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Spoštovane občanke in občani Občine Gorenja vas - Poljane!

Naravne nesreče (poplave, žled, ujme, …), ki so nas prizadele v preteklosti, nas obvezujejo k
izboljšanju obveščanja javnosti ob izrednih dogodkih oziroma razmerah. Utečeno za nekaj dni
vnaprej poteka obveščanje Agencije RS za okolje (ARSO) in Uprave RS za zaščito in reševanje
(URSZR) prek meteoroloških prognoz, kart in opozorilnih alarmov v digitalnih in tiskanih medijih.
Ob situaciji iz leta 2007 v Železnikih in v naši občini, ko sta uničevala žledolom in poplavni val, pa
je tak sistem žal pomanjkljiv. V takih primerih je potrebno o prihajajoči nevarnosti takoj obvestiti
prebivalce na širšem območju, ki morajo za zagotovitev lastne varnosti in zaščite svojega
premoženja, takoj izvesti določene ukrepe. V takem primeru bomo na ogroženih območjih sprožili
sirene sistema javnega alarmiranja, vendar večina ne ve čemu je alarm namenjen. Manjka torej
podatek na kakšno nevarnost alarm opozarja.

Pri iskanju različnih rešitev sta se Gasilsko poveljstvo in Civilna zaščite Občine Gorenja vas -
Poljane odločila, da po »sproženi sireni javnega alarmiranja« prebivalce o vrsti preteče nevarnosti
obvestimo prek lokalnega Radia Sora.

Obveščanje javnosti bo v bodoče po sproženi sireni javnega alarmiranja potekalo takole:
1. V primeru preteče nevarnosti občanom bo sprožena posamezna sirena ali skupina siren

javnega alarmiranja na tistih območjih naše občine, kjer bo grozila nevarnost.
Korak 1: Občani na svojem območju zaslišijo sireno javnega alarmiranja.

2. Občani takoj vklopijo radijske sprejemnike in jih naravnajo na frekvenco Radia Sora (91,1;
96,3 ali 89,8 MHz). V nekaj minutah po sproženi sireni bodo prejeli prve informacije o preteči
nevarnosti in ustrezna navodila o ravnanjih in ukrepih, ki jih morajo takoj izvesti. Podnevi
bodo obvestila in navodila na radijskih valovih posredovali novinarji, ponoči pa štab civilne
zaščite ali štab javne gasilske službe.
Korak 2: Občani vključijo Radio Sora. Prejmejo prve informacije o preteči nevarnosti in
ustrezna navodila o ravnanjih in ukrepih, ki jih morajo nujno takoj izvesti.

3. Pristojne službe bodo občanom prek Radia Sora sporočale vsa nadaljnja obvestila in navodila
o ravnanju in ukrepih, ki jih morajo izvajati.
Korak 3: Občani spremljajo Radio Sora in upoštevajo s strani pristojnih služb podana
obvestila ter navodila o nadaljnjih ravnanjih in ukrepih, ki jih morajo izvajati.

Upamo, da bomo ta sistem obveščanja zaradi naravnih in drugih nesreč potrebovali čim manjkrat
oziroma nikoli. V primeru potreb pa želimo, da bi bil le-ta učinkovit in bi bile posledice takih
naravnih in drugih nesreč čim manjše.
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