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Dopolnjena verzija 3.1 
 
 

Zap. 
Št. 

Dopolnjeno/ažurirano Datum 

1.  V celotnem tekstu načrta so bile popravljene in dodane nove priloge in 
dodatki k Regijskemu načrtu oskrbe z vodo za Gorenjsko regijo 

16. 01. 2013 

2.  V točki 3.1 in 6.1.6. je bil naziv Veterinarska uprava RS zamenjan z novim 
poimenovanjem Uprava RS za varstvo hrane, veterino in varstvo rastlin 

16. 01. 2013 

3.  V celotnem tekstu so bile popravljene in dodane nove priloge in dodatki v 
skladu z dopisom URSZR »Pregled skupnih prilog in dodatkov k načrtom 
zaščite in reševanja, št. 842-2/2013-52-DGZR, z dne 26. 7. 2013 

24.12.2014 

4.  V točki 6.1 so dodane naloge Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE 
Kranj, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, OE Kranj 

 

5.  V poglavju 9 so ažurirane kratice  

6.  V točki 10.1 in 10.2 so ažurirani seznami skupnih prilog in dodatkov ter 
posebne priloge in dodatki, ki so tudi preštevilčeni 

 

7.  Ažurirani predpisi 7. 12. 2017 

8.  V celotnem tekstu ažurirani predpisi 04. 11. 2019 
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1. UTEMELJITEV 
 

1.1. Uvod 
 
Regijski načrt oskrbe z vodo za Gorenjsko regijo, verzija 3.0 in dopolnjene verzije so nadgradnja 
Regijskega načrta oskrbe za vodo za Gorenjsko regijo, verzija 2.0, ki ga je Izpostava URSZR Kranj, 
izdelala leta 2003. Načrt je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Ur. list RS, št. 51/06-UPB1, 97/10 in 21/18-ZNOrg) in skladno s sklepom Poveljnika Civilne zaščite 
RS (zapisnik izredne seje Štaba CZ RS, 846-8/2012-3 z dne 10.4.2012). 
 
Pri izdelavi Regijskega načrta oskrbe z vodo za Gorenjko regijo smo upoštevali hidrometeorološko in 
geološko stroko, zlasti količino padavin in s tem v zvezi količino zalog zdrave pitne vode. 
 
V Regijskem  načrtu oskrbe z vodo za Gorenjsko Regijo 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. 
 

P – 1504 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 

 

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 in prehrambeno predelovalne industrije. 
 
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 
dokazano, da klimatske spremembe so, da se atmosfera našega planeta segreva. Razen direktnih 
posledic v kmetijstvu in oskrbi z vodo, toplo in suho vreme posredno vpliva tudi na številna druga 
področja kot so onesnaženost z ozonom, pogostosti požarov v naravnem okolju in ne nazadnje tudi na 
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 Gorenjske regije zaradi pomanjkanja vode 
 
Gorenjska regija je glede vodnih virov dobro preskrbljena. Vendar se občasno ob daljših sušnih 
obdobjih pojavlja slabša oskrba z zdravo pitno vodo. 
 
Po zagotovilih organizacij, ki oskrbujejo z vodo gospodinjstva in druge porabnike v Gorenjski regiji, 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, ki pa v daljšem sušnem razdobju presahnejo. 
V vseh teh primeri je potrebna dostava zdrave pitne vode za potrebe ljudi in oskrbo živine. 
 
Vsekakor je potrebno poudariti, da v Gorenjski regiji oskrba z zdravo pitno vodo praviloma ni večji 
problem tudi če sušno obdobje traja dalj časa. 
 
Za primere, ko pa je potrebno dovažati vodo je na razpolago dovolj kapacitet. 
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P – 14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 
P – 1500 Pregled organizacij za oskrbo z vodo 

 

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 nalezljivih bolezni tako pri ljudeh, kot živalih, 
- veliki stroški za dostavo zdrave pitne vode. 
 

