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1 UVOD 

 
Občinski načrt zaščite in reševanja - oskrba s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi, verzija 1.0 
je  izdelan na podlagi Regijskega načrta zaščite in reševanja pri oskrbi s pitno vodo, Verzija 
2.0., št. 8421-30/2017-4-DGZR, z dne 29. 1. 2018, na podlagi Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list. RS št. 51/2006-UPB1 in 97/10), v skladu z Uredbo o 
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS št. 24/12,78/16 in 26/19), Uredbe 
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list 
RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in ocene ogroženosti oskrbe s pitno vodo v Občini 
Radlje ob Dravi. 
 
Pri izdelavi načrta smo upoštevali razmere, pogoje, značilnosti in lego prostora Občine 
Radlje ob Dravi. 
 
Cilj izdelave načrta je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, preprečiti in ublažiti 
posledice nesreče – ob pomanjkanju pitne vode za varnejšo in kakovostno življenje ljudi in 
preprečiti ali ublažiti gospodarsko škodo. 
 

1.1 Značilnosti Občine Radlje ob Dravi 
 
Občina Radlje ob Dravi se razteza na 94 km2 s 6.183 prebivalcev in s povprečno gostoto 66 
prebivalcev na km2. 
 
Vir: Statistični urad 2019 
 
Občina ima 14 naselij, in sicer Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, 
Spodnja Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije Kralji, Št. Janž pri Radljah, 
Vas, Vuhred, Zgornja Vižinga in Zgornji Kozji Vrh.  
 
 

1.2 Vrsta, oblika in značilnosti nesreče 
 
Iz javnih sistemov vodovodnih omrežjih se oskrbuje večji del prebivalstva, ki v normalnih 
razmerah zagotavljajo zadostne količine pitne vode. Ob večjih sušnih obdobjih, lahko pride 
do pomanjkanja vode v nekaterih naseljih, tako da je potrebno izvajati varčevalne ukrepe, kot 
so omejitve porabe vode in podobno. 
Največje pomanjkanje pitne vode je opaženo po posameznih gospodinjstvih na delu 
Remšnika, Radelci, Breznega Vrha, Št. Janža pri Radljah, Sv. Treh Kraljih, Sp. Orlici in na 
Sv. Antonu na Pohorju.  
 
Večina od teh je kmetij, ki potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti večje količine vode za 
napajanje živine ter za gospodarsko dejavnost. 
 
Vzroki za nastanek pomanjkanja pitne vode so: 
 

• Suša  
 

Ločimo štiri osnovne tipe suše:  
- stalna suša – rastlinstvo in življenje je temu prilagojeno; 
- sezonska ali vegetacijska suša – se pojavlja v enakomernih intervalih, ko se menjajo 

sušna in 
deževna letna obdobja; 

- nepredvidljiva suša – pojavi se zaradi nenormalnega pomanjkanja padavin, je 
kratkotrajna, pojavi se v različnih časovnih obdobjih in 

- nevidna suša – nastaja poleti, ko tudi kratkotrajni nalivi ne morejo nadomestiti izgub 
vode. 
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• Okvare sistemov za oskrbo s pitno vodo 
 
Vzrok pomanjkanja pitne vode so lahko tudi večje okvare na vodovodnem omrežju, katerih ni 
mogoče odpraviti v krajšem času ali ko so zaradi nestrokovnih posegov prizadeti vodni viri. 
 

• Onesnaženja pitne vode 
 

Pitna voda je onesnažena, do te mere, ko ni zdravstveno ustrezna za daljšo dobo. Pristojne službe 
izdajo navodila o postopkih pri zagotavljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode. 
 

•  Izgube na omrežju 
 
Zaradi različnih vzrokov pride do poškodovanja vodovodnega omrežja. Posledice so pomanjkanje ali 
onesnaženje pitne vode. V nekaterih naseljih in predelih je poleg pomanjkanja pitne vode vprašljiva 
tudi zdravstvena oporečnost pitne vode. 
 

