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1 UVOD 
 
Občinski načrt zaščite in reševanja ob pomanjkanju pitne vode, je izdelan na podlagi Zakona 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/2006 - UPB, Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur. list 
RS, št. 97/2010)  Ocene ogroženosti Občine Mežica ob naravnih in drugih nesrečah in v 
skladu  z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 
Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja 
Ur. list RS, št. 17/2006, Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o vsebini in izdelavi 
načrtov zaščite in reševanja Ur.list RS, št.76/2008), splošno zakonodajo in izvedbenimi 
predpisi. 
 
Pri izdelavi načrta smo upoštevali razmere, pogoje, značilnosti in lego prostora v občinskih 
mejah. Izdelava načrta temelji na zbranih podatkih iz preteklih let, podatkih občinskih 
organov in strokovne službe občine in upravljavca vodovodnega omrežja.   
 
V načrtu se predvideva ukrepanje v primeru suše, ki lahko prizadene posamezna področja 
občine Mežica. 
 
Cilj izdelave načrta je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, preprečiti in ublažiti 
posledice nesreče, ublažiti gospodarsko škodo. 
 
Mežiška občina obsega 26 km2  in je poseljena s 3950 prebivalci, oz. 153 preb /km2  

 

1. 1  Vzroki za nastanek pomanjkanja pitne vode 
 
Vzroki za nastanek pomanjkanja vode so: 
 

• dolgotrajna suša 
 

Osnovne oblike so: 
 
� stalna suša - rastlinstvo in živalstvo je temu  prilagojeno; 
� sezonska ali vegetacijska suša - pojavlja se v enakomernih intervalih, pri menjavi 

sušnih in deževnih letnih obdobij; 
� nepredvidljiva suša - pojavi se zaradi nenormalnega pomanjkanja padavin, je 

kratkotrajna, pojavi se v različnih letnih obdobjih; 
� nevidna suša - nastaja poleti, ko kratkotrajni nalivi ne nadomestijo izgub vode. 
 

Na področju Občine Mežica lahko pričakujemo nepredvidljivo in nevidno sušo, najnovejše 
napovedi ogrožajo s sezonskimi sušami zaradi podnebnih sprememb. 
 

• okvara sistema za oskrbo s pitno vodo iz izvira ŠUMEC in Breg  
 
Vzrok pomanjkanja pitne vode so lahko večje okvare na vodovodnem omrežju, katerih ni 
mogoče odpraviti v kratkem času ali ko je zaradi nestrokovnih posegov prizadet vodni vir. 

 
• onesnaženje pitne vode 
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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 lahko pride do poškodovanja vodovodnega omrežja. Posledice so 
pomanjkanje  ter  onesnaženje pitne vode. Pri nekaterih vodnih virih v višjih legah v okolici 
Mežice, je poleg pomanjkanje pitne vode vprašljiva tudi zdravstvena oporečnost pitne vode. 

 
1.2  Vrsta in značilnosti nesreče 
Suša je lahko uničujoča: zaloge vode se lahko izsušijo, kmetijski pridelki ne uspevajo, živali 
izstradajo, podhranjenost in bolezni se razširijo. 
       
1.3 Ogroženost občine Mežica zaradi pomanjkanja pitne vode 

 
Iz javnega sistema vodovodnega omrežja Šumec se oskrbuje večji del prebivalcev občine 
Mežica, ki v normalnih razmerah zagotavlja zadostne količine pitne vode. Ob večjih sušnih 
obdobjih lahko pride do pomanjkanja vode v više ležečih hišah na obrobju naselja, potrebno 
je izvajati varčevalne ukrepe. Ob večjih sušah se najprej opazi pomanjkanje vode pri 
gospodinjstvih in kmetijah, ki se oskrbujejo iz lastnih virov pitne vode in ležijo v višjih 
predelih v okolici Mežice. Kmetije porabijo več vode za napajanje živine in pri izvajanju 
gospodarske dejavnosti.  
 
Število živali pri imetnikih na področju občine Mežica (vir. KGZS, izpostava Ravne na 
Koroškem, g. Vinko Golob). Stanje na dan 01.12.2011. PRILOGA: XLS seznam 
 

� kunci: 23 
� perutnina: 381 
� konji: 14 
� prašiči: 128 
� drobnica nad 1 leto: 156 
� govedo do 6 mesecev: 109 
� govedo od 6 mesecev do 1 leta: 109 
� govedo od 1 - 2 leta: 134 
� govedo nad 2 leti. 402 

 
Skupno: 587 glav živine. Ocenjena potreba vode dnevno: 35.246 litrov 
 
1.4  Verjetnost nastanka verižne nesreče 

 
Ob predpostavki, da bo prišlo do pomanjkanje pitne vode se bodo posledice pokazale 
predvsem s tem, da bo prišlo do: 

 
� ogrožanja zdravja ljudi in živali; 
� gospodarske škode; 
� povečane požarne ogroženosti; 
� vzrokov za nastanek novih vrst nesreč. 
 