1.5. Sklepne ugotovitve 
 
Glede na navedene podatke je oskrba za vodo, tako pitno, kot tehnološko v Gorenjski regiji ugodna. 
 
Glede na to, da so sušna obdobja vse pogostejša in dolgo trajnejša je potrebno pri oskrbi z vodo 
zagotoviti večje kapacitete v vodo hramih, izboljšati prenos vode tako, da se zmanjšajo izgube, 
osveščati ljudi v bolj racionalno porabo vode, povečati kapacitete cistern za prevoz vode k 
odročnejšim porabnikom, urediti mesta za dostavo in delitev vode z mesti za postavitev hidrokontov 
(rezervoarjev za vodo). 
 
Za učinkovito izvajanje navedenih nalog je treba v regiji 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, 
- mobilno napravo za pakiranje pitne vode za oskrbo prebivalcev z minimalno količino, ki jo morajo 

uporabniki dobiti kot pitno, 
- mobilno napravo za pripravo ne pitne vode, ki se bi prevažala v kubičnih cisternah. 
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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 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 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. 
 
Da bo ukrepanje ob pomanjkanju vode organizirano in učinkovito, se izdelajo načrti oskrbe z vodo na 
obratni, občinski in regijski ravni. 
 
Z Regijskim načrtom oskrbe z vodo za Gorenjsko regijo se urejajo ukrepi in dejavnosti za zašito in 
reševanje, ki so v regijski pristojnosti. 
 
Temeljni načrt je Regijski načrt oskrbe z vodo za Gorenjsko regijo. 
 
Regijski načrt oskrbe z vodo za Gorenjsko regijo izdela Izpostava URSZR Kranj. 
 
Obratne načrte oskrbe z vodo izdelajo vse organizacije za oskrbo z vodo (upravljavci vodovodov) po 
občinah v Gorenjski regiji. Organizacije za oskrbo z vodo izdelajo dele načrta oskrbe z vodo v katerih 
opredelijo predvsem odgovorne osebe, sistem obveščanja (občine, ReCO Kranj, občane), primarne in 
rezervne vodne vire, opredelijo stopnjo ogroženosti posameznih vodnih virov, način izvajanja nadzora 
nad stanjem vodnih virov in poročanja o stanju, materialna sredstva za izvajanje načrta, ter predvidijo 
izvajanje ukrepov za oskrbo z vodo v sušnih razmerah. 
 
Prav tako načrte oskrbe z vodo glede na to, da ob sušah pomanjkanje vode ogroža vse občine 
izdelajo vse občine v regiji. To so občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, 
Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, 
Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica. Občine izdelajo celoten načrt oskrbe z vodo. Pri tem 
občine skupaj z gasilskimi zvezami oziroma občinskimi gasilskimi poveljstvi določijo gasilske enote, ki 
bodo po potrebi zagotavljale cisterne za prevoz pitne vode. V sodelovanju z OU UVHVVR Kranj 
določijo tudi prioritete oskrbe z vodo manjših in velikih kmečkih gospodarstev ter obratov 
prehrambeno predelovalne industrije. 
 
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. 
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V primeru aktiviranja načrtov oskrbe z vodo se v izvajanje nalog obvezno vključijo tudi Nacionalni 
inštitut za javno zdravjem 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 upravljavcev po občinah 
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3. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 
 

3.1. Organi na nivoju regije 
 
- Izpostava URSZR Kranj, 
- 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, veterino in varstvo rastlin Kranj, 
- Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje-Območna enota Kranj. 
- Policijska uprava Kranj. 
 

3.2. Organi Civilne zaščite 
 
- Poveljnik CZ za Gorenjsko, 
- Namestnik Poveljnika CZ za Gorenjsko, 
- Štab CZ za Gorenjsko, 
- Poveljniki CZ občin, 
- Namestniki poveljnikov CZ občin, 
- Štabi CZ občin. 
 