1.3 Ogroženost Občine Radlje ob Dravi zaradi pomanjkanja pitne 
vode 
 
Občina Radlje ob Dravi veliko pozornost posveča oskrbi s pitno vodo.  
 
Pod ogrožena območja spadajo del Remšnika, Brezni Vrh, Št. Janž pri Radljah, Radelca, Sp. Orlica in 
Sv. Anton na Pohorju, kjer se napajajo preko lastnih virov.  
 
 
Preglednica 1: Pregled oskrbe vode 
 

Javni 
vodooskrbni 

sistem 

Oskrbuje 
naselje 

Kapaciteta 
v m3 

Porabniki Dnevna 
poraba m3 
povprečna 

poraba 

Vodni viri Vodohr. 
kapaciteta 

v m3 

RADLJE OB 
DRAVI 

VAS-KOZJI 
VRH 

 25 40 ČRPALIŠČE 
ZGORNJA 
VIŽINGA 

60 

RADLJE OB 
DRAVI 

RADLJE Z 
OKOLICO 

 3500 600 ČRPALIŠČE 
ZGORNJA 
VIŽINGA 

480 

RADLJE OB 
DRAVI 

VUHRED  530 82 ČRPALIŠČE 
VUHRED 

10 

RADLJE OB 
DRAVI 

REMŠNIK  180 30 NARAVNI 
VODNI VIRI, 
SLANIK, 
PAČNIK 

50 

 
Do pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih najprej pride na višje ležečih delih, kjer se posamezna 
gospodinjstva oskrbujejo iz lastnih vodnih zajetij. 
 
Verjetni vzroki za pomanjkanje pitne vode so premajhne zmogljivosti virov, poškodovana zajetja in 
omrežja. 
 
Vsekakor pa se lastniki in upravljalci vodovodnih sistemov, zaradi vedno pogostejših pojavov sušnih 
obdobij in pomanjkanja pitne vode, zavedajo problema oskrbe s pitno vodo in že odpravljajo težave s 
širitvijo sistemov in iskanju novih dodatnih virov pitne vode. 
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1.4 Verjetnost nastanka verižne nesreče 
 
S predpostavko, da bo prišlo do pomanjkanja pitne vode se bodo posledice pokazale predvsem s tem, 
da bi lahko prišlo do: 

- pojava nalezljivih bolezni pri ljudeh in živalih; 
- povečane požarne ogroženosti (možnost požarov v naravi) 

 

P – 300 Ocena ogroženosti oskrbe s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi  
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2 OBSEG NAČRTOVANJA 
 

2.1 Temeljne ravni načrtovanja 
 
Občinski načrt zaščite in reševanja - oskrba s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi, verzija 1.0  je 
usklajen z Regijskim načrtom zaščite in reševanja pri oskrbi s pitno vodo v Koroški regiji, verzija 2.0, 
štev. 8421-30/2017-4-DGZR, z dne 29. 1. 2018. 
 
Z načrtom se načrtujejo ukrepi in aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje osnovnih 
pogojev za življenje prebivalcev. 
 
Občinski načrt zaščite in reševanja - oskrba s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi, v primeru 
pomanjkanja pitne vode, se aktivira v primeru, ko redne službe s svojimi silami in sredstvi ali s silami in 
sredstvi sosednjih občin ne bi mogli obvladovati nastalega stanja in bo potrebno uporabiti tudi sile in 
sredstva za ZRP. 
 
Občina Radlje ob Dravi je po Regijskem načrtom zaščite in reševanja pri oskrbi s pitno vodo v Koroški 
regiji, verzija 2.0 uvrščena v razred 3 ogroženosti. Župan  je odločil, da se Občinski načrt zaščite in 
reševanja - oskrba s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi izdela v celoti. 
 
