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NUJNO OBVESTILO!

Skladno z opozorili ARSO in napovedjo vremenskih razmer za danes četrtek 05.02.2015 ter
jutri petek 06.02.2015 vam posredujemo obvestilo URSZR. Prosimo in predlagamo, da
navodila dosledno upoštevate in se ne izpostavljate nevarnim vremenskim razmeram!
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
SNEG, SNEG IN SNEG … (4.2.2015)

Ob obilici snega :
Zmanjšajte uporabo osebnih vozil, uporabite javni prevoz …
Ob prometnih zastojih ustavite ob robu cestišča …
Umaknite avtomobile, da se lahko pluži …
Doma imejte zalogo osnovnih živil in zdravil za nekaj dni …
Zmanjšajte uporabo osebnih vozil
Če je le mogoče, se ne odpravljajte na pot, če morate pa za pot v mesto in vožnjo po mestu
uporabite javni prevoz.
Če je nujno in morate na pot s svojim vozilom, premislite in preverite: ali je vaše vozniško
znanje razmeram primerno, ali ima vaš avtomobil ustrezno zimsko opremo in ali jo znate
namestiti in uporabiti.
Če se boste odpravili na pot s svojim vozilom, upoštevajte, da boste za isto pot v snegu
potrebovali veliko več časa, zato se odpravite prej. Bodite pripravljeni na zastoje in imejte
poln rezervoar goriva, odejo in toplo pijačo v termovki.
Ob prometnih zastojih ustavite ob robu cestišča
Če pride do zastoja, ustavite vozilo ob robu cestišča tako, da bo omogočen prevoz
intervencijskih vozil in plugov. Vaše vozilo naj bo dovolj oddaljeno od sosednjih vozil, da
prezračevalni sistem vašega vozila ne bo vsesaval njihovih izpušnih plinov.
Umaknite avtomobile, da se lahko pluži
Avtomobile parkirajte tako, da bodo lahko nemoteno plužili ceste. V mestih priporočamo
parkiranje v garažnih hišah in na parkiriščih.
Doma imejte zalogo osnovnih živil in zdravil za nekaj dni
Priporočamo, da preden zapade veliko snega, opravite čim več nujnih opravkov. Predvsem
starejšim in gibalno oviranim svetujemo, da opravijo nakupe osnovnih življenjskih potrebščin
in zdravil, ko so ceste in pločniki še dokaj kopni, ter da imajo zalogo hrane in pijače za nekaj
dni.
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