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1. OSKRBA S PITNO VODO 
 

1.1 Uvod 

 

Občinski načrt oskrbe z vodo za Občino Tržič temelji na določilih Zakona o varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10 in 21/18), Doktrine 

zaščite, reševanja in pomoči (Vlada RS, št. 912-07/2002-1 z dne 30. 05. 2002), Resolucije o 

nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 

(Uradni list RS, št. 75/16) Izdelan je v skladu z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov 

zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19 ) in  skladno s sklepom Poveljnika 

Civilne zaščite RS (zapisnik izredne seje Štaba CZ RS, 846-8/2012-3 z dne 10.4.2012). 

 

Podlaga za izdelavo načrta ZiR oskrbe z vodo za Občino Tržič je regijski načrt oskrbe z vodo 

za gorenjsko regijo, verzija 3.0 in dopolnjene verzije. 

 

Pri izdelavi načrta smo upoštevali razmere, pogoje, značilnosti in lego prostora občine Tržič. 

Izdelava načrta temelji na zbranih podatkih iz preteklih let, nastalega stanja podatkov 

pridobljenih od lokalnih skupnosti, upravljalcev vodovodnega omrežja in strokovnih služb. V 

Občinskem načrtu se predvideva ukrepanje v primeru suše, ki prizadene področje enega ali več 

območij v občini Tržič. Cilj izdelave Občinskega načrta je varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, preučit in ublažiti posledice nesreče - ob pomanjkanju pitne vode za varnejšo in 

kakovostno življenje ljudi in preprečiti ali ublažiti gospodarsko škodo. 

 

P-100 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 

 

1.2 Značilnosti Občine Tržič 

 

Občina Tržič zavzema 155,4 km2 ali 0,8% ozemlja Republike Slovenije in ima 14.880 

prebivalcev (SURS 2019). Na severu meji z Republiko Avstrijo in sicer po gorskem grebenu 

osrednjih Karavank, na zahodu meji na občini Žirovnica in Radovljica, na vzhodu na Jezersko 

in Preddvor ter na jugu na občini Naklo in Kranj. Ozemlje skoraj v celoti pripada porečju 

Tržiške Bistrice, le manjši del pripada porečju Kokre (Občina Tržič 2019). Po površini se med 

slovenskimi občinami uvršča na 36. mesto (Statistični urad 2019). 

 

Administrativno središče občine je Tržič, kjer je sedež Občine in Upravne enote. 

 

Občina ima 13 krajevnih skupnosti in sicer: Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol, 

Kovor, Križe, Leše, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Pristava, Ravne, Sebenje, Senično, Tržič 

– mesto.  

 

http://www.trzic.si/o-trzicu
https://www.stat.si/obcine/sl/2012/Municip/Index/188
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• Bistrica pri Tržiču je urbanizirano gručasto primestno naselje. Leži jugozahodno od 

Tržiča, nad desnim bregom reke Tržiške Bistrice, ob glavni cesti Podbrezje - Ljubelj. 

Ima 2718 prebivalcev. 

• Brdo je manjše naselje jugozahodno od Tržiča in ima 33 prebivalcev. 

• Breg ob Bistrici je naselje južno od Tržiča nad levim bregom Tržiške Bistrice. Ima 71 

prebivalcev. 

• Brezje pri Tržiču je večje naselje zahodno od Tržiča pod cesto Bistrica pri Tržiču – 

Begunje in ob vznožju Dobrče. Ima 359 prebivalcev. 

• Čadovlje pri Tržiču je manjše naselje severovzhodno od Tržiča. Ima 78 prebivalcev. 

• Dolina je manjše naselje severovzhodno od Tržiča. Ima 67 prebivalcev.  

• Gozd je vasica, ki leži na južnem pobočju Kriške gore in ima 30 prebivalcev. 

• Grahovše je naselje severno od Tržiča na nadmorski višini 806 m. Ima 121 prebivalcev 

• Hudi Graben leži zahodno od Tržiča ob cesti Bistrica pri Tržiču – Begunje in ima 42 

prebivalcev. 

• Hudo je manjše naselje južno od Tržiča. Ima 51 prebivalcev. 

• Hušica je naselje, ki leži jugozahodno od Tržiča ob cesti Hudo – Brezje pri Tržiču in 

ima 5 prebivalcev. 

• Jelendol je naselje, ki  leži ob reki Tržiška Bistrica in je s cesto v Dovžanovi soteski, 

povezan z 10 km oddaljenim občinskim središčem. Ima 120 prebivalcev.  

• Kovor je gručasta vas na terasi Tržiške Bistrice ob cesti proti Ljubelju. Ima 796 

prebivalcev. 

• Križe so naselje pod jugozahodnim vznožjem Kriške gore ob cesti Tržič - Golnik. Imajo 

887 prebivalcev. 

• Leše so naselje pod cesto Bistrica pri Tržiču – Begunje  ima 210 prebivalcev. 

• Loka je novejše naselje južno od Tržiča in ima 363 prebivalcev. 

• Lom pod Storžičem je razloženo naselje z gručastim jedrom. Leži v ledeniško 

preoblikovani dolini potoka Lomščice. Obdan je z gorami. Proti jugu s pobočjem Kriške 

gore, proti severu pa s Konjščico. Ima 345 prebivalcev.  

• Novake so manjše naselje jugovzhodno od Tržiča ob cesti Križe – Golnik. Imajo 17 

prebivalcev. 

• Paloviče so naselje pod cesto Bistrica pri Tržiču – Begunje in  imajo 73 prebivalcev. 

• Podljubelj je vas  severno od Tržiča in se nahaja ob glavni cesti Tržič - Ljubelj. Ima 

875 prebivalcev.  

• Popovo je naselje južno od Tržiča in ima 19 prebivalcev. 

• Potarje je naselje severno od Tržiča. Leži na višini 820 m in ima 82 prebivalcev. 

• Pristava je novejše naselje, ki leži južno od Tržiča nad levim bregom Tržiške Bistrice 

in ima 897 prebivalcev. 

• Retnje je naselje, ki leži južno od Tržiča nad in ob levim bregom Tržiške Bistrice in 

ima 273 prebivalcev. 

• Ročevnica je novejše urbanizirano gručasto primestno naselje. Leži jugozahodno od 

Tržiča, nad desnim bregom Tržiške Bistrice. Ima 577 prebivalcev. 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanizacija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Naselje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C5%A1ka_Bistrica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Podbrezje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Reka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C5%A1ka_Bistrica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cesta
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dov%C5%BEanova_soteska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Km
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gru%C4%8Dasta_vas
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C5%A1ka_Bistrica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cesta
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Naselje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%A1ka_gora
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cesta
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/wiki/Golnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%A1ka_gora
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%A1ka_gora
http://sl.wikipedia.org/wiki/Planina_Konj%C5%A1%C4%8Dica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vas
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Naselje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C4%8D
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• Sebenje je vas, ki leži na severnem robu Ljubljanske kotline, na levem bregu Tržiške 

Bistrice, ob cesti Kranj-Tržič. Imajo 424 prebivalcev. 