3.3. Sile za zaščito, reševanje in pomoč 
 
- informacijski center, 
- logistični center, 
- služba za podporo. 
 

3.4. Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč 
 
- poklicne in prostovoljne gasilske enote, 
- organizacije za oskrbo z vodo, 
- zdravstvene organizacije, 
- veterinarske organizacije. 
 

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 
P – 2 Podatki o zaposlenih na Izpostavi URSZR Kranj 
P – 3 Pregled sil za ZRP 
P – 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnost pomembno za zaščito in reševanje 
P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
P – 12 Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o poveljnikih in 

namestnikih poveljnikov 
P – 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, 

ki sodelujejo pri reševanju 
P – 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 
P – 29 Pregled veterinarskih organizacij 
D – 5 Priporočilo o organiziranju in delovanju informacijskega centra 
D – 8 Navodilo za obveščanje ob nesreči 
D – 53 Načrt dejavnosti OZG ob množičnih nesrečah 
D – 54 Načrt dejavnosti Splošne bolnišnice Jesenice ob množičnih nesrečah 
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3.5. Uporaba načrta 
 
Oskrba s pitno vodo se načrtuje na izhodišču, da so organizacije za oskrbo z vodo (upravljavci) in 
občine odgovorni za zagotavljanje pitne vode. V primeru potrebe naj preskrbo organizirajo predvsem 
ob pomoči gasilcev v okviru javne gasilske službe. Po potrebi se lahko za oskrbo z vodo uporabijo tudi 
cisterne zasebnikov za prevoz mleka. Šele, če lokalne zmogljivosti ne bodo zadoščale, se načrtuje 
rešitve za pomoč pri oskrbi z vodo na regijski ravni. 
 
Regijski načrt oskrbe z vodo za Gorenjsko regijo 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 in jih premeščati med 
posameznimi občinami, iz manj ogroženih na bolj ogrožena območja. 
 
Odločitev o tem sprejme Poveljnik CZ za Gorenjsko oziroma njegov namestnik v skladu z zakonom in 
predpisi. 
 

D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ob nesreči 
D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog 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. 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
 
Ustno ali pisno                                                                                                                   organizacija za oskrbo z  
obvestilo o                                                                                                                         vodo, 
pomanjkanju                                                                                                                      občani 
 
 
 
 
 
Zapis na                                Ne                 Da          Poveljnik CZ za 
elektronskem                                                                                                                       Gorenjsko, 
mediju                                                                                                                                  Poveljnik CZ občine 
 
 
 
Zapis na 
elektronskem                                                                                                                       ReCO Kranj 
mediju 
 
 
Načrt obveščanja, 
Zapis o obveščanju                                                                                                              ReCO Kranj 
pravnih in fizičnih oseb 
 
                                                                                                                                        gasilske enote, 
                                                                                                                                        enote za oskrbo z vodo 
 
 
Rezultati analiz in preiskav,                                                                                            enote za oskrbo z vodo, 
Zapis odrejenih ukrepov                                                                                                 občina, 
                                                                                                                                        Poveljnik CZ za Gorenjsko 
 
Pisni predlogi,                                                                                                                 Vodja intervencije, 
Zapisniki                                                                                                                         Poveljnik CZ za Gorenjsko 
 
 
 
                                                                                                                                       Vodja intervencije, 
Poročilo o intervenciji                                                                                                     Poveljnik CZ za Gorenjsko 
 
 

 

Obvestilo o potrebi 
po oskrbi z vodo 

 

Zaključek intervencije 

 

Aktiviranje 

Odločitev 
o 

ukrepanju 

 

Obveščanje pristojnih organov in služb 

 

Izvajanje dostave vode 

 

Presoja stanja 

 

Aktiviranje dodatnih sil 
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4.1. Obvestilo o potrebi po oskrbi z vodo 
 
ReCO Kranj na telefonsko številko 112 prejme obvestilo o potrebi po oskrbi z vodo od: 
 
- občanov, 
- občine, 
- organizacije za oskrbo z vodo (komunalnega podjetja oziroma upravljavca oskrbe z vodo) v občini, 
- OKC PU Kranj, 
- drugih organov. 
 