Verjetni vzroki za pomanjkanje pitne vode so lahko premajhne zmogljivosti virov, 
poškodovana zajetja in vodovodna omrežja. 
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1.5  Sklepne ugotovitve 
 
Večji del prebivalstva občine Mežica se oskrbuje s  pitno vodo iz javnega vodovodnega 
sistema Šumec in zajetja na zgornjem Bregu. S tem sistemom upravlja JKP »LOG« iz Prevalj. 
Do pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih  pride najprej v više ležečih predelih Loma, 
Podkraja, Plata, Onkraj Meže in Brega, kjer se  gospodinjstva in kmetije oskrbujejo s pitno 
vodo iz lastnih virov. Vzroki so v premajhnih  zmogljivosti virov, poškodovanih zajetjih in 
cevovodih. 
 
V dosedanjih večjih sušnih obdobjih  leta 1992, 1993 in 2003 so gasilci PGD Mežica s 
svojimi kapacitetami uspeli zagotoviti zadostne količine pitne vode na s sušo ogroženih 
območjih.   
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2.   OBSEG NAČRTOVANJA 
 
2.1  Temeljne ravni načrtovanja 
 
Občinski načrt zaščite in reševanja pri oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica je razčlenjen in 
usklajen z Regijskim načrtom zaščite in reševanja pri oskrbi s pitno vodo v koroški regiji, ki 
ga je izdelala izpostava URSZR Slovenj Gradec. 
 
Občinski načrt je izdelan za ukrepanje, delo in obvladovanje posledic, ki jih povzroči hudo 
pomanjkanje vode v občini Mežica, če občinski štab CZ in župan smatrata, da je to glede na 
ogroženost občine s sušo to potrebno. 
 
Z načrtom vodo - oskrbe  v primeru pomanjkanja pitne vode v občini se načrtujejo ukrepi in 
aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, ki 
so v pristojnosti občine. Če občina z lastnimi dejavnostmi ne more zagotavljati teh pogojev, 
prosi za pomoč sosednje občine in regijo. 
 
2.2 Načela zaščite, reševanja in pomoči  
 
Zaščita, reševanje in pomoč ob pomanjkanju pitne vode se organizira v skladu z načeli: 
 
� načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev ob pomanjkanju pitne vode. Pri zaščiti 

in reševanju je občina dolžna najprej izkoristiti vse svoje sile in sredstva, če to ne zadošča 
prosi za pomoč sosednje občine, regijo, državo; 

� načelo preventive ob pomanjkanju pitne vode. Občina v okviru svojih pristojnosti 
izvaja ukrepe, ki zmanjšujejo možnost pomanjkanja pitne vode, aktivnosti, s katerimi 
spremlja stanje na ogroženem območju in izvaja ukrepe, ki zmanjšujejo posledice suše; 

� načelo pomoči. Ob pomanjkanju  pitne vode je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in 
sposobnostih. Vsaka pomoč je načeloma brezplačna; 

� načelo javnosti. Občina je zadolžena, da v okviru svojih pristojnosti seznani občane z 
nevarnostmi ob pomanjkanju pitne in ostale vode in tudi z ukrepi, ki so predvideni za 
preprečevanje pomanjkanja pitne vode in odpravljanje posledic suše; 

� načelo pravice do varstva. Po zakonu ima vsak občan pravico do varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. Tudi v primeru hudega pomanjkanja pitne vode ima reševanje 
človeških življenj prednost pred vsemi drugimi ukrepi; 

� načelo obveznega izvajanja odločitev. Vodenje zaščite, reševanja in pomoči temelji na 
obveznem izvajanju odločitev organov, pristojnih za vodenje CZ (občinski štab in župan) 
in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč; 

� načelo zakonitosti. Nihče ni dolžan in ne sme izvesti odločitve, če je očitno, da bi s tem 
storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno humanitarno pravo. 
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3.   KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI PRI OSKRBI S     
      PITNO  VODO 
 
3.1 Temeljne podmene načrta 
 
Občinski načrt je izdelan za izvajanje ukrepov pri oskrbi s pitno vodo, ko je potrebno zaradi 
nastalega nenormalnega stanja poleg rednih služb uporabiti tudi sile za zaščito, reševanje in 
pomoč, ki so v občinski pristojnosti. Prebivalci na prizadetem delu občine morajo biti 
pravočasno in objektivno obveščeni o razmerah, posledicah in ukrepih ter ravnanju ob 
pomanjkanju pitne vode. Če je pomanjkanje pitne vode oz. splošna suša  vzrok za nastanek 
neke druge vrste nesreče, se za odpravo le-te uporablja tej primeren načrt. 
 
3.2. Zamisel izvedbe zaščite in reševanja 
 
3.2.1 Koncept odziva ob pomanjkanju pitne vode 
 
Pomanjkanje pitne vode lahko prizadene večji del občine ali pa samo njene posamezne dele. 
Občinski štab se vključi v delo, ko javna komunalna služba, gasilci in lokalna skupnost sami 
ne zmoreta več zagotavljati zadostne pomoči občanom. Ugotovitev o pomanjkanju pitne vode 
izda upravljavec obeh sistemov vodo - oskrbe Šumec in Breg, pristojne zdravstvene ustanove, 
inšpektorat, občina ali posamezni občani. 
 
