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1. UTEMELJITEV 
 
1.1. Uvod 

 
Občinski načrt oskrbe z vodo za občino Žirovnica je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1, 97/2010) in usklajen z Uredbo o 
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08), 
Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 
št. 92/07, 54/09), Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne 
zaščite (Ur. l. RS št. 104/08), Oceno ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju 
občine Žirovnica, Verzija 1.0., sprejeto dne 11.06.2010, in Regijskim načrtom oskrbe z vodo za 
Gorenjsko regijo. 
 
Pri izdelavi načrta smo upoštevali hidrometeorološko in geološko stroko, zlasti količino padavin in s 
tem v zvezi količino zalog zdrave pitne vode. 
 
V načrtu smo sledili enemu od glavnih ciljev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, to je 
preprečiti oziroma ublažiti posledice pomanjkanja zdrave pitne vode ob suši, da bo oskrba z zdravo 
pitno vodo enako kakovostna, kot v normalnih razmerah. 
 
1.2. Splošno o pomanjkanju vode 
 
Suša je naravni pojav, ki nastane zaradi pomanjkanja padavin v daljšem časovnem obdobju, 
vendar to ni njena definicija. Ta je odvisna predvsem od posledic, oziroma škode, ki jo suša 
povzroča. Najpomembnejši vidik suše sta suša v kmetijstvu in v oskrbi z vodo, bodisi pitno ali 
vodo, ki jo v delovnih procesih uporabljajo različne veje gospodarstva. 
 
V obeh primerih je razen pomanjkanja padavin pomembna tudi temperatura, saj je izhlapevanje 
vode odvisno od sončnega obsevanja, torej posredno od temperature. Predvsem temperatura 
zraka je v zadnjem obdobju močno analizirana meteorološka spremenljivka, saj je na globalnem 
nivoju nedvomno dokazano, da klimatske spremembe so oziroma, da se atmosfera našega planeta 
segreva. Poleg direktnih posledic v kmetijstvu in oskrbi z vodo, toplo in suho vreme posredno 
vpliva tudi na številna druga področja kot so onesnaženost z ozonom, pogostost požarov v 
naravnem okolju in ne nazadnje tudi zdravje ljudi. 
 
Pomanjkanje zdrave pitne vode povzroča dolgotrajno pomanjkanje dolgotrajnejših in obilnejših 
padavin, kar ima za posledico, da vodni viri presahnejo ali pa se njihove zaloge bistveno 
zmanjšajo. V tem primeru se stanje bistveno popravi šele ob obilnejših padavinah. 
 
1.3. Ogroženost občine Žirovnica zaradi pomanjkanja vode 
 
Občina Žirovnica je glede vodnih virov zelo dobro preskrbljena, tako v smislu kvalitetne pitne vode 
kakor tudi po količini distribuirane vode. Ta pokritost se zagotavlja predvsem iz dveh največjih 
vodnih virov – to sta Ajdna in Završnica, ki po kapaciteti (litrih distribuirane vode na sekundo) 
predstavljata 70% celotnega vodnega vira. 
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Vodovodni sistem Dolžina cevovoda  Količina distribuirane vode  
Završnica 52.432 m 923.468 m3 
Ajdna 9.782 m 66.409 m3 
 Preglednica 1: Vodovodni sistemi z dolžinami cevovodov in količino distribuirane vode (Vir: JEKO-
IN, d.o.o.) 

 
Slika 1: Shema cevovodov v občini Žirovnica in občini Jesenice (Vir: JEKO-IN, d.o.o.) 

 
Vseeno pa lahko pride do problemov pri oskrbi z zdravo pitno vodo ob: 

- daljšem sušnem obdobju in s tem povezanem pomanjkanju pitne vode na posameznem 
območju, 

- onesnaževanju vodnega vira (gnojevka, nenadzorovani pokop živalskih kadavrov, izliv 
nevarnih ali zdravju škodljivih snovi in drugo) ter 

- tehnični okvari na sistemu oskrbe z vodo za posamezna območja. 
 

Po zagotovilih organizacij, ki oskrbujejo z vodo gospodinjstva in druge porabnike v občini 
Žirovnica, v daljših sušnih razdobjih oskrba z vodo ni večji problem. V zajetjih je zadostna količina 
vode, pojavlja pa se problem transporta vode, ker so kapacitete vodovodov premajhne. 
 
Večji problem so manjši tako imenovani vaški vodovodi (Potoki in Rodine), ki pa v daljšem sušnem 
razdobju radi presahnejo. V vseh teh primeri je potrebna dostava zdrave pitne vode za potrebe 
ljudi in oskrbo živine. 
 