• Senično je naselje jugovzhodno od Tržiča ob cesti Križe – Golnik. Ima 298 prebivalcev. 

• Slap je naselje severno od Tržiča ob bregovih Tržiške Bistrice. Ima 183 prebivalcev. 

• Spodnje Vetrno je naselje vzhodno od Tržiča nad cesto Križe - Golnik. Ima 59 

prebivalcev. 

• Tržič je mesto in središče občine Tržič. Leži ob sotočju Tržiške Bistrice in Mošenika 

ob južnem vznožju Karavank. Ima 3617 prebivalcev. 

• Vadiče so manjše naselje jugozahodno od Tržiča. Imajo 20 prebivalcev. 

• Visoče so manjše naselje jugozahodno od Tržiča. Imajo 88 prebivalcev. 

• Zgornje Vetrno je naselje vzhodno od Tržiča nad cesto Križe - Golnik. Ima 69 

prebivalcev. 

• Zvirče so urbanizirano gručasto naselje. Nahajajo se v severozahodnem delu Dobrav na 

terasi nad desnim bregom reke Tržiške Bistrice, zahodno od odcepa avtoceste Podtabor 

- Tržič, južno od Kovorja. Prislonjeno je ob vzhodni rob terciarnega gričevja. Imajo 407 

prebivalcev. 

• Žiganja vas je vas, ki leži v severnem delu Ljubljanske kotline, na levem bregu Tržiške 

Bistrice, ob cesti Kranj-Tržič. Ima 492 prebivalcev (Statistični urad RS 2019, Jekovec 

2019). 

 

Osnovni statistični podatki občine Tržič: 

• površina: 155,4 km2, 

• število naselij: 35, 

• število prebivalcev (prva polovica leta 2019): 14.880, 

• največje naselje (2019): Tržič 3.670 prebivalcev, 

• povprečna starost prebivalstva (2019): 44,3 let (moški 42,7; ženske 45,9 let) 

• gostota naseljenosti (2019): 95,8 prebivalca/ km2, 

• število gospodinjstev (2018) : 5.715 

• povprečno število članov na eno gospodinjstvo (2018): 2,5, 

• število stanovanj (2015): 5.830, 

• število kmetijskih gospodarstev (2010): 244, 

• največja nadmorska višina: 2.133 m (Košutnikov turn), 

• najnižja nadmorska višina: 434 m (Novake)  

 

1.3 Vrsta, oblika in značilnosti nesreče 

 

Iz javnih sistemov vodovodnih omrežjih se oskrbujejo večji del prebivalstva, ki v normalnih 

razmerah zagotavljajo zadostne količine pitne vode. Ob večjih sušnih obdobjih,  lahko pride do 

pomanjkanja vode po posameznih gospodinjstvih, katera  imajo lastne vire. Te so skoraj 

praviloma v višjih predelih. Večina od teh je kmetij, katere rabijo za svoje potrebe večje količine 

vode za napajanje živine ter za gospodarsko dejavnost. 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanska_kotlina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C5%A1ka_Bistrica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C5%A1ka_Bistrica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kranj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Tr%C5%BEi%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C5%A1ka_Bistrica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%A1enik_(potok)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Karavanke
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanizacija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Naselje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dobrava
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C5%A1ka_Bistrica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Avtocesta_A2
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kovor
http://sl.wikipedia.org/wiki/Terciar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanska_kotlina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C5%A1ka_Bistrica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C5%A1ka_Bistrica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kranj
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Vzroki za nastanek pomankanja pitne vode so: 

 

• Zaradi dolgotrajne suše  

Ločimo štiri osnovne tipe suše:  

• stalna suša – rastlinstvo in življenje je temu prilagojeno;  

• sezonska ali vegetacijska suša – se pojavlja v enakomernih intervalih, ko se menjajo 

sušna in deževna letna obdobja;  

• nepredvidljiva suša – pojavi se zaradi nenormalnega pomanjkanja padavin, je 

kratkotrajna, pojavi se v različnih časovnih obdobjih in  

• nevidna suša – nastaja poleti, ko tudi kratkotrajni nalivi ne morejo nadomestiti izgub 

vode.  

Na področju občine lahko pričakujemo nepredvidljivo in nevidno sušo.  

• Okvare sistemov za oskrbo s pitno vodo  

Vzrok pomanjkanja pitne vode so lahko tudi večje okvare na vodovodnem omrežju, katerih ni 

mogoče odpraviti v krajšem času ali ko so zaradi nestrokovnih posegov prizadeti vodni viri.  

• Onesnaženja pitne vode  

Pitna voda je onesnažena, do te mere, ko ni zdravstveno ustrezna za daljšo dobo. Pristojne 

službe izdajo navodila o postopkih pri zagotavljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode.  

• Izgube na omrežju  

Zaradi različnih vzrokov pride do poškodovanja vodovodnega omrežja. Posledice so 

pomanjkanje ali onesnaženje pitne vode. V nekaterih naseljih in predelih je poleg pomanjkanja 

pitne vode vprašljiva tudi zdravstvena oporečnost pitne vode. 

 

D-100 Ocena ogroženosti v primeru naravnih in drugih nesreč v Občini Tržič 

 

1.4 Možne posledice nesreče 

 

S predpostavko, da bo prišlo do pomanjkanja pitne vode se bodo posledice pokazale predvsem 

s tem, da bo prišlo do: 

• gospodarske škode, 

• povečane požarne ogroženosti, 

- kmetijstvu (manjši pridelek),  

• gozdarstvu (sušenje dreves in povečana obolevnost), 

• slabše preskrbe z zdravo pitno vodo ali v najslabšem primeru prekinitve preskrbe, 

• povečane nevarnosti nastanka nalezljivih bolezni tako pri ljudeh, kot živalih, 

• velikih stroškov za dostavo zdrave pitne vode.  

 

Večji del prebivalstva v občini Tržič se oskrbuje s pitno vodo iz javnih vodovodnih  sistemov  

s katerimi upravlja koncesionar za opravljanje oskrbe s pitno vodo in sicer je to Komunala Tržič 

d.o.o. Do pomanjkanja pitne vode v sušnih  obdobjih  najprej  pride najviše ležečih  delih,  kjer 

se posamezna gospodinjstva oskrbujejo iz lastnih vodnih zajetij.  
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Verjetni vzroki za pomanjkanje pitne vode so premajhne zmogljivosti virov, poškodovana 

zajetja in omrežja. 