Na osnovi obvestila operater v ReCO Kranj obvešča odgovorne osebe v občini in regiji, ki sprejmejo 
odločitev o morebitnem aktiviranju gasilskih enot ali drugih organov in sil pomembnih za zaščito, 
reševanje in pomoč. 
 
Izmenjava podatkom med OKC PU Kranj in ReCO Kranj poteka po ustaljenem postopku. 
 

P – 60 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil za ZRP Gorenjske regije 
D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za ZRP 
D – 15 Vzorec delovnega naloga 
D – 50 Načrt dejavnosti ReCO Kranj 
D – 51 Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Kranj 

 

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. 
 
Po prejemu obvestila o potrebi po oskrbi z vodo ReCO Kranj aktivira pristojno gasilsko enoto, ki 
razpolaga z ustreznimi sredstvi za prevoz vode (določene so v načrtih občin) in vodjo intervencije 
obvesti o potrebni količini vode, ki jo je potrebno pripeljati na kraj pomanjkanja. 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, postopke v zvezi s tem natančno razdelajo občine in 
organizacije za oskrbo z vodo v svojih načrtih. 
 
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. 
 

D – 67 Priporočila NIJZ glede oskrbe s pitno vodo s cisternami 
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 

 

4.3. Obveščanje pristojnih organov in služb 
 
O večji potrebi oskrbe z vodo na območju Gorenjske ReCO Kranj obvesti: 
 
- organizacije za oskrbo z vodo občin, kjer je prišlo do pomanjkanje vode, 
- pristojna gasilska enota 
- vodjo Izpostave URSZR Kranj ali namestnika, 
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- vodjo ReCO Kranj ali namestnika. 
- poveljnika CZ za Gorenjsko ali namestnika,  
- skrbnika načrta oskrbe z vodo na Izpostavi URSZR Kranj, 
- župana oziroma drugo odgovorno osebo v prizadeti lokalni skupnosti (v skladu s Seznamom 

vodilnih oseb, ki jih ReCO obvešča o izrednih dogodkih), 
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območno enoto Kranj, 
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Območno enoto Kranj, 
- Zdravstveni inšpektorat RS, Območno enoto Kranj, 
- OU UVHVVR Kranj, 
- Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, Območno enoto Kranj, 
- Center za obveščanje Republike Slovenije (CORS). 
 
Operater v ReCO Kranj z obveščanjem prične takoj, ko vodja intervencije s kraja oskrbe z vodo 
sporoči, da je pomanjkanje vode prizadelo veliko število ljudi in živali, ter da je zato ogroženo njihovo 
zdravje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči 
P – 52 Seznam odgovornih oseb Inšpektoratov RS 

 

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). 

 

 

ReCO Kranj 
 

CORS 

 

Organizacijo za oskrbo z vodo 

 

Pristojno gasilsko enoto 

 

Vodjo Izpostave URSZR Kranj 

 

Vodjo ReCO Kranj 

 

Skrbnika načrta 

 

Poveljnika CZ za Gorenjsko 

Župana občine ali odgovorno 
osebo 

Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, OE Kranj 

Zdravstveni inšpektorat RS, OE 
Kranj 

 

OU UVHVVR Kranj 

Inšpektorat RS za kmetijstvo in 
okolje, OE Kranj 

Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano, OE Kranj 
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Obveščanje javnosti zajema: 
 
- obveščanje ogroženega prebivalstva, 
- obveščanje širše javnosti. 
 

4.4.1. Obveščanje ogroženega prebivalstva 
 
Za obveščanje ogroženega prebivalstva so pristojne občine. Občine morajo v svojih načrtih, glede na 
ocene ogroženosti razdelati obveščanje ogroženega prebivalstva ob oskrbi z vodo. 
 