Obvladljivi dogodki: 
 
� pomanjkanje pitne vode je obvladljivo in je s pomočjo drugih javnih služb pod nadzorom. 

Lokalna skupnost in upravljavec vodovodov Šumec in Breg  poskrbita za obveščanje ter 
izvajata ukrepe in spremljata dogodke, sistem varstva pred naravnimi nesrečami je v 
pripravljenosti. 

 
PGD Mežica ima dovolj kapacitet za dovoz pitne vode ogroženim gospodinjstvom. Dostava je 
do sedaj potekala nemoteno. 
 
Težko obvladljivi dogodki - hudo pomanjkanje pitne vode: 
 
� pomanjkanje vode je tako hudo, da je potrebno angažiranje več organizacij, javnih služb v 

občini, sosednjih neogroženih občin in regijskih sil za ZRP za dostavo in razdeljevanje 
pitne vode. 

 
Koncept odziva ob pomanjkanju pitne vode temelji na oceni verjetnosti, ko pride do težko 
obvladljivih dogodkov - hudega pomanjkanja pitne vode. 
 
Potek dejavnosti je prikazan v shemi: "Koncept odziva ob pomanjkanju pitne vode" 
 
 
 
 
 
 



Občinski načrt ZiR pri oskrbi s pitno vodo 
 

Občina Mežica, ažurirano 30.06.2012 10 

 
Slika 1: koncept odziva ob pomanjkanju pitne vode 
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3.3  Uporaba načrta 
 
Občinski načrt ob pomanjkanju pitne vode se uporabi takoj, ko bi bila motena oskrba s pitno 
vodo v večjem delu občine Mežica. 
 
Odločitev o tem sprejme poveljnik CZ Občine Mežica oziroma njegov namestnik v soglasju z 
županom Občine Mežica.  
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4 POTREBNE SILE IN SREDSTVA TER RAZPOLOŽLJIVI VIRI 
 
Sile in sredstva ter ukrepi pri zaščiti, reševanju in pomoči ob hudem pomanjkanju pitne vode, 
se uporabijo v sorazmerju z ogroženostjo oziroma posledicami nesreče.  
 
4.1 Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi  nalog iz občinske  
      pristojnosti  
 
  Državni organi 
- župan in občinska uprava; 
- Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem; 
- Zdravstveni inšpektorat RS - območna enota Dravograd. 
 
  Organi Civilne zaščite  
- poveljnik CZ občine Mežica; 
- namestnik poveljnika CZ Mežica; 
- štab CZ občine Mežica.  
 
 Enote in službe Civilne zaščite - občinske enote in službe 
- enote za RKB dekontaminacijo; 
- službe za podporo.             
 
 Prostovoljne sile 
  - operativni sestav PGD Mežica 
 
 Javne službe  
- upravljavec vodovodnega sistema Šumec in Breg: JKP  "LOG" iz Prevalj;  
- komunalno podjetje Mežica. 
 
Potrebne ukrepe za zaščito, reševanje in pomoč, ob hudem pomanjkanju pitne vode, izvajajo 
organi enote in službe Civilne zaščite, javne in druge organizacije, ki tako ali podobno 
dejavnost opravljajo v svojem delovnem procesu na območju občine. Enote, službe in organi 
civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč izvajajo te ukrepe po aktiviranju. 
 
PRILOGE: 
 
P – 1   Seznam odgovornih oseb zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem in   
           zdravstvenega inšpektorata v Dravogradu  
P – 2   Sestav štaba CZ Mežica 
P – 3   Sestav enote za RKB dekontaminacijo 
P – 4   Sestav službe za podporo 
P – 5   Operativni načrt PGD Mežica  
P – 6   Javne službe v občini Mežica 
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4.2  Materialno tehnična sredstva za izvajanje načrta 
 
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči se načrtujejo obstoječa sredstva, ki se zagotavljajo 
na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, 
reševanje in pomoč. 
 
Zagotovi se:  
 
� cisterna za prevoz pitne vode; 
� zaščitno in reševalno opremo ter orodje občinskih reševalnih enot;  
� stroji in naprave v lasti podjetnikov, ki imajo z občino podpisano ustrezno pogodbo. 
 
S pitno vodo naj bi ogrožene prebivalce občine Mežica oskrbovalo PGD Mežica 
 
P – 7   Pregled MTS  
 
 
4.3 Predvidena finančna sredstva  
 
Za izvajanje načrta pri oskrbi s pitno vodo se za občinske sile zagotovi finančna sredstva za: 
 

� prehrano; 
� refundacije; 
� potne stroške. 