P - 1500 Pregled organizacij za oskrbo z vodo v občini Žirovnica 
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V primeru izpada kateregakoli vodnega vira bi morali v naselja, ki jih ta vodni vir oskrbuje, vodo 
dovažati s cisternami. 
 
Za primere, ko pa je potrebno dovažati vodo je v občini Žirovnica na razpolago dovolj kapacitet. 
 
P – 1501 Pregled števila in kapacitete vozil za prevoz vode v občini Žirovnica 
P – 36 Pregled cistern za prevoz vode  
 
1.4. Možne posledice pomanjkanja vode 
 
Pomanjkanje vode povzroča veliko škodo v: 
 
- gospodarstvu (manjša proizvodnja električne energije), 
- kmetijstvu (manjši pridelek), 
- gozdarstvu (sušenje dreves in povečana obolevnost), 
- slabša preskrba z zdravo pitno vodo ali v najslabšem primeru prekinitev preskrbe, 
- povečana nevarnost nastanka kužnih bolezni tako pri ljudeh, kot živalih, 
- veliki stroški za dostavo zdrave pitne vode. 
 
Zaradi problemov v oskrbi z vodo lahko pride do verižne nesreče, predvsem pa do okužbe 
prebivalcev in živine. Te probleme je mogoče preprečiti z doslednim izvajanjem monitoringa ter 
drugih tehničnih in organizacijskih ukrepov v zvezi z oskrbo. 
 
1.5. Sklepne ugotovitve 
 
Glede na navedene podatke je oskrba z vodo, tako pitno, kot tehnološko v občini Žirovnica 
ugodna. 
 
Glede na to, da so sušna obdobja vse pogostejša in dolgotrajnejša, je potrebno pri oskrbi z vodo 
zagotoviti večje kapacitete v vodohramih, izboljšati prenos vode tako, da se zmanjšajo izgube, 
osveščati ljudi v bolj racionalno porabo vode ter povečati kapacitete cistern za prevoz vode k 
odročnejšim porabnikom. 
 
Za učinkovito izvajanje navedenih nalog je treba v občini Žirovnica zagotoviti: 
 
- dobro organizirane, usposobljene in opremljene organizacije za oskrbo z vodo, 
- učinkovito sodelovanje organizacij za oskrbo z vodo z gasilskimi organizacijami, 
- učinkovito kontrolo vodne oskrbe ob pomanjkanju, 
- osveščanje ljudi v bolj racionalno porabo vode. 
 
Vsekakor je potrebno poudariti, da v občini Žirovnica oskrba z zdravo pitno vodo ni večji problem 
tudi če sušno obdobje traja dalj časa. 
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2. 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 pomanjkanja vode obsega različne ukrepe s katerimi 
zagotovimo minimalne količine vode na prizadetem območju. 
 
Da bo ukrepanje ob pomanjkanju vode organizirano in učinkovito, se izdelajo načrti oskrbe z vodo 
na občinski in regijski ravni. 
 
S tem načrtom se urejajo ukrepi in dejavnosti za zašito in reševanje, ki so v pristojnosti Občine 
Žirovnica. 
 
Temeljni načrt je Regijski načrt oskrbe z vodo za Gorenjsko regijo. 
 
Občinski načrt oskrbe z vodo za občino Žirovnica izdela občinska uprave občine Žirovnica. 
 
Osnutek Občinskega načrta oskrbe z vodo za občino Žirovnica mora biti javno predstavljen, tako 
da javna predstavitev traja najmanj 30 dni, na krajevno običajen način. 
 
Občinski načrt oskrbe z vodo za občino Žirovnica mora biti javno predstavljen najpozneje v 90 
dneh po njegovem sprejetju. 
 
Načrt oskrbe z vodo oziroma ukrepe za zagotavljanje pitne vode v svojem načrtu zaščite in 
reševanja v skladu s 3. odstavkom 3. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini 
in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS št. 17/06) izdela Osnovna šola Žirovnica. 
 
D - 1500 Navodilo o vzdrževanju in razdelitvi občinskega načrta oskrbe z vodo za občino 

Žirovnica 
D - 12 Pridobivanje podatkov, ki so potrebni za izvajanje občinskih načrtov zaščite in  

reševanja za občino Žirovnica 
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3. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 
 
3.1. Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz 
pristojnosti Občine Žirovnica 
 
• 3.1.1. Organi občine 
 
- Župan Občine Žirovnica, 
- Občinska uprava Občine Žirovnica, 
 
P – 1 Seznam odgovornih oseb občinske uprave Občine Žirovnica 
P – 2 Seznam delavcev občinske uprave Občine Žirovnica 
 
• 3.1.2. Organi Civilne zaščite Občine Žirovnica 
 
- poveljnik Civilne zaščite Občine Žirovnica, 
- namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Žirovnica, 
- štab Civilne zaščite Občine Žirovnica 
 