V kolikor se uvede ukrep omejitve (na primer prekuhavanje), prepovedi uporabe pitne vode je pri tem 
potrebno upoštevati Navodilo Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije za prekuhavanje pitne 
vode, Kriterije NIJZ za razglasitev ukrepa prekuhavanja pitne vode. V primeru prepovedi je potrebno 
upoštevati tudi Mnenje NIJZ o potrebnih količinah pitne vode v primeru omejitve ali prekinitve dobave 
vode. V zvezi z omenjenimi ukrepi prepovedi/omejitve uporabe pitne vode je potrebno uporabnike o 
tem obvestiti skladno s Priporočilom NIJZ Obveščanje uporabnikov. 
 
Ogroženo prebivalstvo se obvešča: 
 
- preko medijev javnega obveščanja in 
- na lokalno običajen način. 
 
Pri načrtovanju mora biti dan poudarek na izvajanju naslednjih aktivnosti: 
 
- določitev lokacij za odvzem in dostavo vode, 
- ureditev mest za odvzem in dostavo vode, 
- prevoz in dostava vode do uporabnika, 
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. 
 
V primeru pomanjkanja vode večjega obsega, kjer je prizadetih več občin, Poveljnik CZ za Gorenjsko 
poskrbi za ustrezno obveščanje in opozarjanje javnosti na razmere prek lokalnih medijev. Za dodatne 
informacije se prav tako lahko na regijski ravni objavijo posebne telefonske številke. 
 

P – 17 Seznam prejemnikov informativnega biltena 
P – 64 Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči 
D – 7 Navodilo prebivalcem ob oskrbi z vodo 

 

4.4.2. Obveščanje širše javnosti 
 
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz regijske pristojnosti je 
odgovoren Poveljnik CZ za Gorenjsko in vodja Izpostave URSZR Kranj v skladu s svojimi 
pristojnostmi. Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje Izpostava URSZR Kranj 
v sodelovanju s Poveljnikom CZ za Gorenjsko: 
 
- organizira in vodi tiskovno središče, 
- pripravlja skupna sporočila za javnost, 
- organizira in vodi novinarske konference, 
- član Štaba CZ za Gorenjsko odgovoren za obveščanje javnosti po potrebi (odvisno od obsega) 

organizira in vodi tiskovne konference, 
- spremlja poročanje medijev. 
 
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki so po 25. Členu Zakona o medijih (Ur. list RS, 
št. 110/06-UPB1, 90/10 odl. US: U-I-95/09-14, Up-419/09-15, 87/11-ZAvMS, 47/12, 47/15-ZZSDT, 
22/16, 39/16 in 45/19.odl. US) in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, 
št. 51/06 UPB1, 97/10 in 21/18-ZNOrg) dolžna na zahtevo državnih organov, javnih podjetij in zavodov 
brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali 
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premoženja ljudi, kulture in naravne dediščine ter varnosti države. V takih primerih se sporočilo najprej 
pošlje za takojšnjo objavo naslednjim medijem: 
 
- Slovenski tiskovni agenciji, 
- Radiju Slovenija – I. In II. Program, 
- Televiziji Sloveniji – I. In II. Program, 
- lokalnim sredstvom obveščanja. 
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5. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 
O pripravljenosti in aktiviranju regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč v Gorenjski regiji odloča v 
skladu z zahtevo vodje intervencije Poveljnik CZ za Gorenjsko. 
 
Aktiviranje regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč se izvaja v skladu z Dokumenti o aktiviranju in 
mobilizaciji sil za zaščito, reševanje in pomoč Gorenjske regije.  
 
Pripadnike enot in služb Civilne zaščite v Gorenjski regiji poziva Izpostava URSZR Kranj, ki 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 Izpostava URSZR Kranj poskrbi za oskrbo 
regijskih sil. 
 
