POMEMBNO

MIT ali DEJSTVO

Pri nas poplav nikoli ni bilo.

SMRTNO NEVARNO
• NE VOZITE ALI REŠUJTE VOZIL V VODI.
• NE DOTIKAJTE SE NAPRAV POD
NAPETOSTJO.
• NE PRIBLIŽUJTE SE REČNIM BREŽINAM
IN VODNEMU TOKU.

MIT DEJSTVO
Zgodovinski spomin na poplave
je relativno kratek. Praktično
vse ravnice v Sloveniji so nastale s poplavljanjem.

Poplave me ne ogrožajo, ker me Nasipi ščitijo le pred poplavami
z določeno povratno dobo. Ob
ščitijo nasipi.
zelo visokem vodostaju so lahko
preplavljeni tudi nasipi.
Večja vozila so varna za vožnjo Že 60 cm deroče vode lahko
odnese večino večjih vozil.
čez poplavno vodo.

PRAKTIČNI NAPOTKI

Nenadne poplave (hudourniški Nenadne poplave (hudourniški
izbruhi) se pojavijo samo ob izbruhi) se lahko pojavijo tudi
na suhih območjih in urbanih
strugah.
površinah, kjer ni struge.

• PRITRDITE CISTERNO ZA KURILNO OLJE.
• GUMIJASTIH ŠKORNJEV NE SHRANJUJTE
V KLETI.
• NE UŽIVAJTE HRANE, KI JE BILA V STIKU S
POPLAVNO VODO.

Država ali občina sta dolžni Pri zagotavljanju poplavne
poskrbeti za mojo poplavno varnosti imajo posamezniki,
podjetja in druge organizacije
varnost.
svojo vlogo, zato naj vsak izvede ukrepe, ki so opisani v tej
zloženki in na spletni strani:
http://www.poplavljen.si.
Poplave s 100-letno povratno Izraz poplave s 100-letno
dobo se pojavijo 1x na 100 let. povratno dobo predstavlja
statistično povprečje. Tako obstaja možnost, da se poplava s
100-letno povratno dobo pojavi
celo večkrat v enem letu.

INŠTITUCIJE, ki se ukvarjajo s problematiko poplavne varnosti:
• Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje:
Tel. št.: 01/ 471 33 22 (centrala)
http://www.sos112.si
• Agencija RS za okolje (ARSO):
- Urad za hidrologijo in stanje okolja
- Urad za upravljanje z vodami
Tel. št.: 01/ 478 40 00 (centrala)
http://www.arso.gov.si
• Izvajalci javnih služb (IJS) - Izvajanje izrednih ukrepov v času
povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja
voda:
- Hidrotehnik d.d. Ljubljana
Tel. št.: 01/ 568 24 19
http://www.hidrotehnik.si/
• Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zaščito, reševanje in
civilno obrambo
Tel. št.: 01/ 306 43 31
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/zascita-resevanje-civilna-obramba/

Poplavna ogroženost v
mestni občini Ljubljana

NAHAJATE SE NA
POPLAVNEM
OBMOČJU

Stanje pretokov slovenskih rek
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/Hg_1.html
Opozorila
http://www.arso.gov.si/vode/opozorila/

KLIC V SILI: tel.št. 112
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PRIPRAVITE SE SEDAJ,
DA VAS POPLAVA
NE PRESENETI
www.poplavljen.si

SAMI NAREDITE PRED POPLAVO
INFORMIRAJTE SE

• Na občini se pozanimajte o stanju poplavne nevarnosti v vašem kraju,
seznanite se z vrsto poplav oz. načinom poplavljanja na vašem območju.
• Preverite, ali vas ogroža kakšen potok, erozija ali plazljiva zemljina.
• Poiščite najvarnejšo pot do visokih, pred poplavo varnih območij. Izogibajte se nizko ležečih območij, ki lahko onemogočijo evakuacijsko pot.

ZAVARUJTE SE

• Pri zavarovalnici sklenite ustrezno zavarovanje za kritje škode na konstrukciji objekta in notranji/zunanji opremi zaradi poplav ali izlitja kanalizacije.

PRIPRAVITE NAPRAVE

• Priskrbite si radio na baterije z dodatnimi baterijami, imejte stalno zalogo
konzervirane hrane in ustekleničene vode, saj obstaja možnost motene
preskrbe z vodo. Na zalogi imejte tudi nekaj denarja, bistvenih zdravil,
toplih oblek, prvo pomoč in druge življenjsko pomembne pripomočke.
• Kupite lastno malo potopno črpalko za umazano vodo.