P – 3 Seznam članov štaba Civilne zaščite Občine Žirovnica 
 
3.1.3. Sile za zaščito, reševanje in pomoč 
 
- služba za podporo Civilne zaščite Občine Žirovnica 
 
P – 6 Pregled služb za podporo 
 
3.1.4. Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč 
 
- poklicne in prostovoljne gasilske enote (Gasilsko reševalna služba Jesenice, Prostovoljno 

gasilsko društvo Zabreznica in Prostovoljno gasilsko društvo Smokuč), 
- organizacije za oskrbo z vodo (Jeko–in Jesenice) 
- veterinarske organizacije, ki so določene v prilogi P – 29. 
 
P – 10 Pregled poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot 
P – 1500 Pregled organizacij za oskrbo z vodo v občini Žirovnica 
P – 29 Pregled veterinarskih organizacij 
 
3.1.5. Sile za zaščito, reševanje in pomoč regije 
 
V primeru, da Občina Žirovnica s svojimi silami in sredstvi ne obvladuje situacije zaprosi za pomoč 
regijo. 
 
P – 14 Seznam regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč (URSZR Kranj) 
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3.2. Uporaba načrta 
 
Občinski načrt oskrbe z vodo za občino Žirovnica se aktivira, ko pride do tako težko obvladljivih 
dogodkov - množičnega pojava pomanjkanja vode, da je množično potrebno uporabiti sile in 
sredstva za zaščito, reševanje in pomoč za preskrbo ljudi in živali z zdravo pitno vodo. 
 
Odločitev o uporabi Občinskega načrta oskrbo z vodo za občino Žirovnica sprejme poveljnik Civilne 
zaščite Občine Žirovnica oziroma njegov namestnik v skladu z zakonom in predpisi. 
 
Če viri občine Žirovnica na prizadetem območju ne zadoščajo za učinkovito zaščito, reševanje in 
pomoč, se glede na posledice zaprosi za regijske oz. državne sile in sredstva, ki so na voljo. 
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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, 
- aktiviranje sil in sredstev, 
- obveščanje pristojnih organov in služb, 
- obveščanje javnosti, 
- ukrepanje ob potrebi po oskrbi z vodo, 
- zaključek intervencije. 
 
DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 

 
                                                                                                    1. 
Ustno ali pisno obvestilo                                         OBVESTILO O POTREBI PO                       Jeko - in 
o pomanjkanju                                                                OSKRBI Z VODE                                    Občani 
 
 
 

                                                                                                     2. 
Zapis na elektronskem                        NE                          ODLOČITEV                             DA 
mediju                                                                                           O                                                ReCO Kranj 
                                                                                           UKREPANJU 
 
 
 
                                                                                                    3. 
Zapis na elektronskem                                                      AKTIVIRANJE                                     ReCO Kranj 
mediju 
 
 
 

Načrt obveščanja                                                                          4. 
Zapis o obveščenih pravnih in                               OBVEŠČANJE PRISTOJNIH                         ReCO Kranj 
fizičnih osebah                                                           ORGANOV IN SLUŽB 
 
 
 

                                                                                                      5.                                              Gasilske enote (PGD Zabreznica in                                  
                                                                           IZVAJANJE DOSTAVE VODE                        GARS Jesenice) 
                                                                                                                                                        Jeko - in 
 
 
 

                                                                                                      6. 
Rezultati analiz in preiskav                                           PRESOJA STANJA                                 Vodja intervencije ali 
Zapis odrejenih ukrepov                                                                                                                 Poveljnik CZ OŽ 
 
 
 

Pisni predlogi                                                                                7.                                              Vodje intervencije ali 
Zapisniki                                                            ANGAŽIRANJE DODATNIH SIL                     Poveljnik CZ OŽ 
 
 
 
                                                                                              

                                                                                                      8. 
Poročilo o intervenciji                                          ZAKLJUČEK INTERVENCIJE                     Vodja intervencije ali 
                                                                                                                                                       Poveljnik CZ OŽ 
 

Slika 2: Shema ukrepanja ob potrebi oskrbe z vodo 
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4.1. Obvestilo o potrebi po oskrbi z vodo 
 
Regijski center za obveščanje Kranj na telefonsko številko 112 prejme obvestilo o potrebi po oskrbi 
z vodo od: 
 
- Operativnega komunikacijskega centra Policijske uprave Kranj, 
- občana, 
- komunalnega podjetja Jeko-in Jesenice. 
 
Na osnovi obvestila operativni delavec v Regijskem centru za obveščanje Kranj aktivira potrebne 
sile. 
 
