zrakoplova 

na vodnih površinah. 

 

Glede na to, da se večina nesreč zrakoplovov pripeti na letališčih ali v njihovi neposredni bližini, 

predvsem pri vzletanju in pristajanju, so v Gorenjski regiji najbolj ogroženi prebivalci, ki živijo na 

območju nadzorovane cone (CTR) Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. 

 

Možne žrtve nesreč zrakoplovov niso samo potniki zrakoplovov in posadka, ampak tudi ljudje in 

živali, na območju, kjer pride do nesreče zrakoplova. Posledice nesreče, neposredne in posredne 

prizadenejo tudi svojce žrtev, člane reševalnih enot, kulturno dediščino, premoženje, 

okolje,infrastrukturo in podobno. 

 

 

Nadzorovana cona (CTR) 

mednarodnega letališča 

Število 

prebivalcev 

Gostota 

poseljenosti 

Velikost območja 

(km2) 

Šenčur  7.903 196,1 40,3 
 

 

9. VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE 
 

 

Ob nesrečah zrakoplovov lahko pričakujemo večje število poškodovanih in tudi veliko število smrtnih 

žrtev.  

 

Število smrtnih žrtev se lahko poveča tudi zaradi možnih različnih verižnih nesreč, kot so:  

 nesreča zrakoplova na naseljeno območje, ki lahko povzroči požare ali eksplozije ter tako 

ogrozi 

življenje ljudi in živali, poškodbe ali uničenje infrastrukture in kulturne dediščine ter  

 

 nesreča zrakoplova z nevarnim blagom, ki lahko povzroči nenadzorovano uhajanje ali 

odtekanje nevarnega blaga v okolje in s tem nastanek požara ali eksplozije. 

 
 

10. PREPREČITEV, UBLAŽITEV IN ZMANJŠANJE POSLEDIC NESREČE 

ZRAKOPLOVA 
 

Članstvo RS v mednarodnih in drugih organizacijah (Evropski uniji (EU), Mednarodni organizaciji 

civilnega letalstva (ICAO), Evropski konferenci civilnega letalstva (ECAC), Evropski organizaciji za 

varnost zračne plovbe (EUROCONTROL) in Organizaciji severnoatlantske pogodbe (NATO)), 

nalaga RS, da upošteva letalske standarde, priporočila in usmeritve, pa tudi zahteve in priporočila v 

prometni politiki. 

 

V civilnem letalstvu je pomembna dejavnost varovanje, ki se odraža na področju letališč, letalskih 

prevoznikov in drugih. Varovanje zahteva izvajanje številnih ukrepov z namenom preprečevanja 

dejanj nezakonitega vmešavanja. 

 

Temelj za izvajanje potrebnih ukrepov preprečevanja dejanj nezakonitega vmešavanja je izdelava 

varnostnih programov (letališki varnostni program, varnostni program letalskega prevoznika, 

varnostni program drugih subjektov).  
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Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ima izdelan integralni načrt varnostnega sistema, ki temelji na 

izdelavi varnostnih dokumentov, usposabljanju zaposlenih, logističnih postopkih in izvajanju stalnih 

vaj zaposlenih. Na letališču izvaja naloge varovanja policija, varnostna služba in drugi subjekti, ki so 

določeni z varnostnim programom. Naloge varovanja lahko izvaja tudi policija na krovu zrakoplova. 

 

Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe, ki jih preživeli potniki in ogroženi prebivalci izvajajo 

za preprečevanje in ublažitev posledic nesreče zrakoplova za njihovo zdravje in življenje, ter varnost 

njihovega premoženja. Z ukrepi, ki jih morajo izvesti potniki ob nesreči zrakoplova za zavarovanje 

svojih življenj in imetja (požar na zrakoplovu in podobno) je dolžan potnike seznaniti prevoznik. 

Kadar je zaradi posledic nesreče zrakoplova ogroženo življenje ljudi in živali skrbi za organiziranje, 

razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite občina Šenčur v sodelovanju s prevoznikom. 

 

 

10.1. Ukrepi zaščite, reševanja in pomoči 
 

Od zaščitnih ukrepov se ob nesreči zrakoplova izvajajo naslednji ukrepi: 

 prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi, 

 RKB zaščita, 

 evakuacija, 

 sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev in 

 zaščita kulturne dediščine. 