 

V občini Tržič so najbolj ogrožena območja glede vodo oskrbe, visokogorske kmetije in zaselki, 

kjer ni javnega vodovodnega omrežja.  
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2.0 OSKRBA Z VODO 
 

O nesreči – pomanjkanju vode govorimo, ko je ta takega obsega, da je potrebno za njeno 

zagotavljanje uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva. Na tako oskrbo z vodo se je treba 

pravočasno pripraviti. Obvladovanje pomanjkanje vode obsega različne ukrepe s katerimi 

zagotovimo minimalne količine vode na prizadetem območju.  

 

Oskrba z zdravo pitno vodo ljudi in javnih ustanov (vrtcev, šol, zdravstvenih organizacij) ima 

prednost pred oskrbo drugih uporabnikov.  

 

Odvzemno mesto mora biti vodni vir, ki je nadzorovan, kar pomeni, da je v skladu z določili 

15. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) nov 

vodni vir pred uporabo potrebno v smislu skladnosti pitne vode spremljati najmanj eno leto in 

vsaj 4 x zagotoviti vzorčenje in preskušanje pitne vode. Pri uporabi vira vode, ki ni bil v uporabi 

najmanj 6 mesecev pa je potrebno zagotoviti enkratno preskušanje pitne vode. 

 

Organizacije za oskrbo z vodo za primer pomanjkanja vode zagotovijo rezervne vire vode iz 

katerih v slučaju potrebe napajajo primarne vire. Prav tako zagotovijo tudi sredstva s katerimi 

se dostavlja voda uporabnikom. 

 

Organizacija za oskrbo z vodo (Komunala Tržič d.o.o.) takoj, ko prične izkoriščati rezervni vir, 

o tem obvesti Nacionalni inštitut za javno zdravjem Območno enoto Kranj, Nacionalni 

laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Območno enoto Kranj, Zdravstveni inšpektorat RS-

Območno enoto Kranj, Območni urad Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin Kranj in Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje-Območno enoto 

Kranj. 

 

2.1 Temeljne ravni načrtovanja 

 

Da bo ukrepanje ob pomanjkanju vode organizirano in učinkovito, se izdelajo načrti oskrbe z 

vodo na obratni, občinski in regijski ravni.  

 

Temeljni načrt je Regijski načrt oskrbe z vodo za Gorenjsko regijo. 

 

Občinski načrt oskrbe z vodo  je podrobneje razčlenjen Regijski načrt oskrbe z vodo za 

Gorenjsko regijo, Verzija 3.0 in dopolnjene verzije. 

 

Obratne načrte oskrbe z vodo izdela tudi Komunala Tržič (upravljalec vodovodov). Komunala 

Tržič izdela dele načrta oskrbe z vodo v katerih opredeli predvsem odgovorne osebe, sistem 

obveščanja (občine, ReCO Kranj, občane), primarne in rezervne vodne vire, opredeli stopnjo 

ogroženosti posameznih vodnih virov, način izvajanja nadzora nad stanjem vodnih virov in 

poročanja o stanju, materialna sredstva za izvajanje načrta, ter predvidi izvajanje ukrepov za 

oskrbo z vodo v sušnih razmerah. 
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O nesreči – pomanjkanju vode govorimo, ko je ta takega obsega, da je potrebno za njeno 

zagotavljanje uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva. Na tako oskrbo z vodo se je treba 

pravočasno pripraviti. Obvladovanje pomanjkanje vode obsega različne ukrepe s katerimi 

zagotovimo minimalne količine vode na prizadetem območju.  

 

Oskrba z zdravo pitno vodo ljudi in javnih ustanov (vrtcev, šol, zdravstvenih organizacij) ima 

prednost pred oskrbo drugih uporabnikov. 

 

Odvzemno mesto mora biti vodni vir, ki je nadzorovan, kar pomeni, da je v skladu z določili 

15. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) nov 

vodni vir pred uporabo potrebno v smislu skladnosti pitne vode spremljati najmanj eno leto in 

vsaj 4 x zagotoviti vzorčenje in preskušanje pitne vode. Pri uporabi vira vode, ki ni bil v uporabi 

najmanj 6 mesecev pa je potrebno zagotoviti enkratno preskušanje pitne vode. 

 

Občine, UVHVVR, Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje ter Zdravstvena inšpekcija pozovejo 

nosilce dejavnosti proizvodnje hrane in kmetijska gospodarstva, da poskrbijo za tehnične 

ukrepe na svojih internih vodovodnih omrežjih, ki bodo omogočili hitro in varno uporabo vode 

iz rezervnih virov. 

 

Občinski načrt vodo oskrbe, v primeru pomanjkanja pitne vode, se začne izvajati v primeru, ko 

upravljalec vodovodnih sistemov (Komunala Tržič) s svojimi ukrepi ne bi mogel obvladovati 

nastalega stanja. 

 

V primeru aktiviranja načrtov oskrbe z vodo se v izvajanje nalog obvezno vključijo tudi 

Nacionalni inštitut za javno zdravje Območna enota Kranj, Nacionalni laboratorij za zdravje, 

okolje in hrano, Območna enota Kranj, Zdravstveni inšpektorat RS-Območna enota Kranj, 

Območni urad Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Kranj in Inšpektorat 

RS za kmetijstvo in okolje-Območna enota Kranj skladno s svojimi pristojnostmi. 

 

 

P-1503 Pregled vodnih virov in upravljalcev 
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3. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 
 

3.1 Organi in organizacije, ki sodelujejo pri  izvedbi nalog iz občinske 

pristojnosti 

 

3.1.1 Občinski organi: 

• Župan, 

• Občinska uprava, 

• Skrbnik načrta ZiR, 

• Policijska postaja Tržič, 

• Zdravstveni dom Tržič, 

• ter drugi organi in službe pomembni za zaščito, reševanje in pomoč, ki delujejo v občini. 

 

3.1.2 Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč:  

 Organi Civilne zaščite (CZ):  

– poveljnik CZ Občine, 

– namestnik Poveljnika CZ Občine,  

– štab CZ Občine Tržič. 

 

 

P-1 

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite občine 

Tržič  

 

P-3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč Občine Tržič 

 

 Enote in službe CZ 

- služba za podporo - Naloge službe za podporo so zagotavljanje izvajanja 

administrativne podpore ter informacijsko-komunikacijske podpore. 