D - 2 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil Civilne zaščite Občine Žirovnica (Navodilo 

o aktiviranju ob nesreči) 
D – 3 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
D - 4 Vzorec delovnega naloga 
 
Izmenjava podatkov med Operativno komunikacijskem centrom Policijske uprave Kranj in 
Regijskim centrom za obveščanje Kranj poteka po ustaljenem postopku. 
 
4.2. Aktiviranje sil in sredstev 
 
Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile za zaščito, reševanje in pomoč 
vpokličejo in vključijo v izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. 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. 
 
Po prejemu obvestila o potrebi po oskrbi z vodo Regijski center za obveščanje Kranj aktivira 
pristojno gasilsko enoto, ki razpolaga z ustreznimi sredstvi za prevoz vode (Gasilsko reševalna 
služba Jesenice ali Prostovoljno gasilsko društvo Zabreznica) in vodjo intervencije obvesti o 
potrebni količini vode, ki jo je potrebno pripeljati na kraj pomanjkanja. 
 
P - 1501 Pregled števila in kapacitete vozil za prevoz vode v občini Žirovnica 
P - 36 Pregled cistern za prevoz vode 
 
Vodja intervencijske gasilske enote po prihodu na kraj dostave vode to sporoči v Regijski center za 
obveščanje Kranj. Sporoči tudi 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. 
 
4.3. Obveščanje pristojnih organov in služb 
 
O večji potrebe oskrbe z vodo na območju občine Žirovnica Regijski center za obveščanje Kranj 
obvesti  prvo dosegljivo pristojno osebo v Občini Žirovnica  (v skladu z obrazcem 4) –  
 
D – 1 Obrazec 4 - Navodilo o obveščanju organov in organizacij, ki vodijo in izvajajo 

zaščito, reševanje in pomoč 
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Po sprejemu obvestila o večji potrebi oskrbe z vodo na območju občine Žirovnica mora obveščena 
pristojna oseba obvestiti ostale pristojne osebe v Občini Žirovnica, ki so: 
 

- župan Občine Žirovnica,  
- poveljnik Civilne zaščite Občine Žirovnica ali njegov namestnik, 
- direktor občinske uprave Občine Žirovnica, 
- odgovorni delavec občinske uprave Občine Žirovnica, ki pokriva zaščito in reševanje, 
- štab Civilne zaščite Občine Žirovnica,  
- poveljnik gasilskega poveljstva občine Žirovnica in 
- komunalno podjetje Jeko-in Jesenice, ki je v občini Žirovnica zadolženo za oskrbo z vodo. 

 
Župan in poveljnik CZ Občine Žirovnica oz. druge odgovorne osebe komunicirajo s poveljnikom CZ 
za Gorenjsko, vodjo Izpostave URSZR Kranj in pristojnimi inšpekcijskimi službami. 
 

 

 
Slika 3: Shema obveščanja o potrebi oskrbe z vodo 

 
P – 1 Seznam odgovornih oseb občinske uprave Občine Žirovnica 
P – 2 Seznam delavcev občinske uprave Občine Žirovnica 
P – 3 Seznam članov štaba Civilne zaščite Občine Žirovnica 
P – 20 Seznam oseb, ki se jih obvešča o naravnih in drugih nesrečah 
P – 21 Seznam delavcev inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami - Izpostava Gorenjska 
 P – 1500 Pregled organizacij za oskrbo z vodo v občini Žirovnica 
 
 
 
 

REGIJSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE KRANJ 
(v skladu z obrazcem 4) 

PRVA DOSEGLJIVA PRISTOJNA 
OSEBA V OBČINI ŽIROVNICA 

POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE 
OBČINE ŽIROVNICA ALI 

NJEGOV NAMESTNIK 

 
 

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE 
OBČINE ŽIROVNICA 

 

POVELJNIK GASILSKEGA 
POVELJSTVA OŽ  

 

KOMUNLANO PODJETJE 
JEKO-IN JESENICE 

ŽUPAN OBČINE 
ŽIROVNICA 

DIREKTOR OBČINSKE 
UPRAVE OBČINE 

ŽIROVNICA 

 

ODGOVORNI DELAVEC V 
OBČINSKI UPRAVI OŽ, KI 

POKRIVA 
ZAŠČITO IN REŠEVANJE 

 



OBČINSKI NAČRT OSKRBE Z VODO ZA OBČINO ŽIROVNICA 
 

NAČRT OSKRBA Z VODO OŽ  VERZIJA 1.0.  
 

13

4.4. Obveščanje javnosti 
 
Obveščanje javnosti ob oskrbi z vodo pomeni seznanitev prebivalcev s stanjem, ki je nastalo s tem 
pomanjkanjem, ter pripravami in izvajanjem aktivnosti, ki so potrebna za omilitev razmer oziroma 
odpravo posledic pomanjkanja, če je to potrebno (o tem odloča vodja intervencije). 
 