Poveljnik CZ za Gorenjsko glede na oceno in napoved dogodkov lahko aktivira: 
 
- Štab CZ za Gorenjsko, 
- poveljnike Civilne zaščite ogroženih občin, 
- štabe Civilne zaščite ogroženih občin. 
 
V primeru oskrbe z vodo se regijske sile za zaščito, reševanje in pomoč aktivirajo samo v zelo 
zaostrenih razmerah in sicer se aktivirajo: 
 
- logistični center, 
- informacijski center, 
- služba za podporo. 
 
Aktivirajo pa se občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč in sicer: 
 
- organizacije za oskrbo z vodo, 
- gasilske organizacije na ogroženem območju, 
- druge organizacije, ki razpolagajo z ustreznimi sredstvi za prevoz vode. 
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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, 97/10 in 21/18-ZNOrg). Po tem zakonu se varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami organizira in izvaja kot enoten sistem na lokalni, regionalni in državni ravni. 
 
Posamezni organi vodenja na regijski ravni imajo ob pomanjkanju vode naslednje naloge: 
 

6.1.1. Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj 
 
- opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči iz svoje pristojnosti, 
- opravlja administrativne in finančne zadeve, 
- spremlja potrebe po dostavi vode, 
- organizira komunikacijski sistem za delovanje regijskih sil za ZRP, 
- zagotavlja informacijsko podporo organom vodenja na regijski ravni, 
- zagotavlja pogoje za delo Štaba CZ za Gorenjsko, 
- zbira, obdeluje in posreduje podatke o potrebah in dostavljeni količini vode, 
- zagotavlja logistično podporo pri delovanju regijskih sil za ZRP. 
 

D – 51 Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Kranj 

 

6.1.2. Poveljnik CZ za Gorenjsko 
 
- usmerja potek dostave vode, 
- predlaga in odreja ukrepe, 
-  odloča o aktiviranju sil za ZRP, 
- vodi operativno-strokovno dejavnost CZ in drugih sil za ZRP, 
- skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za ZRP ob pomanjkanju vode, 
- daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za ZRP, 
- določi vodje intervencije, 
- obvešča Poveljnika CZ RS o posledicah pomanjkanja vode in izvajanju dostave vode, 
- pripravi končno poročilo o ukrepanju. 
 

6.1.3. Štab CZ za Gorenjsko 
 
- nudi Poveljniku CZ za Gorenjsko strokovno pomoč pri vodenju nalog ZRP, 
- opravlja strokovno-operativne naloge ZRP ob pomanjkanju vode, 
- zagotavlja informacijsko podporo štabom CZ občin, 
- pripravlja strokovna navodilo in ukrepe za delo ob dostavi vode, 
- zagotavlja logistično podporo regijskim silam za ZRP, 
- izvaja oglede na terenu in pripravlja poročila, 
- pripravlja obvestila za obveščanje javnosti. 
 

D – 58 Opomnik za delo poveljnika CZ in članov štaba CZ za Gorenjsko 

 

6.1.4. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Kranj 
 
- spremlja zdravstveno stanje prebivalcev, 
- svetuje o pravilnih higienskih postopkih pri delu z živili, 
- izvaja dezinfekcijo (razkuževanje), dezinsekcijo (uničevanje insektov), in deratizacijo (uničevanje 

glodavcev), 
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
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P – 72 Seznam odgovornih oseb NIJZ, OE Kranj 

 

6.1.5. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Območna enota Kranj 
 
- higienska in zdravstvena ekološka dejavnost in celovita problematika okolja, 
- mikrobiološka diagnostična dejavnost, preiskave in aktivnosti s področja javno zdravstvene 

mikrobiologije raziskovalno dejavnost, 
- mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, 
- kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, 
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

P – 53 Seznam odgovornih oseb NLZOH, OE Kranj 

 

6.1.6. Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Kranj 
 
Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja: 
 