 

 Občinski pogodbeni izvajalci:  

- Pogodbeni izvajalec gradbene stroke, 

 

 

P-4 Podatki o organih, službah in enotah CZ Občine Tržič 

P-10 Pregled gradbenih organizacij občine Tržič 

 

 Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč:  

 

- Vsa PGD v GZ Tržič (PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Brezje pri Tržiču, PGD Jelendol – 

Dolina, PGD Kovor, PGD Križe, PGD Leše, PGD Lom pod Storžičem, PGD Podljubelj, 

PGD Tržič), 

- Komunala Tržič d.o.o, 

- Zdravstveni dom Tržič, 
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-  Upravna enota Tržič, 

- Veterinarske organizacije (Veterinarska ambulanta: Klinika za male živali d.o.o, 

Veterinarska praksa Tenetiše d.o.o, Kranjski veterinarski center), 

 

 Enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij:  

- Župnijska Karitas Tržič, 

- RKS-OZ Tržič, 

 

 

P-7 

Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZIR v 

Občini Tržič 

 

P-11 

Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov občine 

Tržič 

 

P-24 

Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih 

organizacij, ki sodelujejo pri reševanju v občini Tržič 

P-25 Pregled človekoljubnih organizacij v občini Tržič 

P-27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj  v občini 

Tržič 

P-29 Pregled veterinarskih organizacij  v občini Tržič 

 

3.2 Materialno – tehnična sredstva za izvajanje načrta 

 

Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru pomankanja pitne vode se uporabijo 

obstoječa sredstva, ki jih občina zagotavlja na podlagi predpisanih meril za organiziranje, 

opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč. O pripravljenosti in aktiviranju 

opreme in sredstev CZ odloča Poveljnik CZ občine, opreme in sredstev PGD pa poveljnik GZ 

Tržič v sodelovanju s poveljniki PGD. 

 

Materialno - tehnična sredstva se načrtujejo za: 

- zaščitno in reševalno opremo ter orodje (sredstva za osebno in skupinsko zaščito, 

oprema, cisterne za prevoz pitne vode, vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih 

potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci),  

- sredstva pomoči (živila, pitna voda, zdravila in drugi predmeti in sredstva, ki so 

namenjena brezplačni razdelitvi ogroženim prebivalcem). 

 

P-6 
Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje 

in pomoč občine Tržič 

 

3.3 Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta 

 

Stroške v zvezi z delovanjem občinskih enot Civilne zaščite in štaba Civilne zaščite Občine 

Tržič krije občina Tržič. Materialno tehnična sredstva ZRP se hranijo v skladišču CZ občine 

Tržič in se lahko uporabijo v primeru posredovanja in aktiviranja ali mobilizacije sil za ZRP. 

Finančna sredstva se koristijo skladno z letnim finančnim načrtom na predlog skrbnika postavk 
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ZRP in po opravljeni predhodni notranji kontroli ustreznega koriščenja sredstev s strani vodij 

oddelkov in odobritvi župana Občine Tržič. 

 

Za odpravljanje posledic prevozov pitne vode in ostalih aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem 

zadostnih količin pitne se koristijo sredstva obvezne proračunske rezerve občinskega proračuna 

(o uporabi odloča Občinski svet), državne pomoči in sredstva zavarovalnic. 

 

Finančna sredstva se načrtujejo za sodelujoče sile za ZRP in se uporabijo v primeru aktiviranja 

načrta in sicer za:  

- stroške aktiviranja in operativnega delovanja pripadnikov sil za ZRP (nadomestila 

oziroma refundacije plače, prehrane, namestitev, prevozni stroški),  

- stroške operativnega delovanja gasilskih enot (npr. goriva, maziva, gasilska sredstva 

ipd.),  

- stroške dodatnega vzdrževanja in servisiranja uporabljene opreme,  

- stroški usposabljanja enot in služb,  

- materialne stroške (prevozne stroške, storitve idr.),  

- in drugo po potrebi. 

 

3.4 Uporaba načrta 

 

Občinski načrt oskrbe z vodo za Občino Tržič se uporabi takoj, ko bi bila motena oskrba s pitno 

vodo v dveh ali več zaselkih, ko pride do težko obvladljivih dogodkov ter nastanejo razmere, 

ko redne službe in dejavnosti ne morejo zaradi obsega nesreče odpravljati posledic pomanjkanja 

pitne vode.  

 

Načrt se aktivira v primeru popolne prekinitve dobave vode v vodovodnem sistemu ter potrebe 

po potrebi alternativne oskrbe s pitno vodo. 

 

Odločitev o uporabi načrta sprejme poveljnik CZ Občine Tržič, direktor Občinske 

uprave ali Župan. 

 

Odločitev o uporabi načrta se sprejme s Sklepom o aktiviranju načrta oskrbe z vodo za Občino 

Tržič. 

 

D-14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP 
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4. UKREPANJE OB POTREBI PO OSKRBI Z VODO 
 

Ob potrebi po oskrbi z vodo se izvajajo naslednje aktivnosti:  

 

- obvestilo o potrebi po oskrbi z vodo,  

- obveščanje pristojnih organov in služb,  

- aktiviranje sil in sredstev,  

- obveščanje javnosti,  

- ukrepanje ob potrebi po oskrbi z vodo,  

- zaključek intervencije.  
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DOKUMENTACIJA    DIAGRAM POTEKA         PRIMARNA  

POSTOPKI        AKTIVNOATI                ODGOVORNOST 

 

                                                                 

Ustno ali pisno                                                                                              organizacija za  oskrbo     

obvestilo o                                                                                                 z vodo, občani 

pomanjkanju 

 

 

 

Zapis na                             Ne                                                             Da         Poveljnik CZ občine 

elektronskem 

mediju 

 

 

Zapis na  

elektronskem                                                                                                  ReCO Kranj 

mediju 

 

Načrt obveščanja, 

zapis o obveščanju                                                                                          ReCO Kranj 

pravnih in fizičnih oseb 

 

                                                                                                                         Gas. enote za 

                                                                                                                         oskrbo z vodo  

 

 

Rezultati analiz in preiskav,                                                                            Gas. enote za  

zapis odrejenih ukrepov                                                                                  oskrbo z vodo,                                                                                                                                                          

                                                                                                                         občina 

 

Pisni predlogi,                                                                                                  Vodja intervencije, 

zapisniki                                                                                                           poveljnik CZ občine 

 

 

Poročilo o intervenciji                                                                                     Vodja intervencije, 

                                                                                                                      poveljnik CZ občine 

 

 

 

 

 

 

Odločitev o 

ukrepanju 

 

Aktiviranje 

Obveščanje pristojnih organov 

in služb 

Izvajanje dostave vode 

Presoja stanja 

Aktiviranje dodatnih sil 

Zaključek 

intervencije 

Obvestilo o potrebi 

po oskrbi z vodo 
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4.1 Obvestilo o potrebi po oskrbi z vodo 

 

ReCO Kranj po prejetem obvestilu o dogodku (pomanjkanje pitne vode) obvesti pristojne 

osebe po prioritetnem seznamu v Občini Tržič, prvega dosegljivega, nato poteka samo 

obveščanje oseb na seznamu. 