Obveščanje javnosti zajema: 
 
- obveščanje ogroženega prebivalstva, 
- obveščanje širše javnosti. 
 
Obveščanje ogroženega prebivalstva 
 
Za obveščanje ogroženega prebivalstva je zadolžena Občina Žirovnica, skladno z 12. členom 
Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. l. RS št. 
105/07) in 14. členom Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo naloge zaščite, reševanja in 
pomoči morajo vzpostaviti z ogroženim prebivalstvom na prizadetem območju čim boljše  
sodelovanje in si pridobiti zaupanje ljudi. Ogroženo prebivalstvo Občina Žirovnica obvešča preko 
medijev javnega obveščanja, ki so navedeni v skupni prilogi P – 22 ter na krajevno običajen način 
preko svoje spletne strani. 
 
Občina Žirovnica objavi telefonsko številko na kateri občani lahko dobijo podatke o nesreči, za 
dodatne informacije pa se lahko organizira tudi informacijski center. 
 
P – 22 Pregled sredstev javnega obveščanja 
 
V primeru nesreče večjega obsega, kjer je poleg občine Žirovnica prizadetih še več drugih občin, 
poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko poskrbi za ustrezno obveščanje in opozarjanje javnosti na 
pretečo nevarnost prek lokalnih medijev. 
 
Pri načrtovanju mora biti dan poudarek na izvajanju naslednjih aktivnosti: 
 
- določitev lokacij za odvzem in dostavo vode (lokacije so navedene v prilogah P – 1502 in P – 
1503), 
- ureditev mest za odvzem in dostavo vode, 
- prevoz in dostava vode do uporabnika, 
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. 
 
P – 1502 Pregled lokacij možnih mest za odvzem vode 
P - 1503 Pregled lokacij možnih mest za dostavo vode 
 
Obveščanje širše javnosti 
 
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz pristojnosti Občine 
Žirovnica sta odgovorna poveljnik Civilne zaščite Občine Žirovnica in župan Občine Žirovnica v 
skladu s svojimi pristojnostmi. Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje 
občinska uprava Občine Žirovnica in sicer: 
 
- organizira in vodi tiskovno središče, 
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- pripravlja skupna sporočila za javnost, 
- član štaba Civilne zaščite Občine Žirovnica odgovoren za obveščanje javnosti po potrebi 

(odvisno od obsega nesreče) organizira in vodi tiskovne konference, 
- spremlja poročanje medijev. 
 
P – 1 Seznam odgovornih oseb občinske uprave Občine Žirovnica 
P – 3 Seznam članov štaba Civilne zaščite Občine Žirovnica 
P – 23 Seznam oseb pristojnih za stike z javnostjo 
 
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki so po 25. členu Zakona o medijih (Ur. list 
RS, št. 110/06 – UPB 1) in Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dolžni 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: 
- Radiu Triglav Jesenice, 
- ATM TV Kranjska Gora 
- Slovenski tiskovni agenciji, 
- Radiu Slovenija – I. In II. program, 
-    Televiziji Slovenija – I. In II. program 
 
P – 22 Pregled sredstev javnega obveščanja 
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5. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 
Aktiviranje enot za zaščito, reševanje in pomoč iz pristojnosti Občine Žirovnica ob posameznih 
vrstah nesreč praviloma izvede Regijski center za obveščanje Kranj. Gasilske enote Regijski center 
za obveščanje Kranj aktivira skladno z Načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot v občini 
Žirovnica. Aktiviranje dodatnih enot, služb in organov Regijski center za obveščanje Kranj izvede 
na podlagi odločitev poveljnika Civilne zaščite Občine Žirovnica ali njegovega namestnika oziroma 
gasilskega poveljnika občine Žirovnica ali vodje intervencije. Aktiviranje enot za zaščito, reševanje 
in pomoč v občini Žirovnica lahko zahteva oziroma o aktiviranju odloči tudi župan ali oseba iz 
seznama vodilnih oseb v Občini Žirovnica po pooblastilu župana. 
 
Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile za zaščito, reševanje in pomoč 
vpokličejo in organizirajo za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. O pripravljenosti in aktiviranju 
občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Žirovnica odloča v skladu z zahtevo vodje 
intervencije poveljnik Civilne zaščite Občine Žirovnica. 
 
Pripadnike civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se aktivira/poziva v skladu z 
dokumenti za aktiviranje sil in sredstev, ki se nahajajo v posebni mapi Aktiviranje in mobilizacija sil 
in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč. Način in postopki aktiviranja občinskih sil in sredstev za 
zaščito, reševanje in pomoč so opredeljeni v dokumentih o aktiviranju in mobilizaciji sil in sredstev 
za zaščito, reševanje in pomoč. 
 