 
D – 1   Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta  
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5. 1  OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE

DOKUMENTACIJA,
POSTOPKI

       PROGRAM POTEKA 
       DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

5.1
POSREDOVANJE INFORMACIJ O 
POMANJKANJU PITNE VODE      

5.2
SPREJEM IN POSREDOVANJE 
PODATKOV O POMANKANJU 

PITNE VODE

5.4
OBVEŠČANJE JAVNOSTI

5.4.1
OBVEŠČANJE 
PREBIVALSTVA

5.6
KONČNO POROČILO

 Občina Mežica - 
komunalno
odjetje

poverjeniki za CZ

Poveljnik CZ Mežica,
župan, ReCO,

Štab CZ občine Mežica.
občina,
poverjeniki CZ

Poveljnik CZ občine
Mežica, župan

5 OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

Ogroženi prebivalci

Upravljalec vodovo  -
dnega sistema Šumc

Obrazci za 
obveščanje

5.3
OBVEŠČANJE PRISTOJNIH 

ORGANOV IN SLUŽB

Načrt obveščanja

Načrt obveščanja Občina, poverjeniki CZ,
štab CZ občine

5.5
SPREMLJANJE

po  podjetje          

Poveljnik občinskega 
štaba
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5.2. Sprejem in posredovanje podatkov o pomanjkanju pitne vode  
 
ReCO Slovenj Gradec po prejetem obvestilu o dogodku (pomanjkanje pitne vode) obvesti 
pristojne osebe po prioritetnem seznamu v Občini Mežica, prvega dosegljivega. 
 

 
Shema 2: Obveščanje pristojnih organov  

 
 
P – 8  Seznam oseb, ki jih obvešča ReCO  
 
5.3 Obveščanje pristojnih organov in služb 
 
ReCO Sl. Gradec  o nastali situaciji oz. dogodku obvesti:   
 
� poveljnika CZ občine Mežica; 
� namestnika poveljnika CZ občine Mežica; 
� župana občine Mežica; 
� Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem; 
� PGD Mežica; 
� strokovnega sodelavca za ZiR Občine Mežica; 
� drugo odgovorno osebo po seznamu odgovornih oseb v Občini Mežica. 
 
5.4 Obveščanje javnosti  
 
Obveščanje javnosti izvajajo občinski organi ob pomoči štaba CZ občine Mežica, ReCO Sl. 
Gradec in lokalnih  medijev. 
 
 
 

ReCo 
Slovenj Gradec 

 
Poveljnik CZ 

Občine Mežica 

 
Župan 

Občine Mežica 

Namestnik 
poveljnika CZ 
občine Mežica 

 
Odgovorna oseba po 
seznamu odgovornih 

oseb v občini 



Občinski načrt ZiR pri oskrbi s pitno vodo 
 

Občina Mežica, ažurirano 30.06.2012 16 

5.4.1 Informiranje prizadetih prebivalcev občine Mežica 
 
Informiranje prebivalcev v primeru pomanjkanja pitne vode pomeni seznanjanje vseh 
prebivalcev občine s stanjem, ki je lahko posledica daljšega sušnega obdobja in z opozorili, 
glede racionalne porabe pitne vode in povečane požarne ogroženosti naravnega okolja. 
 
5.4.2 Obveščanje prebivalstva 
 
Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju je pristojna Občina Mežica. 
Informacije o razmerah na prizadetem območju občina posreduje preko sredstev javnega 
obveščanja in na druge krajevno običajne načine.  
 
5.4.3 Obveščanje domače javnosti 
 
Javnost mora biti obveščena o stanju na terenu in o delu ter aktivnostih pristojnih služb in 
organov. Na občinskem nivoju informacije za javnost posreduje občinski štab. Obveščanje 
javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki so po 25.čl. Zakona o medijih (Ur. list RS, št. 
35/2001) in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dolžna na zahtevo 
državnih organov, javnih podjetij iz zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno 
sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in 
naravne dediščine ter varnosti države. Sporočila za javnost se pošljejo na: Koroški radio Sl. 
Gradec; Dopisništvi Večera, Dela, Dnevnika; CATV Mežica.  
 
Lokalnim sredstvom obveščanja podatke posreduje Občina Mežica. 
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Za izvajanje zaščite reševanja in pomoči poveljnik CZ Mežica, glede na oceno stanja, aktivira 
enote Civilne zaščite ter vključi v aktivnosti zaščite in reševanja poleg PGD Mežica: 
 
� poverjenike CZ; 
� službe za podporo; 
� Policijsko postajo Ravne na Koroškem 

 
V primeru, da obseg zaščite, reševanja in pomoči presega možnosti občinske CZ, poveljnik 
CZ Mežica in župan  zaprosita za pomoč sosednje občine in Štab CZ za Koroško. 
 