 

4.2 Aktiviranje pristojne gasilske enote 

 

Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se pristojne gasilske enote vpokličejo in 

vključijo v izvajanje oskrbe z vodo. Aktiviranje se izvaja v skladu z načelom postopne uporabe 

sil za zaščito, reševanje in pomoč in v skladu z drugimi načeli zaščite, reševanja in pomoči.  

 

ReCO Kranj pred aktiviranjem obvesti vodjo intervencije ali poveljnik štaba CZ občine Tržič. 

V kolikor poveljnik štaba CZ ni dosegljiv lahko tudi poveljnika GZ Tržič. Aktivira se tudi 

upravljalec vodovodnega sistema, ki je v večini primerov tudi pobudnik za posredovanje. 

 

Glede na informacijo o pomanjkanju vode, poveljnik GZ Tržič določi katero GE oz. PGD se 

aktivira. ReCO Kranj aktivira GE po odločitvi poveljnika GZ Tržič. Glede na težavnost dostopa 

se lahko uporabi tudi traktor s cisterno, ki je stacionirana na sedežu PGD Kovor. 

 

Pred dostavo vode vodja intervencije poskrbi za obvezno dezinfekcijo cisterne oziroma cistern 

s katerimi se bo dostavljala voda. Strokovna navodila za dezinfekcijo izda Nacionalni 

laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Območno enoto Kranj, Enota za pitne vode.  

 

D-67 Priporočila NIJZ za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s cisternami 

 

Vodja intervencijske gasilske enote po prihodu na kraj dostave vode to sporoči v ReCO Kranj. 

Sporoči tudi podatek o količini vode, ki je bila dostavljena in, če so potrebne še dodatne količine 

vode.  

 

V primeru množične potrebe po oskrbi z vodo, vodja intervencijske gasilske enote lahko 

zahteva aktiviranje dodatnih gasilskih enot, ki razpolagajo s sredstvi za dovoz vode. 

 

P-14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode  Občine  Tržič 

D – 1501  Mnenje o potrebnih količinah pitne vode v primeru omejitve ali prekinitve 

dobave  

D – 1502  Kriteriji za razglasitev ukrepa prekuhavanja pitne vode NIJZ  

D – 1503  Navodilo o prekuhavanju vode NIJZ  

D – 1504  Priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo s pitno vodo s cisternami  
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4.3 Obveščanje pristojnih organov in služb 

 

ReCO Kranj obvešča:   

 

- poveljnika CZ občine,  

- poveljnika GZ Tržič,  

- župana Občine Tržič oziroma  

- drugo odgovorno osebo po seznamu odgovornih oseb v občini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 1: Obveščanje pristojnih organov ob pomanjkanju pitne vode 

 

 

Po prejetem obvestilu poteka obveščanje v Občini Tržič na naslednji način:  

 

➢ odgovorna oseba občine Tržič, ki je Regijskemu centru za obveščanje Kranj prva 

dosegljiva (poveljnik CZ občine, namestnik poveljnika CZ, župan), po prejemu obvestila 

o pomanjkanju pitne vode izvede medsebojno obveščanje vseh odgovornih oseb v občini 

Tržič. Obvestilo se posreduje po razpoložljivih sredstvih zvez (mobilni telefon, 

stacionarni telefon, pozivniki, radijske zveze, kurirji,…).  

 

4.4  Obveščanje javnosti 

 

V primeru, ko je pomanjkanje pitne vode lokalnega značaja izvaja obveščanje javnosti Občina 

Tržič.  

 

P-4 Podatki o organih, službah in enotah CZ Občine Tržič 

 

 

ReCO 

Kranj 

POVELJNIK CZ 

OBČINE TRŽIČ 

 

POVELJNIKA GZ 

TRŽIČ 

 

ŽUPAN  

OBČINE TRŽIČ 

 

ODGOVORNA 

OSEBA PO 

SEZNAMU 

ODGOVORNIH 

OSEB 
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4.4.1 Obveščanje ogroženega prebivalstva 

 

Za informiranje prebivalcev ob vsaki stopnji je pristojna Občina Tržič, ki mora v najkrajšem 

možnem času obvestiti ogrožene prebivalce.  

 

Informiranje prebivalcev v primeru pomanjkanja pitne vode pomeni seznanjanje prebivalcev s 

stanjem, ki je lahko posledica daljšega sušnega obdobja in z opozorili, glede racionalne porabe 

pitne vode in povečane požarne ogroženosti naravnega okolja. 

 

Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju je pristojna Občina Tržič. 

Informacije o razmerah na prizadetem območju občina posreduje preko sredstev javnega 

obveščanja in na druge, krajevno običajne načine.  

 

Za dodatne informacije lahko občina objavi posebno telefonsko številko oziroma po potrebi 

organizira informacijski center, v katerem se združuje dejavnost službe za zaščito in reševanje, 

socialne službe, Rdečega križa in Karitas ter drugih služb javnega pomena. 

 

 

4.4.2 Obveščanje širše javnosti 

 

Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti 

je odgovoren Poveljnik CZ občine in župan Občine Tržič, v skladu s svojimi pristojnostmi.  

 

Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje župan oziroma strokovna služba 

ter v sodelovanju s poveljnikom CZ pripravlja skupna sporočila za javnost.  

 

Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki so po 25. členu Zakona o medijih (Ur. 

List RS, št. 110/06– uradno prečiščeno besedilo,36/08– ZPOmK-1,77/10– ZSFCJA,90/10– odl. 

US,87/11– ZAvMS,47/12,47/15– ZZSDT,22/16,39/16,45/19– odl. US in 67/19– odl. US) in 

zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dolžna na zahtevo državnih organov, 

javnih podjetij in zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno 

ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti 

države. 

 

V takih primerih se sporočilo najprej pošlje za takojšnjo objavo naslednjim medijem: 

 

- Televizija Slovenija – vsi programi,  

- Radio Slovenija – vsi programi, 

- Slovenska tiskovna agencija (STA), 

- Radio Gorenc, 

- Gorenjski glas, 

- Občinsko glasilo Tržičan, 

P-18 Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in 

napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4666
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4217
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3715
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2942
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- spletna stran Občine Tržič,  

- Facebook stran Občine Tržič, 

- ostali elektronski mediji. 

 

P-18 
Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in 

napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov 
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5. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 

5.1 Aktiviranje organov vodenja in njihovih strokovnih služb 

 

Po obvestilu in prvih poročilih o posledicah pomanjkanja vode, poveljnik CZ občine Tržič 

oziroma njegov namestnik presodi trenutne razmere in oceni situacijo. Na podlagi razsežnosti 

in posledic dogodka sprejme odločitev o aktiviranju občinskega načrta, kar pomeni tudi 

aktiviranje sil in sredstev ZRP. 