D – 2 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil Civilne zaščite Občine Žirovnica (Navodilo 

o aktiviranju ob nesreči) 
D – 3 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
D – 4 Vzorec delovnega naloga 
 
Ob velikih nesrečah zaradi razbremenitve Regijskega centra za obveščanje Kranj aktiviranje enot, 
služb in organov prevzame štab Civilne zaščite Občine Žirovnica ali druga odgovorna oseba v 
Občini Žirovnica.  
 
Pripadnike enot in služb civilne zaščite v občini Žirovnica poziva občinska uprava Občine Žirovnica 
v sodelovanju z enotami civilne zaščite (ekipa za informacijsko podporo in ekipa za zveze) in 
Izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj. Občinska uprava ureja vse 
zadeve glede nadomestil plač in povračil stroškov, ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti v 
civilni zaščiti, oziroma pri zaščiti in reševanju. Prav tako občinska uprava Občine Žirovnica poskrbi 
za oskrbo občinskih sil in v sodelovanju s službo za podporo pripravi poročila glede oskrbe sil za 
zaščito in reševanje s hrano, materialom in drugimi potrebnimi sredstvi. 
 
Za pozivanje občinskih sil za zaščito reševanje in pomoč se aktivira ekipa za zveze. Poveljnik civilne 
zaščite izda odredbo za napotitev sil zaščite in reševanja na zbirališča na mesto nesreče. Na 
podlagi odločitve poveljnika štaba Civilne zaščite Občine Žirovnica izda župan Občine Žirovnica 
delovne naloge za posamezne enote.  
 
Poveljnik Civilne zaščite Občine Žirovnica glede na oceno in napoved dogodkov lahko aktivira: 
 
- službo Civilne zaščite Občine Žirovnica za podporo (ekipa za oskrbo), 
- organizacijo za oskrbo z vodo (Jeko-in Jesenice) in 
- gasilske organizacije na ogroženem območju (Gasilsko reševalna služba Jesenice, Prostovoljno 
gasilsko društvo Zabreznica in Prostovoljno gasilsko društvo Smokuč). 
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P – 6 Pregled služb za podporo 
P - 1500 Pregled organizacij za oskrbo z vodo v občini Žirovnica 
P - 1501  Pregled števila in kapacitete vozil za prevoz vode v občini Žirovnica 
P - 36 Pregled cistern za prevoz vode v občini Žirovnica 
 
V zelo zaostrenih razmerah pa poveljnik Civilne zaščite Občine Žirovnica aktivira tudi: 
 
- štab Civilne zaščite Občine Žirovnica in 
- službo za podporo Civilne zaščite Občine Žirovnica (vodstvo službe, ekipo za informacijsko in 
komunikacijsko podporo, ekipo za zveze ter ekipo za administrativno podporo in druge potrebe 
štaba Civilne zaščite Občine Žirovnica). 
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6. NAVODILO O UPORABI SREDSTEV ZVEZ 
 
6.1. Organizacija zvez 
 
Pri prenosu podatkov in komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoložljiva telekomunikacijska in 
informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno povezanih omrežjih. Prenos 
podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi službami in drugimi izvajalci zaščite, 
reševanja in pomoči poteka po: 
 
- telefaksu, 
- elektronski pošti, 
- radijskih zvezah (ZARE), 
- mobilnih telefonih, 
- stacionarnih telefonih, 
- internetu. 
 
P – 24 Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter elektronske 

pošte na področju zaščite in reševanja 
 
Pri operativnem vodenju dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč se uporablja sistem radijskih 
zvez zaščite in reševanja (ZARE), ki ima podsistem radijskih zvez in podsistem osebnega klica. 
Sistem zvez ZARE se obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih 
akcijah, ter je namenjen vsem izvajalcem nalog v okviru sistema zaščite in reševanja (uporabljajo 
ga pripadniki enot in služb Civilne zaščite, gasilci, gorski reševalci, jamarji, potapljači, kinologi idr.). 
Telekomunikacijsko središče sistema ZARE je na Gorenjskem v Regijskem centru za obveščanje 
Kranj. Prek njega se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne 
telekomunikacijske sisteme. 
 
Sistem radijskih zvez ZARE je koncipiran tako, da je možno uporabiti določeno število 
semidupleksnih kanalov (število je določeno s številom repetitorjev, ki so dosegljivi vsem R/p – 
ročne, mobilne, stacionarne na območju regije) in celoten nabor simpleksnih kanalov, ki so na 
razpolago v celotnem sistemu. Omejitve obstajajo zaradi konfiguracije terena, tehničnih lastnosti 
radijskih zvez in zasedenosti kanalov. Regijski center za obveščanje Kranj ureja in usklajuje zveze 
ter posameznim reševalnim službam določa delovne (simpleksne) kanale. 
 