- nalezljivih bolezni, 
- zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil in hrane, 
- zdravstvene ustreznosti pitne vode, 
- objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo, 
- zdravstvene ustreznosti mineralnih vod, 
- izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stih z živili, 
- higienske ustreznosti kopalnih vod, 
- minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih 

osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v kopališčih, v dejavnostih na področju otroškega 
varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, socialne, zdravstveno-
higienskega stanja začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah, 

- ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvenih dejavnosti, v objektih namenjenih tej 
dejavnosti, 

- splošne varnosti proizvodov v pristojnosti Ministrstva za zdravje, razen kemikalij, zdravil, 
medicinskih pripomočkov in virov sevanja, 

- kozmetičnih proizvodov, 
- igrač, 
- tobaka, tobačnih izdelkov, 
- pacientovih pravic, 
- duševnega zdravja, 
-  zdravniške službe. 
 

6.1.7. Območni urad Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Kranj 
 
Opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge inšpekcijskega nadzora na področjih:  
 
- zdravstvenega varstva živali, 
- varstva pred živalskimi kužnimi boleznimi, 
- varstva prebivalstva pred zoonozami, 
- zdravstvene ustreznosti surovin, živil in odpadkov živalskega izvora ter krme in vode za napajanje, 
- varstva živali pred mučenjem, 
- nadzor nad prometom z zdravili za uporabo v veterinarski medicini in določanja doktrinarnih rešitev 

na ravni varne uporabe zdravil v veterinarski medicini, 
- preventive pri razmnoževanju živali, 
- veterinarskega izobraževanja in obveščanja prebivalstva ter varstva okolja, 
- izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na tem področju. 
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6.1.8. Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Območna enota Kranj. 
 
Nadzoruje izvajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo: 
 
- kmetijstvo, 

- kakovost mineralnih gnojil, 
- fitofarmacevtskih sredstev, 
- semena, sadilni material in zdravstvenega varstva rastlin, 
- kakovost krme in vina, 
- varstvo, urejanje in izkoriščanja kmetijskih zemljišč, 
- finančne intervencije in druge zadeve v zvezi s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, 

vinogradništvom, vinarstvom in hmeljarstvom, 
- gozdarstvo, 

- gojenje in varstvo gozdov, 
- pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov in drugih gozdnih dobrin, 
- kakovost gozdnih semen in sadik, 
- druge zadeve v zvezi z gozdom in gozdarstvom, 

- upravljanje lovišč in ribiških okolišev, 
- gojitev in lov divjadi, 
- sladkovodno in morsko ribištvo, 
- varstvo prostoživečih divjih živali in njihovih habitatov, 

- druge zadeve s področja varstva narave ter 
- vsemi vidiki kakovosti kmetijskih pridelkov ter živil. 
 

6.2. Organizacija zvez 
 

6.2.1. 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 ReCO Kranj. 
 

D – 4 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 

 

6.2.2. 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. 
 

P – 19 Radijski imenik zvez ZARE in ZARE+ 
P – 63 Seznam pozivnikov ZARE na Gorenjskem 
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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, 
- lokalno pristojna prostovoljna gasilska društva. 
 
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 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 ob nesrečah po občinah 
D – 63 Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcijo 

 

7.3. Določitev lokacij za odvzem in dostavo vode 
 
Občine v svojih načrtih oskrbe z vodo določijo lokacije za odvzem in dostavo vode. Pri tem upoštevajo 
že obstoječe zgrajeno mrežo hidrantov. 
 
V primeru individualne dostave vode se voda dostavlja v ta individualna zajetja. V primerih, ko bi bilo 
potrebno dostavljati vodo za večja naselja se v občinskih načrtih oskrbe z vodo določijo mesta za 
dostavo in delitev vode. 
 
Na mestih za dostavo in delitev vode občine uredijo prostore za postavitev hidrokontov (rezervoarjev 
za vodo) v katere se bo v skrajni sili dostavljena voda hranila in po potrebi delila uporabnikom. Za 
posamezni hidrokont se določi odgovorne osebe, ki skrbijo, da se voda deli v skladu potrebami 
uporabnikov. 
 