6.2 Zagotavljanje pomoči v  materialnih in finančnih sredstvih 
   
V slučaju, da CZ občine nima potrebne opreme ali je ni dovolj pri izvajanju zaščite in 
reševanja v primeru suše in pomanjkanja pitne vode, zaprosi za pomoč regijske enote CZ. 
Potrebovali bi predvsem cisterne in rezervoarje za pitno vodo. V slučaju, da od suše prizadeta 
občina s svojimi materialnimi sredstvi in silami ne obvlada več položaja, zaprosi za pomoč 
regijske organe ZRP. Ta pomoč priteka direktno na prizadeto območje iz regijskega 
logističnega centra ali pa iz drugih virov, ki so na razpolago štabu CZ za Koroško 

 
Pomoč regije obsega: 

 
� zagotavljanje posebne opreme, ki je na prizadetem območju občine Mežica; primanjkuje 

(cisterne za prevoz vode, fiksne cisterne, manjši rezervoarji za vodo); 
� zagotavljanje dodatne zaščitne in reševalne opreme; 
� zagotavljanje dodatnih sil. 

 
O uporabi regijskih sil in sredstev odloča poveljnik CZ za Koroško ali njegov namestnik na 
osnovi prošnje CZ občine Mežica. V kolikor regija ne more zagotoviti oz. nima na razpolago 
določenih sil in sredstev za pomoč zaprosi državo. 

 
Zbirališče ob aktiviranju občinskih sil CZ je pri Gasilskem domu Mežica, Knapovška 
ulica 9. 
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7 UPRAVLJANJE IN VODENJE 
 

7.1 Organi in njihove naloge  
 

Posamezni organi imajo pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči naslednje naloge: 
 
Župan občine Mežica 
- sodeluje s poveljnikoma gasilcev in CZ občine Mežica pri organizaciji reševanja in  
  pomoči;  
- skrbi za zagotavljanje finančnih sredstev potrebnih za ZRP v občini Mežica; 
- sodeluje pri pripravi poročil za javnost. 

 
Poveljnik oziroma namestnik poveljnika CZ občine Mežica 
� usmerja dejavnost za zaščito, reševanje in pomoč na prizadetem območju občine v 

sodelovanju s poveljnikom PGD Mežica; 
� predlaga in odreja zaščitne ukrepe; 
� odloča o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč; 
� vodi zaščito, reševanje in pomoč; 
� določa vodjo intervencije; 
� zahteva pomoč; 
� nadzoruje izvajanje nalog in spremlja stanje na prizadetem območju; 
� usmerja dejavnost za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje na s sušo prizadetem 

območju; 
� informira javnost. 

 
Občinski štab CZ 
� izvaja operativno načrtovanje 
� organizira in izvaja reševalne intervencije na lokalni ravni. 
 
Upravljavec vodovodnega sistema "Šumec" in "Breg"  
 
Upravljavec teh dveh vodovodov je JKP »Log« iz Prevalj in opravlja naloge v zvezi z 
nadzorom delovanja sistema vodovodnega omrežja in razdeljevanja vode, skupaj s 
komunalnim podjetjem Mežica skrbi tudi za postavitev hidrokontov, pomožnih rezervoarjev 
za vodo, postaj za polnjenje cistern,  itd. 
 
Humanitarne in druge prostovoljne organizacije 
 
Organizaciji Rdeči križ in Karitas sta lahko vključeni v akcijo zaščite, reševanja in pomoči ob 
pomanjkanju pitne vode v občini Mežica. 
 
PGD Mežica skrbi za: 
 
� prevoze pitne vode; 
� neoporečnost cistern za prevoz pitne vode; 
� evidenco opravljenih prevozov in količine pitne vode, ki se dostavljajo na ogroženo 

območje; 
� druge naloge iz svoje pristojnosti na področju požarne varnosti. 
 
D – 2   Načrt dejavnosti Občine Mežica ob aktiviranju načrtov ZiR 
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7.2  Operativno vodenje 
 

Dejavnosti za zaščito in reševanje ob pomanjkanju pitne vode na območju občine Mežica 
operativno vodi poveljnik CZ Mežica, pri delu pa mu pomaga štab ter občinski organi skupaj 
z županom občine. 

 
Občinski štab CZ mora ob pomanjkanju pitne vode v občini oz. delu občine, čim prej 
vzpostaviti pregled nad stanjem na prizadetem območju, oceniti predvideni razvoj situacije in 
predvideti ukrepe za nujno pomoč. Osredotočiti se mora na izdelavo strategije ukrepanja, 
zagotovitev osnovnih pogojev za življenje, ki zajema določitev prednostnih nalog, človeške in 
materialne vire, operativne rešitve za izvedbo nalog in nosilce koordinacije. Poveljnik štaba 
CZ občine Mežica spremlja stanje na prizadetem območju in o situaciji poroča županu in 
poveljniku CZ za Koroško, oz. ga prosi za pomoč, če situacija v občini preraste možnosti 
ukrepanja občinskih sil za reševanje in pomoč. 
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 7.3  UKREPANJE ORGANOV CZ