 

Glede na oceno stanja poveljnik CZ občine Tržič najprej aktivira štab Civilne zaščite občine 

Tržič (v operativni sestavi), ki je pristojen za operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja 

in pomoči, oziroma podpira vodenje. V nadaljevanju pa lahko aktivira še: 

− Organe in strokovne službe v Občini Tržič, 

− Službo za podporo, 

 

5.2 Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč na občinski ravni 

 

Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile za zaščito, reševanje in pomoč 

vpokličejo in organizirajo vključno za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. O aktiviranju 

odloča Poveljnik CZ občine Tržič oziroma njegov namestnik. 

 

Pozivanje pripadnikov CZ in drugih sil za izvajanje nalog ZRP izvaja služba za podporo Štaba 

CZ Občine Tržič. Občinska uprava izvede vse zadeve v zvezi z nadomestilom plač in povračila 

stroškov, ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti v CZ oziroma pri zaščiti, pomoči in 

reševanju.   

 

Za pomoč pri oskrbi z vodo se aktivirajo naslednje občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč:  

 

- organizacije za oskrbo z vodo,  

- gasilske organizacije na ogroženem območju,  

- druge organizacije, ki razpolagajo z ustreznimi sredstvi za prevoz vode  

 

O pripravljenosti in aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč iz 

občinske pristojnosti, odloča Poveljnik CZ občine Tržič.  

 

Postopek aktiviranja: 

Pozivanje – aktiviranje pripadnikov CZ in občinskih pogodbenih izvajalcev izvaja Štab CZ 

občine Tržič s svojo službo za podporo. PGD se aktivira preko ReCO na zahtevo poveljnika 

GZ Tržič. 

 

Načini aktiviranja: 

1. Pozivniki (ZARE) – preko ReCO (za GZ Tržič), 

2. Telefon (žični, GSM), 
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3. Izvzem/izvoz MTS JGS in MTS CZ. 

 

D - 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP v občini Tržič 

 

5.3 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih 

 

Materialna pomoč pri odpravljanju posledic pomankanja pitne vode obsega: 

 posredovanje pri zagotavljanju specialne opreme, ki jo na območju občin ni mogoče dobiti 

(električni agregati, naprave za prečiščevanje vode ipd.), 

 pomoč v zaščitni in reševalni opremi, 

 pomoč v hrani, pitni vodi, zdravilih, ipd.,  

 

Če Občina Tržič ne more obvladati posledic nesreče z lastnimi silami in sredstvi, prosi za 

pomoč najprej sosednje manj prizadete občine, nato Štab CZ za Gorenjsko in državo, preko 

Poveljnika CZ za Gorenjsko in sicer s pisnim zahtevkom. O uporabi materialnih sredstev iz 

državnih rezerv za pomoč prizadetim ob poplavi, finančnih sredstvih ter mednarodni pomoči, 

odloča Vlada RS, v nujnih primerih pa tudi Poveljnik CZ RS.   

 

Pomoč iz sosednjih, manj prizadetih občin, oziroma pomoč iz regije bi se zbirala v Občinskem 

logističnem centru Tržič.  

 

5.3.1 Občinski logistični center Tržič 

 

Občinski logistični center se nahaja na lokaciji Komunalnega podjetja Tržič,  Mlaka 6, 4290 

Tržič,  kjer je stacionirana baza delavnih strojev in opreme. Poleg tega je tam večje ograjeno 

dvorišče, ki je zavarovano in služi kot skladišče. Vodjo logističnega centra imenuje župan.  

 

V primeru, da zaradi poškodovanosti objekta, poškodovanosti komunikacij ali drugih razlogov 

ni mogoče organizirati logističnega centra na tej lokaciji, se organizira na rezervni lokaciji v 

prostorih občine, gasilskih domov ali osnovnih šol, če je to mogoče.  

 

Naloge in glavni namen občinskega logističnega centra Tržič, ki se organizira po potrebi, je:  

- zbiranje, razdeljevanje, transport in skladiščenje sredstev,  

- sprejem sredstev in opreme.  

 

Prispela pomoč se zbira v logističnem centru, od koder se organizira razdelitev na kraj nesreče, 

pri razdeljevanju pomoči občine, regije ali države na prizadeta območja pa sodelujejo vse enote 

civilne zaščite.  

 

 

 

 



22 

 

6. UPRAVLJANJE IN VODENJE 

 

6.1 Organi in njihove naloge 

 

Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10 in 21/18). Operativno strokovno 

vodenje sil za ZRP ob nesreči se organizira in izvaja kot enoten sistem. 

 

Na območju Občine Tržič vodi oziroma usmerja ZRP ob oskrbi z vodo Poveljnik CZ Občine 

Tržič s pomočjo Štaba CZ Občine Tržič in vodje intervencije. 

 

Za operativno vodenje in usmerjanje sil za ZRP v podjetjih, zavodih in organizacijah, njihov 

organ upravljanja imenuje poveljnika CZ ter organizira enote in službe v skladu z merili za 

organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za ZRP, ki jih izda vlada RS. Svoje delovanje 

ob nesreči koordinirajo s poveljnikom CZ občine Tržič ali vodjo intervencije. 

 

6.1.1 Občinski organi 

 

Župan: 

− skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

− sprejme načrte zaščite in reševanja; 

− skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic nesreče; 

− skrbi za obveščanje prebivalstva o nevarnostih, o stanju varnosti in o sprejetih zaščitnih 

ukrepih; 

− opravlja naloge iz svoje pristojnosti; 

 

Direktor občinske uprave: 

− na predlog Poveljnika CZ občine Tržič odredi in koordinira ukrepe drugih oddelkov 

občinske uprave in javnih podjetij in zavodov iz občinske pristojnosti. 

 

Občinska uprava in občinski svet: 

- opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči;  

- zagotavlja pogoje dela za Poveljnika CZ Občine Tržič in Štab CZ Občine Tržič; 

- zagotavlja informacijsko podporo pri izvajanju nalog; 

- nudi pomoč tehničnih služb s področja okolja in prostora; 

- nudi pomoč službe za družbene dejavnosti; 

- organizira delo in zagotavlja pogoje za delo komisije za ocenjevanje škode; 

- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti; 
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6.1.2 Organi vodenja 

 

Poveljnik CZ Občine Tržič: 

- odreja aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za ZRP;  

- vodi in usmerja ZRP ob naravnih in drugih nesrečah; 

- odreja umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij; 

- odreja uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev; 

- odreja uporabo tujega zemljišča za potrebe ZRP; 

- odreja porušitev objekta; 

- odreja obvezno sodelovanje državljanov v ZRP v skladu z njihovimi sposobnostmi in  

sredstvi za ZRP; 

 

Štab CZ Občine Tržič: 

- nudi Poveljniku CZ Občine Tržič strokovno pomoč pri vodenju nalog ZRP; 

- organizira in izvaja reševalne intervencije iz občinske pristojnosti; 

- zagotavlja informacijsko podporo; 

- zagotavlja logistično podporo občinskim silam za ZRP; 

- opravlja administrativne in finančne zadeve. 