V skladu s 6. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 
24/12, 78/16 in 26/19) morajo načrti  zaščite in reševanja izdelati organizacije, ki upravljajo velike 
infrastrukturne in druge sisteme; za nesreče, ki jih lahko povzročijo zaradi motenj v delovanju ali zaradi 
opustitve dejavnosti.  
 
V Občini Radlje ob Dravi je to Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.. 
 
 

P – 301 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 
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3 KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI PRI 
OSKRBI S PITNO VODO 
 

3.1 Temeljne podmene načrta 
 
Temeljne podmene načrta zaščite in reševanja – oskrba s pitno vodo so: 

1. Varstvo pred posledicami pojava pomanjkanja pitne vode zagotavljajo v okviru svojih 
pristojnosti oziroma pravic in dolžnosti službe, prebivalci občine kot posamezniki, Rdeči križ 
Slovenije - OZ Radlje ob Dravi, Slovenska Karitas, javne reševalne službe, podjetja, zavodi in 
druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za ZRP ter državni organi, skladno s 
svojimi pristojnostmi, usposobljenostjo in opremljenostjo. 

2. Občinski načrt zaščite in reševanja – oskrba s pitno vodo je izdelan za primer razglasitve 
pomanjkanja pitne vode, ko je treba poleg rednih služb uporabiti tudi sile in sredstva za ZRP. 

3. Za izvajanje operativnih nalog ZRP je odgovoren poveljnik CZ Občine Radlje ob Dravi.  
4. Prebivalci na prizadetem in ogroženem območju morajo biti pravočasno in objektivno 

obveščeni o razmerah, možnih posledicah, ukrepih in nalogah za zmanjšanje in odpravo 
posledic ter o ravnanju ob dogodku, ki pomeni tveganje za zdravje ljudi. 

 

3.2 Zamisel izvedbe zaščite, reševanja 
 

3.2.1 Koncept odziva ob pomanjkanju pitne vode 
 
Pomanjkanje pitne vode lahko prizadene večji del občine ali samo njene posamezne dele. 
 
Ugotovitev o pomanjkanju pitne vode izda upravljalec sistema ali pristojne zdravstvene ustanove, 
inšpektorat (v primeru, ko gre za onesnaženo vodo), občina ali posamezni občani. 
 
Štab CZ Občine Radlje ob Dravi se vključi v delo, ko javne službe v občini same ne zmorejo več 
zagotavljati zadostne pomoči. 
 
Pomanjkanje je lahko zaradi dolgotrajne suše, onesnaženja vode, okvare napeljav, in sicer kot: 
 
Obvladljivi dogodki: 

- Pomanjkanje pitne vode je obvladljivo in je s pomočjo drugih javnih služb pod nadzorom. 
Občina Radlje ob Dravi ali upravljalci vodovodnih sistemov poskrbijo za obveščanje ter 
izvajajo ukrepe in spremljajo dogodke. Sistem varstva pred naravnimi nesrečami je v 
pripravljenosti. 

-  Na razpolago je še dovolj cistern za dovoz pitne vode uporabnikom in dostava poteka 
nemoteno. 
 

Težko obvladljivi dogodki – hudo pomanjkanje pitne vode: 
- Pomanjkanje pitne vode postane tako hudo, da je potrebno angažirati večje število organizacij, 

javnih služb in sil za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP) za dostavo in razdeljevanje pitne 
vode. Na podlagi napovedi poteka razvoja dogodkov in ocene situacije poveljnik CZ Občine 
Radlje ob Dravi določi ukrepe in naloge zaščite, reševanja in pomoč. 
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Potek glavnih dejavnosti je prikazan na shemi. 
 
 

 
 
 
Slika 1: Koncept odziva ob pomanjkanju pitne vode 
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3.3 Uporaba načrta 
 
Občinski načrt ZiR pri oskrbi s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi, verzija 1.0 se uporabi takoj, ko bi 
bila motena oskrba s pitno vodo v dveh ali več zaselkih, ko pride do težko obvladljivih dogodkov ter 
nastanejo razmere, ko redne službe in dejavnosti ne morejo zaradi obsega nesreče odpravljati 
posledic pomanjkanja pitne vode. 
 