DOKUMENTACIJA,
POSTOPKI

       DIAGRAM  POTEKA 
       DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

7.2.1.3
AKTIVIRANJE OBČINSKIH 

SIL IN SREDSTEV ZRP

7.1
ZBIRANJE PODATKOV 
O POSLEDICAH SUŠE

7.2.1.1
OCENA STANJA IN 
NAPOVED RAZMER

Poveljnik CZ Mežica,
župan, občinski štab

Odločitev 
 

Občinski štab CZ,
župan, občinske službe 

Poročila s prizadetih 
območij občine

7.2.1.2
ODLOČANJE O 

UKREPIH

NE DA

    

 

7.2.1.6
OBVEŠČANJE  O 

STANJU IN UKREPIH

Poveljnik CZ občine
Mežica

7.2.1.4
ORGANIZACIJA ZRP V 

OBČINI

7.2.1.5
SPREMLJANJE RAZMER IN 

DEJAVNOSTI

Poveljnik CZ občine 
Mežica, župan

Poveljnik CZ občineOdredba o aktiviranju ,
župan

Poveljnik CZ občine,
občinski štab, župan

Poročila
Občinski štab CZ,
poverjeniki

Obvestila
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7.4 Organizacija zvez 
  

Pri neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči se uporablja: 
 

� sistem radijskih zvez zaščite in reševanja (ZARE); 
� sistem osebnega pozivanja.  

 
Sistem zvez ZARE se obvezno uporablja pri vodenju intervencij in drugih zaščitnih in 
reševalnih akcijah.  
 
Telekomunikacijsko središče sistema je Regijski center za obveščanje Slovenj Gradec, do 
katerega se uporabniki povezujejo prek repetitorjev; za Občino Mežica predvsem na kanalu 
06 Plešivec. Vodja enote se mora pri prihodu na mesto intervencije prijaviti v ReCO. Po 
prijavi ReCO določi delovni kanal, ki bo prost. 
 
Uporabnik mora biti v stanju pripravljenosti na matičnem kanalu. Če opravi klic na nekem 
drugem kanalu, se mora po opravljenem klicu nemudoma vrniti na svoj matični kanal. 
Uporaba drugih kanalov brez utemeljenega razloga ni dovoljena. Ob koncu intervencije se 
poroča ReCO Slovenj Gradec.  
 
Pri prenosu podatkov in komuniciranju se načeloma 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; 
� radijskih zvezah (ZA-RE); 
� javnih telefonskih zvezah, ki so lahko analogne ali digitalne; 
� brezžičnih telefonih (GSM); 
� radijskih postajah radioamaterjev; 
� preko kurirskega sistema (raznos pozivov) in 
� internetu. 

 
7.4.1 Način poročanja pri intervenciji 
 
- poverjeniki in pomočniki poročajo s terena poveljniku CZ s pomočjo mobilnih in    
   stacionarnih telefonov 
- vodja intervencije komunicira s poveljnikom CZ občine Mežica oz. štabom preko  
   radijske zveze ZA-RE (potrebno je zagotoviti ustrezno opremo za zveze pri PGD  
   Mežica oz. regiji) 
-  poveljnik CZ poroča o situaciji v občini županu in ReCO Sl. Gradec po telefonu.  

 

 
 

P - 9  Imenik uporabnikov radijskih postaj sistema ZARE za izpostavo URSZR, regijski  
          štab in sosednje občine na področju zaščite in reševanja. 
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8  UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

8.1 ZAŠČITNI UKREPI

DOKUMENTACIJA,        DIAGRAM  POTEKA 
       DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

8.1.2
Prevoz in distribucija pitne 

vode

8.1
OCENA STANJA

(potrebe, razpoložljive sile 
in sredstva)

8.1.1
Preventivni ukrepi

Poveljnik CZ Mežica,

Poročila s prizadetih 
območij občine

    

 

Upravljalec vodovodnega 
sistema Šumc, lastniki 
vodnih virov

8.1.3
Prioriteta pri zagotavljanju 

pitne vode

7.2.1.5
SPREMLJANJE RAZMER IN 

DEJAVNOSTI

,

Poročila

Poveljnik CZ občine
Mežica, župan občine

Navodila občanom

PGD Mežica

Lokalna skupnost,
občinski organi

Načrt prevoza in 
razdeljevanja pitne
 vode

Načrt prevoza in 
razdeljevanja pitne
 vode
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8.1.1 Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 
 
Občina Mežica: 
� sprejema predpise s področja zavarovanja vodnih virov; 
� na področjih s pomanjkljivimi vodnimi viri išče dodatne izvire 
 
Upravljalci vodovodnih sistemov 
� upravljavec vodovodnega sistema "ŠUMEC" in "Breg", javno komunalno podjetje 

»LOG« Prevalje skrbi, da sta vodovodna sistema tehnično brezhibna in  
� z raznimi ukrepi zagotavlja zdravstveno neoporečnost pitne vode v zajetjih. 

 
8.1.2 Preventivni ukrepi 

 
� pregledi obeh sistemov za oskrbo s pitno vodo (stanje napeljav, zajetij in rezervoarjev); 
� omejevanje porabe pitne vode; 
� iskanje drugih vodnih virov za napajanje živine. 