 

Poveljnik GZ Tržič: 

- določa gasilske enote za sodelovanje in pomoč pri izvedbi ZRP ukrepov, 

- koordinira aktivnosti s Poveljnikom CZ oz. Štabom CZ Občine Tržič, 

- poroča Poveljniku CZ Občine Tržič o situaciji in izvajanju ukrepov ZRP. 

 

D-58 Opomnik za delo poveljnika CZ in članov štaba CZ občine Tržič 

 

 

6.1.3 Druga podjetja, zavodi, organizacije javnega značaja 

 

GZ Tržič: 

- sodeluje in pomaga pri oskrbi s pitno vodo, 

- skrbijo, da so cisterne za prevoz pitne vode neoporečne in higiensko pregledane,  

- vodijo evidenco opravljenih prevozov in količin dostavljene pitne vode in jih dostavljajo 

lokalnim skupnostim in  

- opravljajo druge naloge iz svoje pristojnosti, na področju požarne ogroženosti. 

 

Komunala Tržič d.o.o.: 

 

- vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo, 

- opravlja tehnična in nadzorna dela na napravah za distribucijo pitne vode, 

- po potrebi ureja mesta za razdeljevanje pitne vode – postavitev hidrokontov, pomožnih 

rezervoarjev za vodo. 
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Zdravstveni dom Tržič: 

 

-  prva pomoč in nujna medicinska pomoč obolelim ob zastrupitvah z kontaminirano 

vodo, 

- sodelovanje s Štabom CZ Občine Tržič ob oskrbi z vodo. 

 

Veterinarske organizacije: 

 

- dajanje prve veterinarske pomoči poškodovanim živalim,  

- zasilni zakol poškodovanih živali, 

- odstranjevanje živalskih trupel ter 

- izvajanje drugih higienskih in proti epidemijskih ukrepov za zaščito živali. 

 

6.2 Organizacija zvez 

 

Uporabljajo se mobilne zveze kot so postaje v vozilih in prenosne ročne postaje. Način 

sporazumevanja določita pred vsako intervencijo vodja intervencije in dežurni operater v ReCO 

Kranj. 

 

6.2.1 Uporaba zvez ob prevozu vode  

 

Med prevozom vode je potrebno zagotoviti zvezo med ReCO Kranj, preko radijskih postaj v 

vozilih in sicer preko ustreznega SD kanala, glede na območje na katerem se vrši prevoz.  

 

V kolikor se vrši prevoz z dvema ali več vozili je povezava med njimi preko SI kanala sistema 

ZARE.  

 

Medsebojni pogovori morajo potekati odprto z nazivi in funkcijami (vodja prevoza, vozilo 

številka 1, vozilo števila 2 ipd.).  

 

Morebitne informacije oziroma povezave z drugimi osebami ureja ReCO Kranj na zahtevo 

vodje intervencije. 
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7. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 

Vodja intervencije odredi zaščitne ukrepe v okolju. 

 

7.1. Požarno varstveni ukrepi in tehnično reševanje 

 

Naloge gašenja in tehničnega reševanja ob oskrbi z vodo izvajajo:  

 

- gasilske enote širšega pomena (GARS Kranj),  

- lokalno pristojna prostovoljna gasilska društva (PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Brezje pri 

Tržiču, PGD Jelendol – Dolina, PGD Kovor, PGD Križe, PGD Leše, PGD Lom pod 

Storžičem, PGD Podljubelj, PGD Tržič).  

 

Gasilske enote izvajajo:  

 

- preprečevanje nastanka požarov in eksplozij,  

- gašenje požarov in reševanje ob požarih in eksplozijah,  

- reševanje ukleščenih voznikov in sopotnikov,  

- sodelovanje pri prenosu poškodovanih s kraja nesreče,  

- izvajanje intervencije ob nesreči z nevarno snovjo.  

 

Ob pomanjkanju vode je zelo pomembno, da se uporabnikom čim hitreje zagotovi ustrezna, 

vsaj minimalna količina vode.    

 

GASILSKE ENOTE morajo v sodelovanju z organizacijami za oskrbo z vodo (Komunala Tržič 

d.o.o.) ob pomanjkanju vode poskrbeti tudi za nujne zaloge požarne vode. V ta namen se 

določijo lokacije za odvzem požarne vode. 

 

7.2. Dezinfekcija cistern za dostavo vode 

Vodja intervencije oziroma vodja enote, ki bo dostavljala vodo na podlagi strokovnih navodil 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območne enote Kranj obvezno odredi dezinfekcijo 

(kloriranje) vseh cistern s katerimi se bo dostavljala voda uporabnikom. 

 

P-1505 Seznam usposobljenih za prevoz in distribucijo zdrave pitne vode 

D-63 Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcijo 
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7.3. Določitev lokacij za odvzem in dostavo vode 

Lokacije za odvzem in dostavo vode glede na nastale razmere določi vzdrževalec vodovodnega 

sistema Komunala Tržič. Komunala Tržič glede na stanje količin vode po posameznih 

vodohranih določi lokacije kjer je črpanje možno in se s tem ne obremenjuje ostalega 

vodovodnega sistema. 

 

Lokacije delitve vode so sledeče: 

Bistrica - sedež PGD Bistrica 

Tržič - sedež PGD Tržič 

Kovor - sedež PGD Kovor 

Križe - sedež PGD Križe 

Lom -  sedež PGD Lom 

Jelendol - sedež PGD Jelendol 

Brezje - sedež PGD Brezje 

Leše - sedež PGD Brezje 

Ravnje - sedež  Doma Krajanov Ks Ravne 

Senično - sedež Dom krajanov Senično 

Pristava - sedež PGD Križe 

Sebenje - sedež Trgovina Markič 

Podljubelj - sedež PGD Podljubelj 

 

Glede na potrebe se odjemna mesta določi tudi naknadno. Uporabniki bodo o tem obveščeni na 

krajevno običajen način. 