Ob omejeni uporabi sistema zvez ZARE zaradi razgibane konfiguracije terena je možno postaviti 
praviloma v treh urah mobilni repetitor na določeno lokacijo. Regijski center za obveščanje 
posreduje Centru za obveščanje Republike Slovenije zahtevo za namestitev mobilnega repetitorja 
na določeno lokacijo. Za namestitev mobilnega repetitorja je pristojna Uprava Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje. 
 
Na naseljenem območju občine Žirovnica je kakovost zvez ZARE zelo dobra, prav tako pa ni 
področja, kjer ne bi bilo signala. 
 
Radijske zveze sistema ZARE se uporabljajo v skladu z Načrtom zagotavljanja zvez ob nesreči. 
 
P – 24 Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter elektronske 

pošte na področju zaščite in reševanja 
D - 5 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 
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Ob naravni ali drugi nesreči pristojni poveljnik civilne zaščite oziroma vodja intervencije zagotavlja 
operaterjem sistema javne stacionarne in mobilne telefonije dostope do komunikacijskih objektov, 
ki so v okvari na območju nesreče (intervencije), do odprave napak in ponovne vzpostavitve 
delovanja.  
 
6.2. Uporaba zvez ob intervenciji 
 
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 
Regijskem centru za obveščanje Kranj. 
 
D - 5 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 
 
6.3. Uporaba zvez ob načrtovanih akcijah 
 
Uporabljajo se zveze skladno s potrjenim elaboratom, ki ima posebno točko navodilo o uporabi 
sredstev zvez. 
 
 
6.4. Uporaba zvez ob prevozu vode 
 
Med prevozom vode je potrebno zagotoviti zvezo z Regijskim centrom za obveščanje 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 urejuje Regijski center za obveščanje 
Kranj na zahtevo vodje intervencije. 
 
P – 24 Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter elektronske 

pošte na področju zaščite in reševanja 
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7. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 
V primeru pomanjkanja pitne vode se lahko v občini Žirovnica izvajajo naslednji ukrepi: 
 
- požarno varstveni ukrepi in tehnično reševanje, 
- določitev lokacij za odvzem in dostavo vode, 
- ureditev mest za odvzem in dostavo vode, 
- prevoz in dostava vode do uporabnikov in 
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. 
 
Vodja intervencije odredi zaščitne ukrepe v okolju. 
 
7.1. Požarno varstveni ukrepi in tehnično reševanje 
 
Naloge oskrbe z vodo in tehničnega reševanja ob pomanjkanju pitne vode na območju občine 
Žirovnica izvajajo: 
 
- Gasilsko reševalna služba Jesenice, 
- Prostovoljno gasilsko društvo Zabreznica in 
- Prostovoljno gasilsko društvo Smokuč. 
 
P – 8 Pregled gasilskih enot, ki sodelujejo pri reševanju 
P – 10 Pregled poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot 
 
Gasilske enote izvajajo: 
 
- oskrbo z vodo, 
- 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 pomanjkanju pitne vode. 
 
Ob pomanjkanju vode je zelo pomembno, da se uporabnikom čim hitreje zagotovi ustrezna, vsaj 
minimalna količina vode. 
 
7.2. Določitev lokacij za odvzem in dostavo vode 
 
V občini Žirovnica so na voljo naslednje lokacije za odvzem vode in dostavo vode: 
 
Naselje Število 

hidrantov 
Požarni bazeni in druge vode 
za gašenje 

Lokacija za dostavo vode 

Breg 15  otroško igrišče 
Breznica 12 40 m3 parkirišče na cesti v Vrbo 
Doslovče 6 35 m3 vaško korito 
Moste 28 plav. baz. čez 100m3, Završ. parkirišče pred trgovino Gregor 
Rodine 11 65 m3 otroško igrišče 
Selo  8  parkirišče pri gostilni Osvald 
Smokuč 29 9m3 s prit. 600l/min vaško korito na sredi vasi (pri 

Šebatu) 
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Vrba 7 35 m3 parkirišče pri Prešernovi rojstni 
hiši 

Zabreznica 17 65m3 1.) parkirišče pred Osnovno 
šolo Žirovnica 
2.) igrišče Glenca 

Žirovnica 20  parkirišče pri trgovini Mercator  
SKUPAJ 153  

 
 

P - 1502 Pregled lokacij možnih mest za odvzem vode 
P - 1503 Pregled lokacij možnih mest za dostavo vode 
 
7.3. 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. V občini Žirovnica to nalogo opravljajo gasilci Gasilsko reševalne službe 
Jesenice in prostovoljnega gasilskega društva Zabreznica. 
 