 

 

10.2. Naloge zaščite, reševanja in pomoči 

 
Od nalog zaščite, reševanja in pomoči se ob nesreči zrakoplova izvajajo naslednje: 

 iskanje pogrešanega zrakoplova in oseb, 

 gašenje in reševanje ob požarih, 

 prva pomoč in nujna medicinska pomoč, 

 reševanje iz ruševin, 

 reševanje na vodi in iz vode, 

 pomoč ogroženim in prizadetim svojcem oziroma prebivalcem in 

 zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. 

 

 

11. RAZRED OGROŽENOSTI OBČINE ŠENČUR ZARADI NESREČE 

ZRAKOPLOVA 

 
Kriterij za točkovanje območja mednarodnega Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana V občini Šenčur  je 

prikazan na spodnji tabeli. 

 

Tabela: Kriteriji za točkovanje območja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana po občinah 

 

1 točka 2 točki 3 točke 4 točke 5 točk 

  Območje občine izven 

območja CTR 

Letališča J. Pučnika 

Ljubljana 

 Območje CTR cone 

Letališča J. Pučnika 

Ljubljana 
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Tabela: Razvrstitev občine glede na kriterije, ter razredi in stopnje ogroženosti nosilcev načrtovanja 

 

Razred 

ogroženosti 

Točke iz tabele 7 Stopnja 

ogroženosti 

1 - 
Majhna 

 

2 - 
Srednja 

 

3 3 
Velika 

 

4 - 
Zelo velika 1 

 

5 5 

 

Zelo velika 2 

 
 

 

 

Tabela: Stopnja ogroženosti za občino Šenčur 

 

 

Občina Razred ogroženosti 

Šenčur 5 

 
 

 

V peti, najvišji razred ogroženosti ob nesreči zrakoplova so razvrščene občine, katerih ozemlje sega v 

območje nadzorovane cone (CTR) Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. V ta razred je uvrščenih šest 

občin, med njimi je tudi občina Šenčur. 
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12. ZAKLJUČEK 
 

Glede na število prevoženih kilometrov so zrakoplovi ena najvarnejših prevoznih sredstev, saj je 

verjetnost, do bo potnik umrl v nesreči zrakoplova precej manjša, kot v avtomobilski nesreči. 85% 

nesreč zrakoplovov se zgodi na letališčih ali v njihovi neposredni bližini, pri vzletih in pristankih 

zrakoplovov. Poleg potnikov in posadke so možne žrtve nesreč zrakoplovov tudi ljudje in živali na 

zemlji ter poškodbe oziroma uničenje premoženja, infrastrukture, kulturne dediščine ter okolja. 

 

Zaradi številnih zračnih poti, ki potekajo preko zračnega prostora RS in seveda tudi preko območja 

občine Šenčur, je s stališča nevarnosti nastanka nesreče zrakoplova ogrožena celotna občina, kar 

pomeni, da so možne nesreče manjšega in večjega obsega. 

 

Večja verjetnost za nastanek nesreče zrakoplova večjega obsega v Gorenjski regiji je Letališču 

Jožeta Pučnika Ljubljana. Velja tudi, da je največ letalskega prometa na mednarodnih letališčih v 

poletni sezoni ob sobotah, ter v zimski sezoni ob četrtkih med 9.00 in 12.00 UTC. 

 

Najhujše posledice lahko povzročijo nesreče zrakoplovov: 

 na območju nadzorovane cone (CTR) Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, na naseljenem 

območju, 

 pri nesreči zrakoplova, ki prevaža nevarno blago in pri tem pride do nenadzorovanega 

uhajanja škodljivih snovi v okolje ali do požara oziroma eksplozije ter  

 pri nesreči zrakoplova na vodnih površinah. 

 

Zaradi posebnih varnostnih ukrepov in majhnih količin prepeljanega nevarnega blaga, je verjetnost 

nesreče zrakoplova pri prevozu nevarnega blaga zelo majhna. 

 

V Občini Šenčur se izdela Oceno ogroženosti zaradi nesreče zrakoplova, ter izdela se Občinski načrta 

zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova. 

 

 