Odločitev sprejme poveljnik CZ Občine Radlje ob Dravi oziroma njegov namestnik.  
 
 

D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči  
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4 SILE IN SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 
TER VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 
 

4.1 Organi in organizacije, ki lahko sodelujejo pri izvedbi nalog iz 
občinske pristojnosti 
 

4.1.1 Organi vodenja Občinske uprave Občine Radlje ob Dravi 

 
– župan, 
– direktorica občinske uprave, 
– vodja Urada župana, za finance in proračun in  
– vodja Urada za splošne zadeve in razvoj. 
 

4.1.2 Sile za zaščito, reševanje in pomoč na občinski ravni 

 
Organi CZ: 
– poveljnik CZ Občine Radlje ob Dravi, 
– namestnik poveljnika CZ Občine Radlje ob Dravi, 
– Štab CZ Občine Radlje ob Dravi. 
 

Enote in službe CZ: 
– Poverjeniki in namestniki poverjenikov, 
– Ekipa za podporo, 
– Enota za prvo pomoč, 
– Tehnično – reševalna enota. 
 

P – 1 
P – 3 
P – 4 

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite 
Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč 
Podatki o organih, službah in enotah CZ 

 

Gasilski enoti: 
- PGD Radlje ob Dravi in  
- PGD Vuhred. 

 

P – 11 
P – 12 

Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
Pregled gasilskih enot in njihovih pooblastil s podatki o poveljnikih in namestnikih 
poveljnikov 

 

Javne službe: 
- Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o. 

 
Enote in službe, ki jih organizirajo državni organi so: 
– Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, 
– ZRCK Koroške, 
– Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, 
– NIJZ OE Ravne na Koroškem in  
– Veterinarska postaja Radlje ob Dravi. 
 

Enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij: 
- RKS - OZ Radlje ob Dravi, 
- Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, 
- Gorska reševalna služba Maribor, Enota Radlje ob Dravi, 
- Karitas. 

 
Potrebne ukrepe za zaščito, reševanje in pomoč ob hudemu 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. 
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Enote, službe in organi Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč izvajajo te ukrepe 
ob aktiviranju. 
 

P – 24 
 
P – 25 
P – 27  
P – 29 

Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev ter in drugih nevladnih 
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju 
Pregled humanitarnih (človekoljubnih) organizacij 
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
Pregled veterinarskih organizacij 

 
 
 

4.2 Materialno-tehnična sredstva za izvajanje načrta 
 
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru oskrbe s pitno vodo se uporabijo obstoječa 
sredstva, ki jih Občina Radlje ob Dravi na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in 
usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
 
Zagotovi se: 

- zaščitno in reševalno opremo ter orodje 
-  cisterne za prevoz vode, 
-  materialna sredstva za ZRP iz državnih rezerv. 

 
Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči uporabljajo za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti lastno 
opremo in opremo, ki jo imajo za te namene v uporabi. Za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči 
se lahko uporabi oprema in sredstva v občinskih skladiščih civilne zaščite. 
 
S pitno vodo bi oskrbovala ogrožene prebivalce PGD Radlje ob Dravi in PGD Vuhred.  
 

P – 6 
 
P – 14 

Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in           
pomoč 
Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 

 
 
 

4.3 Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta 

 
Finančna sredstva se načrtujejo za sodelujoče sile ZRP za: 

• stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za aktivirane pripadnike CZ in druge sile ZRP), 

• materialne in logistične stroške (organizacijske in prevozne stroške, prehrano, nastanitev ipd.). 

 
D – 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR 
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5 OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 
 

5.1 Opazovanje in obveščanje 

 
Slika 2: Shema obveščanja ob pojavu pomanjkanja pitne vode 
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Obvestilo o pojavu pomanjkanja pitne vode prejme Občina Radlje ob Dravi od prebivalcev ali od 
upravljavca vodovodnih sistemov. O dogodku obvesti ReCO Slovenj Gradec. Le ta pa obvesti 

pristojne po načrtu. 
 