PRIPRAVITE OBJEKT

• Življenjsko in osebno pomembno lastnino (dokumenti, zdravila, arhivi,
vrednejši predmeti in aparati) shranjujte v višje ležečih predelih stavbe
oziroma v sefu, odpornem na vodo in ogenj.
• Na odprtine, skozi katere bi v objekt lahko pritekla voda, namestite
pripomočke za tesnjenje (glej www.poplavljen.si).
• Če je mogoče, da bi v prostoru lahko prišlo do povratnega vdora kanalizacijskih voda, poskrbite za namestitev protipovratne lopute na glavni
kanalizacijski iztok iz objekta. To lahko stori vaš vodovodni inštalater.
• Pritrdite naprave, ki bi lahko izplavale in povzročile škodo ( npr. cisterna
za kurilno olje, plin). Pritrdite jih v tla ali oprite v strop.
• V prostorih, ki so podvrženi poplavljanju, naj bodo talne obloge iz materiala, ki mu voda ne škodi, se lahko čisti in hitro suši. Oprema naj bo zidana
ali iz materialov, ki bolje prenašajo vodo (npr. PVC, kovina, masiven les).
• V prostorih, ki so podvrženi poplavljanju, izvedite poglobitev (dimenzij
20x20x15 cm), da bo mogoče s potopno črpalko izčrpati čim večji del
vode.

TIK PRED POPLAVO

• Če živite v predelu, kjer so možne poplave in nanje kažejo tudi
razmere (dolgotrajno deževje, neurje), vključite radijski sprejemnik in
spremljajte poročila hidrometeorološke službe ter navodila pristojnih štabov Civilne zaščite (http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/
Hg_1.html).
• Pospravite dvorišče in zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi.
• Če leži vaš dom na območju, kjer lahko voda poplavi celotno zgradbo, pravočasno evakuirajte ključne dobrine na varno
območje, npr. k sosedu ali sorodniku. Če za to nimate časa, vzemite s
seboj najnujnejše stvari (denar, dokumente in nekaj oblek) ter se umaknite nad območje, ki ga lahko doseže voda.
• Namestite protipoplavno zaščito (vreče z zemljo ali peskom, PVC folijo,
deske idr.) pred zunanja vrata, svetlobne jaške, na talne sifone in
druga mesta, kjer obstaja verjetnost vdora vode.
• Izklopite elektriko, plin in vodo.

SAMI NAREDITE MED POPLAVO
INFORMIRAJTE SE

• Spremljajte medije.

KLIC NA POMOČ

• Če se vam ni uspelo umakniti in ste ostali na poplavljenem območju, se
najprej umaknite v višje predele stavbe in pokličite 112. Ponoči uporabite primerno svetilo, da vas bodo reševalci lažje našli. Ob sebi imejte
tudi kak predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimete (avtomobilska
zračnica, plastična posoda s čepom, večji kos stiropora, idr.).

NEVARNOSTI MED POPLAVO

• Ne vozite, če niste zunaj poplavnega območja. Če obstanete v avtomobilu
na poplavnem območju, ga čimprej zapustite in se premaknite na višje
ležeče območje, saj lahko ostanete ujeti v vodni pasti.
• Ne hodite, ne plavajte, ne vozite in se ne igrajte v poplavni vodi.
Običajno ni možno videti, kako hitra je voda oziroma kje v tleh so poglobitve.
• Ne približujte se rečnim brežinam, ker so lahko zaradi erozije spodjedene.
• Ne dotikajte se naprav pod napetostjo, če stojite v vodi.
• Ne zadržujte se v kletnih prostorih, ker je lahko nevarno.

Med poplavo in po njej boste potrebovali: nujne zaloge sveže vode in
konzervirane hrane, pribor za prvo pomoč, zalogo nujnih zdravil, gumijaste škornje ali drugo primerno obutev in gumijaste rokavice ter vodoodporno torbo za dokumente, obleko in dragocenosti.

SAMI NAREDITE PO POPLAVI
NEVARNOSTI PO POPLAVI

MEDICINSKA POMOČ

• Poiščite medicinsko pomoč, če je potrebno.