P - 1502 Pregled lokacij možnih mest za odvzem vode 
P - 1503 Pregled lokacij možnih mest za dostavo vode 
 
7.4. Prevoz in dostava vode do uporabnikov 
 
Vodo do uporabnikov prepeljejo pristojne organizacije za prevoz vode, ki so določene z občinskim 
načrtom oskrbe z vodo za občino Žirovnica. V občini Žirovnica te naloge opravljajo gasilci Gasilsko 
reševalne službe Jesenice in prostovoljnega gasilskega društva Zabreznica. 
 
P – 36 Pregled cistern za prevoz vode 
 
7.5. Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje 
 
Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni, ko bo zagotovljena normalna oskrba z vodo. 
Naloge in ukrepe za vzpostavitev osnovnih pogojev za življenje v občini Žirovnica opravljajo: 
- Gasilsko reševalna služba Jesenice, 
- Prostovoljno gasilsko društvo Zabreznica, 
- Prostovoljno gasilsko društvo Smokuč in 
- komunalno podjetje Jeko-in Jesenice. 
 
D - 7 Navodilo za uporabo pitne vode 
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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. Razlaga 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. 
 
NEVARNOST je (naravna ali druga ustrezna) danost za katerikoli neugoden pojav, ki je povezan z 
možno nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke. 
 
OGROŽENOST so možne družbene in ekonomske posledice bodočih nesreč. 
 
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. 
 
SUŠA je naravni pojav, ki nastane zaradi pomanjkanja padavin v daljšem časovnem obdobju. 
 
9.2. Razlaga okrajšav 
 
CZ Civilna zaščita 
GARS Gasilsko reševalna služba 
OŽ Občina Žirovnica 
PGD Prostovoljno gasilsko društvo 
ReCO Regijski center za obveščanje 
Ur. l. RS Uradni list Republike Slovenije 
URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
ZARE radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 
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10. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 
10.1. Skupne priloge k načrtom zaščite in reševanja 
 
Številka 
priloge 

Vsebina priloge 

P – 1 Seznam odgovornih oseb občinske uprave Občine Žirovnica 
P – 2 Seznam delavcev občinske uprave Občine Žirovnica 
P – 3 Seznam članov štaba Civilne zaščite Občine Žirovnica 
P – 6 Pregled služb za podporo 
P – 8 Pregled gasilskih enot, ki sodelujejo pri reševanju 
P – 10 Pregled poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot 
P - 14 Seznam regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč (URSZR Kranj) 
P .- 20 Seznam oseb, ki se jih obvešča o naravnih in drugih nesrečah 
P - 21 Seznam delavcev Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami-Izpostava Gorenjska 
P – 22 Pregled sredstev javnega obveščanja 
P – 23 Seznam oseb pristojnih za stike z javnostjo 
P – 24 Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter elektronske 

pošte na področju zaščite in reševanja 
P – 29 Pregled veterinarskih organizacij 
P - 36 Pregled cistern za prevoz vode 
 
10.2. Posebne priloge k Občinskemu načrtu oskrbe z vodo za občino Žirovnica  
 
Številka 
priloge 

Vsebina priloge 

P – 1500 Pregled organizacij za oskrbo z vodo v občini Žirovnica 
P – 1501  Pregled števila in kapacitete vozil za prevoz vode v občini Žirovnica 
P – 1502 Pregled lokacij možnih mest za odvzem vode 
P - 1503 Pregled lokacij možnih mest za dostavo vode 
 
10.3.  Skupni dodatki k občinskim načrtom zaščite in reševanja 
 
Številka 
dodatka 

Vsebina dodatka 

D - 1 Navodilo o obveščanju organov in organizacij, ki vodijo in izvajajo zaščito, 
reševanje in pomoč  (Obrazec 4) 

D - 2 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil Civilne zaščite Občine Žirovnica 
(Navodilo o aktiviranju ob nesreči) 

D – 3 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč  
D – 4 Vzorec delovnega naloga 
D – 5 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči  
D – 7 Navodilo za uporabo pitne vode 
D – 12 Pridobivanje podatkov, ki so potrebni za izvajanje občinskih načrtov zaščite in 

reševanja 
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10.4.  Posebni dodatki k Občinskemu načrtu oskrbe z vodo za občino Žirovnica 
 
Številka 
dodatka 

Vsebina dodatka 

D - 1500 Navodilo o vzdrževanju in razdelitvi občinskega načrta oskrbe z vodo občino 
Žirovnica 

 
 
 