   
8.1.3 Prevoz pitne vode do uporabnikov 

 
Prevoz pitne vode do porabnikov v občini Mežica vrši PGD Mežica, JKP "LOG" kot 
upravljavec vodovodnega sistema »ŠUMC« določi odvzemna mesta za polnjenje cistern s 
pitno vodo. 

 
Ostale naloge: 
� zagotavljanje zadostnih zmogljivosti za dostavo in razdeljevanje pitne vode; 
� pregled črpališč za polnjenje cistern s pitno vodo in  
� način razdeljevanja pitne vode. 

 
8.1.4 Pregled prioritetne oskrbe s pitno vodo 

 
Upravljavec vodovodnega sistema "Šumec", JKP "LOG" Prevalje mora izdelati načrt 
prioritete pri oskrbi s pitno vodo. Za individualne lastnike vodnih virov, posebno kmetije z 
veliko živine, načrt izdela ustrezna služba na občini Mežica. 
 
Načrt mora vsebovati:  

 
� sušno ogrožena območja;  
� potrebe po pitni vodi (število ljudi in domačih živali); 
� način dostave in razdeljevanje pitne vode; 
� tehnične in druge zmogljivosti za oskrbo s pitno vodo in  
� mesta za postavitev nadomestnih rezervoarjev. 

 
8.2 Kemična in biološka zaščita 

 
Kemična in biološka zaščita obsegata ukrepe ter sredstva za neposredno zaščito pred 
razširjanjem nevarnih bolezni zaradi katerih ob pomanjkanju pitne vode lahko pride. 
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Poskrbeti moramo za: 
 

� zaščito ljudi in živali; 
� dekontaminacijo in čiščenje cistern rezervoarjev; 
� dekontaminacijo materialnih dobrin in okolja (razkužitev ljudi, obleke, stanovanjskih 

površin, hlevov, dvorišč, odplak in živalskih iztrebkov, dezinfekcijo in deratizacijo  
objektov na okuženem območju). 

 
Naloge RKB zaščite izvajajo pristojne zdravstvene in higienske službe, po potrebi pa se lahko 
aktivira regijska enota za RBK dekontaminacijo. 

 
O izvedenih ukrepih obveščajo poveljnika  CZ za Koroško. 

 
8.3 Naloge zaščite, reševanja in pomoči 

 
8.3.1 Tehnično reševanje 

 
Naloge tehničnega reševanja pri oskrbi s pitno vodo: 

� postavitev pomožnih rezervoarjev za razdeljevanje in hrambo pitne vode;  
� tehnična in materialna podpora pri oskrbi in razdeljevanju pitne vode. 

  
Sodelujejo: 

� JKP »LOG« Prevalje, »Komunala« Mežica, Stane d.o.o. gradbeno podjetje; 
� operativni sestav PGD Mežica.   

 
O izvedenih ukrepih vodje enot CZ in gasilcev poročajo poveljniku CZ Mežica, ta po potrebi 
obvešča župana in poveljnika CZ za Koroško. 

 
8.3.2 Nujna medicinska pomoč 

 
Prvo medicinsko pomoč ljudem, ki bi se zastrupili z vodo, nudi Zdravstveni dom Mežica. 
Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne na Kor. poskrbi za morebitno potreben prevoz v 
bolnišnico  v Slovenj Gradcu. Vključita se tudi enoti za PMP CZ Mežica. 
 
Štab CZ Mežica spremlja izvajanje medicinske pomoči na ogroženem območju in posreduje 
zahteve po pomoči na regijski štab CZ. 

 
8.3.3 Prva veterinarska pomoč 
 
Prva veterinarska pomoč obsega: 
 

� zbiranje podatkov o obolelih živalih; 
� prva veterinarska pomoč obolelim živalim; 
� prisilni zakol živali; 
� izvajanje drugih higienskih in proti - epidemičnih ukrepov. 

 
Prvo veterinarsko pomoč izvaja Veterinarska postaja Prevalje. 
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8.3.4 Pomoč ogroženim in prizadetim 
 
Pomoč ogroženim prebivalcem ob pomanjkanju pitne vode se izvaja vsem, ki so ostali brez 
pitne vode in sicer tako, da se jim omogoči dovoz pitne vode. Prevoze izvaja PGD Mežica, ki 
ima primerno cisterno za tovrstne prevoze. 
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9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

DOKUMENTACIJA,        DIAGRAM  POTEKA 
       DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

9.1.3
USPOSABLJANJE 

PREBIVALCEV

9.1.1
OBVESTILO O 

POMANJKANJU VODE

9.1.2
Preventivni ukrepi

Obvestila prebivalcem

    

 

Upravljalec vodovodnega 
sistema Šumc, Breg 
Zavod za zdravstveno
varstvo

9.1.4
SPREMLJANJE RAZMER NA 
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Osebna in vzajemna zaščita obsegata vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev
 posledic pomanjkanja pitne vode za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega imetja.

Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je odgovorna občina 
Mežica.
Navodila prebivalcem občine se posredujejo preko ReCO Slovenj Gradec
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9.1.1 Obveščanje o pomanjkanju pitne vode 
 

Štab CZ občine Mežica prejme obvestilo o pomanjkanju pitne vode neposredno od 
upravljavcev vodovodnih sistemov, regijskega centra za obveščanje Slovenj Gradec ali 
občanov. 
 
Štab CZ Občine Mežica prične z opozarjanjem prebivalcev, da so dolžni izvajati osebno in 
vzajemno zaščito, ki obsega ukrepe za preprečevanje in ublažitev tveganj za zdravje in 
življenje ter premoženje posameznika. 
 
9.1.2 Navodila prebivalcem 

 
Upravljavec vodovodnega sistema »Šumec« in "Breg" (JKP LOG), Zavod za zdravstveno 
varstvo Ravne na Kor. in občina Mežica pripravijo navodila za izvajanje ukrepov, ki naj 
ublažijo posledice pomanjkanja pitne vode. Prebivalci so ta navodila dolžni upoštevati. 

 
9.1.3 Usposabljanje prebivalcev  
 
Prebivalci na ogroženih območjih občine se naj seznanijo z ravnanjem ob primeru okužbe z 
vodo, obvladajo naj osnove prve pomoči v takih primerih, seznanijo se naj s sredstvi in 
postopkom za razkužitev onesnažene vode. Upoštevati morajo navodila, ki jih izdajajo 
pristojne strokovne službe, priskrbeti si morajo najnujnejša osebna zaščitna sredstva in 
potrebščine za osebno in vzajemno zaščito. Usposabljanje lahko poteka na različne načine, 
tudi preko javnih glasil. 

 
Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite ob pomanjkanju pitne 
vode in ob hudi suši skrbijo organi občine Mežica. Pri tem sodeluje Zavod za zdravstveno 
varstvo Ravne na Koroškem, ki občanom zagotovi vso potrebno pomoč pri izvajanju 
določenih ukrepov (strokovna literatura). Prebivalci se morajo seznaniti s postopki, ki jih 
morajo izvesti za zavarovanje lastne varnosti in premoženja. 

 
9.1.4 Spremljanje razmer na prizadetem območju 

 
Župan in poveljnik CZ občine Mežica po poverjenikih in osebno spremljata situacijo na 
prizadetem območju občine in o tem skupaj z ostalimi institucijami na terenu obveščata ReCO 
in štab CZ za Koroško. 
 
D – 3     Navodilo za prebivalce pri oskrbi s pitno vodo  
 
D – 35     Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja  
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10 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

10.1 Pomen pojmov 
 

Ogroženo območje: območje, na katerem je pomanjkanje pitne vode doseglo stopnjo, ki se 
označi kot naravno nesrečo. 

 
Pitna voda: je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, 
pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in ne glede na to, 
ali se dobavlja iz vodovodnega omrežja sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot voda v 
plastenkah. Vsa voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet živil je pitna voda in ustreza 
predpisom s področja zdravstvene ustreznosti živil. 

 
10.2. Razlaga okrajšav 

 
CZ    Civilna zaščita 
MNZ                Ministrstvo za notranje zadeve 
MTS    Materialno tehnična sredstva 
MZ               Ministrstvo za zdravje 
OD                              Osebni dohodek 
PGD Prostovoljno gasilsko društvo 
PU  Policijska uprava 
ReCO               Regijski center za obveščanje 
RK                             Rdeči križ 
RKB     Radiološka, kemična in biološka zaščita 
RS                              Republika Slovenija 
SD    Semidupleks (vrsta radijskih zvez) 
SI                                Simpleks (vrsta radijskih zvez) 
RKS     Rdeči križ Slovenije 
TR    Tehnično reševanje 
ZA-RE  Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 
ZIR    Zaščita in reševanje 
ZRP    Zaščita, reševanje in pomoč 
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11 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

11.1 Priloge 
 
PRILOGA 

 
VSEBINA - PODATKI 

 
1. Seznam odgovornih oseb zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Kor. in  

zdravstvenega inšpektorata v Dravogradu  
2. Sestav štaba CZ Mežica 
3. Sestav enote za RKB dekontaminacijo 
4. Sestav službe za podporo 
5. Operativni načrt PGD Mežica 
6. Javne službe v občini Mežica 
7. Pregled MTS  
8. Seznam oseb, ki jih obvešča ReCO 

10. Imenik uporabnikov  radijskih postaj sistema ZARE na področju zaščite in 
reševanja, za izpostavo URSZR, regijski štab CZ, občino Mežica, Črna, 
Prevalje in Ravne. 

 

11.2 Dodatki 
 
DODATEK VSEBINA - PODATKI 

1. Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta  
2. Načrt dejavnosti Občine Mežica ob aktiviranju načrta ZiR 
3. Navodilo za prebivalce pri oskrbi s pitno vodo  

35. Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja  
 