INFORMIRAJTE SE

• Spremljajte poročila na radiu in TV. Objavljene bodo informacije o stanju na poplavljenem območju, ustreznosti pitne vode, obveznem prekuhavanju, prijavi in popisovanju škode, humanitarni pomoči, idr.
• Poizvedite, kje je voda že upadla. Ceste so še vedno lahko poškodovane in
se lahko porušijo pod težo vozila.

VRNITEV DOMOV

• Očistite in dezinﬁcirajte vse, kar se je zmočilo.
• Ne uživajte sveže hrane, ki je bila v stiku s poplavno vodo.
• Ob poškodbah vodovodnega omrežja ne pijte vode, dokler ni sporočeno,
da je neoporečna, predvsem pa ne pijte vode iz vodnjakov.
• Ne uporabljajte električne inštalacije in aparatov, ki so bili poplavljeni,
dokler jih ne pregleda strokovnjak (vaš električar).
• Obvestite pristojne službe o pretrganju telefonskega, električnega,
vodovodnega ali plinskega omrežja.

• Vrnite se domov, ko mediji obvestijo, da je vrnitev varna.
• Preverite varnost objekta. Pojavi, kot so izpodjedeni temelji, razpoke in
podobno, lahko nakazujejo resne poškodbe na objektu. Vstop v tak objekt ni varen.
• Fotograﬁrajte škodo in obvestite svojo zavarovalnico.

Če živite na poplavno ogroženem območju, obstaja več ukrepov za zmanjšanje škode v vašem domu. Ilustracija prikazuje nekaj primerov.
Električne vtičnice
Dvig električnih vtičnic in napeljav
za vsaj 1,5 m nad tlemi bo zmanjšalo
tveganje poškodb med poplavo. Pri
ponovnem napeljevanju kable napeljite
do vtičnice z vrha navzdol. Stikala in
prezračevalni sistemi naj se nahajajo
nad tlemi. Tako boste lahko električne
napeljave uporabljali tudi po poplavi.

Kadi, talne sifone in straniščene školjke
tesnite z gumo, armaﬂex peno, neoprenom ali PVC folijo in obtežite z vrečami
peska. Straniščno školjko testnite z gumijastim čepom čistilca odtokov in obtežite z vrečo peska.

Kuhinja in kuhinjski aparati
Kuhinjske omarice naj bodo iz masivnega lesa, umetne mase ali kovin, saj omenjeni
material bolje prenaša vlago. Pohištvo iz ivernih plošč lahko ob sušenju razpade. Bela
tehnika (hladilnik, pralni stroj idr.) naj bo postavljena čim višje od tal.
Police
Nenadomestljive predmete, kot so družinske fotograﬁje
ali dragocena lastnina, namestite na visoke police.
Talne obloge
Za talne obloge uporabite keramične
ploščice oziroma podoben material.
Parket in tekstilne obloge so zelo občutljivi
na vlago.

TV in hi-ﬁ
Pritrdite TV sprejemnik in drugo
elektronsko opremo na steno, vsaj 1,5 m
nad tlemi.

Vrata in okna
Namestite plastične ali aluminjaste okenske okvirje in vrata.

Stene
Namesto mavca uporabite apno na osnovi
sadre. S tem boste preprečili nabrekanje
ometa.
Vreče
Vhodne odprtine in kletna okna zaščitite z
vrečami, ki jih največ do polovice napolnite
z zemljo, peskom ali drugim materialom.
Zložite jih tako, da se prekrivajo in jih
za utrditev pohodite. Za vreče je možno
uporabiti kakršen koli material, ki preprečuje
izpiranje in razsipanje polnila - vreče za žito,
jutaste vreče, prevleke za blazine in odeje,
prti, rjuhe, PVC vrečke iz trgovine itn.

Odtoki in cevi
Namestite nepovratne ventile na vse odtoke in cevi.
To lahko stori vaš vodovodni inštalater.
Zračniki
Na zračnike namestite neprodušne pokrove, ki bodo preprečili vdor
vode.
Varovala odprtin
Na zid pred vrata ali na podboje namestite gradbene ali vezane plošče ter jih pritrdite z vijaki. Režo med
zidom in ploščo zatesnite z močnim lepilnim trakom, tkanino, papirjem, montažno peno, silikonom, itn. Pri
zelo širokih vratih ali oknih plošče ojačate tako, da nanje po dolžini privijete letve. Če ne morete kupiti plošč,
uporabite deske, in jih prevlecite s PVC folijo.
LEGENDA
Nizki stroški -

Zmerni stroški -

Višji stroški -