Večji porabniki vode (vrtci, šole, bolnišnice in druge javne ustanove) sami skupaj z organizacijami za 
oskrbo z vodo in občinami določijo mesta za dostavo vode. 
 

P – 1501 Pregled lokacij možnih mest za odvzem vode 
P – 1502 Pregled lokacij možnih mest za dostavo vode 
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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. 
 
Občine na podlagi spiskov oseb, živali, gospodinjstev in potreb javnih ustanov, ki se bodo oskrbovali 
določijo število hidrokontov za posamezno mesto delitve vode. 
 

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. 
 
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 epidemij 
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. 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. 
 

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. 
 
 

9.2. Razlaga okrajšav 
 
CZ Civilna zaščita 
CZ RS Civilna zaščita Republike Slovenije 
NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje 
NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
OE Območna enota 
OKC PU Operativno komunikacijski center Policijske uprave 
OU Območni urad 
PGD prostovoljno gasilsko društvo 
PU Policijska uprava 
ReCO Regijski center za obveščanje 
RS Republika Slovenija 
ŠCZ RS Štab Civilne zaščite Republike Slovenije 
URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
UVHVVR Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
ZARE radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 
ZRP zaščita, reševanje in pomoč 
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10. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

10.1. Skupne priloge 
 

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 
P – 2 Podatki o zaposlenih na Izpostavi URSZR Kranj 
P – 3 Pregled sil za ZRP 
P – 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito in reševanje 
P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
P – 12 Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o poveljnikih in 

namestnikih poveljnikov 
P – 14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 
P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči 
P – 17 Seznam prejemnikov informativnega biltena 
P – 19 Radijski imenik sistema zvez ZARE in ZARE+ 
P – 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, 

ki sodelujejo pri reševanju 
P – 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 
P – 29 Pregled veterinarskih organizacij 

  
P – 52 Seznam odgovornih oseb Inšpektoratov RS 
P – 53 Seznam odgovornih oseb NLZOH, OE Kranj 
P – 60 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil za ZRP Gorenjske regije 
P – 63 Seznam pozivnikov ZARE na Gorenjskem 
P – 64 Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči 
P – 72 Seznam odgovornih oseb NIJZ, OE Kranj 

 

10.2. Posebne priloge 
 
P – 1500 Pregled organizacij za oskrbo z vodo 
P – 1501 Pregled lokacij možnih mest za odvzem vode 
P – 1502 Pregled lokacij možnih mest za dostavo vode 
P – 1503 Pregled vodnih virov in upravljavcev po občinah 
P – 1504 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 
P – 1505 Seznam usposobljenih za prevoz in distribucijo zdrave pitne vode ob nesrečah po občinah 
 

10.3. Skupni dodatki 
 

D – 4 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 
D – 5 Priporočilo o organiziranju in delovanju informacijskega centra 

D – 7 Navodilo prebivalcem ob oskrbi z vodo 
D – 8 Navodilo za obveščanje ob nesreči 
D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za ZRP 

D – 15 Vzorec delovnega naloga 

D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ob nesreči 
D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 
D – 21 Topografska karta 

  
D – 50 Načrt dejavnosti ReCO Kranj 
D – 51 Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Kranj 
D – 53 Načrt dejavnosti OZG ob množičnih nesrečah 
D – 54 Načrt dejavnosti Splošne bolnišnice Jesenice ob množičnih nesrečah 
D – 58 Opomnik za delo poveljnika CZ in članov štaba CZ za Gorenjsko 

D – 61 Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 
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D – 63 Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcijo 

D – 67 Priporočila NIJZ glede oskrbe s pitno vodo s cisternami 
D – 69 Varnost živil v izrednih razmerah 

 
 

10.4. Posebni dodatki 
 
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 

 