 

V slučaju pomanjkanja vode se prevoz do višje ležečih, težko dostopnih objektov organizira z 

ustreznimi vozili. Omenjeno predstavljajo predvsem visokogorske kmetije z zasebnimi 

vodnimi viri. 
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Slika 3: Lokacije za odvzem in dostavo vode 
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V primerih, ko bi bilo potrebno dostavljati vodo za večja naselja (v primeru okvare 

vodovodnega sistema) se postavijo hidrokonti (rezervoarjev za vodo) v katere se v skrajni sili 

dostavljena voda hrani in po potrebi deli uporabnikom. 

 

 Za posamezni hidrokont se določi odgovorne osebe, ki skrbijo, da se voda deli v skladu 

potrebami uporabnikov.  

 

Večji porabniki vode (vrtci, šole in druge javne ustanove) sami skupaj z organizacijami za 

oskrbo z vodo in občino določijo mesta za dostavo vode. 

 

7.4. Ureditev mest za odvzem in dostavo vode 

Ta naloga obsega pripravo terena za čim lažji in varnejši dostop do mesta odvzema vode 

oziroma mesta delitve vode.  

 

Na podlagi spiskov oseb, živali, gospodinjstev in potreb javnih ustanov, ki se bodo oskrbovali 

se določi število hidrokontov za posamezno mesto delitve vode. 

 

V primeru potrebe po delitev vode bi le ta potekala direktno iz gasilske cisterne v embalažo 

porabnika. S samimi hidrokonti občina Tržič ne razpolaga. V primeru po potrebi bi za pomoč 

zaprosili sosednje občine oziroma regijski štab CZ. 

 

7.5. Prevoz in dostava vode do uporabnikov 

Vodo do uporabnikov prepeljejo pristojne organizacije za prevoz vode, ki so določene z 

občinskim načrtom oskrbe z vodo. Načrt zajema vsa PGD v GZ Tržič, predvsem pa PGD 

Bistrica pri Tržiču in PGD Križe. 

 

Pri prevozu pitne vode s cisternami je potrebno upoštevati Priporočila Inštituta za varovanje 

zdravja Republike Slovenije za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo s pitno vodo s cisternami.  

 

Pred prevozom vode se obvezno izvede dezinfekcija. 

 

7.6. Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje 

 

Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni, ko bo zagotovljena normalna oskrba z vodo. 

D-61 Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemije 

D-69 Varnost živil v izrednih razmerah 
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8. POROČILO O OSKRBI Z VODO 

Poročilo o oskrbi z vodo pripravi vodja intervencije po končani intervenciji, tako, da podatke 

vnese v spletno aplikacijo SPIN.  

 

Vodja intervencije mora poročilo pripraviti v petih dneh po končani intervenciji. 
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9. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

9.1 Pomen pojmov 

 

AKTIVIRANJE pomeni postopke in aktivnosti s katerimi se sile in sredstva za zaščito, 

reševanje in pomoč vpokličejo in organizirano vključijo v izvajanje zaščite, reševanja in 

pomoči.  

PREVENTIVNI UKREPI so vsi ukrepi, s katerimi se prepreči nevarnost nastanka nesreče, 

oz. ukrepi s katerimi se zmanjša škodljive posledice nesreče.  

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ so razpoložljive človeške zmogljivosti 

gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij, lokalnih skupnosti in države, ki so 

namenjene zaščiti, reševanju in pomoči ob naravni ali drugi nesreči.  

SREDSTVA POMOČI so živila, pitna voda, obleka, obutev, zdravila in drugi predmeti 

oziroma sredstva, ki so namenjena brezplačni razdelitvi ogroženemu in prizadetemu 

prebivalstvu kot pomoč za lajšanje posledic naravne ali druge nesreče.  

SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ obsegajo zaščitno ter reševalno 

opremo in orodje, zaklonišča in druge zaščitne objekte, objekte in opremo za usposabljanje, 

skladišča, prevozna sredstva, telekomunikacije in alarmne naprave ter material, ki se namensko 

uporablja za zaščito, reševanje in pomoč ali je predviden za ta namen. 

SUŠA je izredno stanje v naravi po dolgotrajnem pomanjkanju vode v neki pokrajini. Ni samo 

fizikalni pojav, pač pa izmenjavanje med razpoložljivostjo, dostopnostjo in potrebami 

organizmov po vodni oskrbi. 

 

9.2 Razlaga okrajšav 

 

CZ   Civilna zaščita 

PGD   Prostovoljno gasilsko društvo 

GARS   Gasilsko reševalna služba 

GZ   Gasilska zveza 

NIJZ   Nacionalni inštitut za javno zdravje 

NLZOH  Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 

NMP   Nujna medicinska pomoč 

OE   Območna enota 

OZ   Območno združenje 

ReCO   Regijski center za obveščanje 

RS   Republika Slovenija 

URSZR  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

UVHVVR  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

ZA-RE   Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 

ZiR   Zaščita in reševanje 

ZRP   Zaščita, reševanje in pomoč 

RKS   Rdeči križ Slovenije 

OZ   Območno združenje   
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10. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

10.1 Skupne priloge 

 

 

10.2 Posebne priloge 

 

           

10.3 Skupni dodatki 

 

D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP v Občini Tržič 

P-1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne 

zaščite Občine Tržič 

P-3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč Občine Tržič 

P-4 Podatki o organih, službah in enotah CZ Občine Tržič 

 

 

P-6 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, 

reševanje in pomoč občine Tržič 

P-7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZIR v 

Občini Tržič 

 P-10 Pregled gradbenih organizacij  Občine Tržič 

P-11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov občine 

Tržič 

 P-14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode  Občine Tržič 

P-18 Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in 

napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov  

P-24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih 

nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju v občini Tržič 

P-25 Pregled človekoljubnih organizacij v občini Tržič 

P-27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj  v občini 

Tržič 

P-29 Pregled veterinarskih organizacij  v občini Tržič 

P-53 Seznam odgovornih oseb NLZOH OE Kranj 

P-72 Seznam odgovornih oseb NIJZ OE Kranj 

P-100 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 

P-1503 Pregled vodnih virov in upravljavcev 

P-1505 Seznam usposobljenih za prevoz in distribucijo zdrave pitne vode 
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D - 58 Opomnik za delo poveljnika CZ in članov štaba CZ občine Tržič 

D - 61 Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemije 

D – 63  Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcijo 

D - 67 Priporočila NIJZ za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s cisternami 

D - 69 Varnost živil v izrednih razmerah 

 

10.4 Posebni dodatki 

 

D – 100  

 

Ocena ogroženosti v primeru naravnih in drugih nesreč v Občini Tržič 

D - 1501 Mnenje o potrebnih količinah pitne vode v primeru omejitve ali prekinitve  

dobave 

D - 1502 Kriteriji za razglasitev ukrepa prekuhavanja pitne vode  NIJZ 

D - 1503 Navodilo o prekuhavanju vode NIJZ 

D - 1504 Priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo s pitno vodo s 

cisternami 
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