5.2 Obveščanje pristojnih organov in služb v Občini Radlje ob Dravi 
 
Regijski center za obveščanje Slovenj Gradec o nastalem dogodku obvesti: 

• poveljnika CZ Občine Radlje ob Dravi  

• namestnika poveljnika CZ Občine Radlje ob Dravi  

• župana in 

• osebe, ki so določene za sprejem obvestila ReCO o nesreči v občini (v skladu z načrti obveščanja 
in aktiviranja lokalnih skupnosti). 

 
ReCO Slovenj Gradec obvešča pristojne osebe po seznamu. Obvesti le prvo določeno pristojno 
osebo oziroma prvo dosegljivo osebo na seznamu. 
 
Župan, Poveljnik CZ, namestnik poveljnika CZ, sodelavec za ZiR in druge osebe po seznamu 
odgovornih oseb Občine Radlje ob Dravi, se glede na to, kdo prvi prejme obvestilo ReCO, obvestijo 
med seboj. 
 
Slika 3: Shema obveščanja pristojnih organov ob pomanjkanju pitne vode 
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5.3 Obveščanje javnosti 
 
V primeru, ko je pomanjkanje pitne vode lokalnega značaja izvaja obveščanje javnosti Občina Radlje 
ob Dravi. 
 
 

5.3.1 Informiranje in obveščanje ogroženih prebivalcev 
 
Za informiranje prebivalcev ob vsaki stopnji je pristojna Občina Radlje ob Dravi, ki mora v najkrajšem 
možnem času obvestiti ogrožene prebivalce.  
 
Informiranje prebivalcev v primeru pomanjkanja pitne vode pomeni seznanjanje prebivalcev s stanjem, 
ki je lahko posledica daljšega sušnega obdobja in z opozorili, glede racionalne porabe pitne vode in 
povečane požarne ogroženosti naravnega okolja.  
 
Občina Radlje ob Dravi ogrožene prebivalce obvešča o stanju na prizadetem območju. Obveščanje 
odredi poveljnik CZ Občine Radlje ob Dravi.  
 
Po pravilniku o pitni vodi je v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode tudi upravljavec (JKP 
Radlje ob Dravi) dolžan takoj obvestiti uporabnike in jim posredovati ustrezna priporočila. V primeru 
prekinitve dobave, ki traja več kot 24 ur, mora upravljavec zagotoviti nadomestno oskrbo s pitno vodo. 
 

5.3.2 Obveščanje splošne javnosti 
 
Javnost mora biti obveščena o stanju na terenu pravočasno in objektivno. Za obveščanje je pristojna 
Občina Radlje ob Dravi. 
 
Informacije o razmerah na prizadetem območju občina posreduje preko sredstev javnega obveščanja 
in na druge, krajevno običajne načine. 
 
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki morajo po predpisih in na zahtevo državnih 
organov, javnih podjetij in zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno 
ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, povezano z resnim tveganjem za življenje, zdravje 
ali premoženje ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti države. 
 
V takih primerih so za takojšnje posredovanje sporočil organov Občine Radlje ob Dravi za javnost 
pristojni: 

- Radio 1, 
- Novičke Občine Radlje ob Dravi, 
- Spletna stran Občine Radlje ob Dravi, 
- Facebook Občine Radlje ob Dravi in 
- vsi novinarji po seznamu. 

 
 

P – 18 Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in napotke za 
izvajanje zaščitnih ukrepov 
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6 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV  
 

6.1 Aktiviranje občinskih organov vodenja in strokovnih služb 
 
Glede na  posledice nesreče poveljnik CZ Občine Radlje ob Dravi aktivira organe, ki so pristojni za 
operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči, in sicer: 

• Štab CZ Občine Radlje ob Dravi, 

• strokovnega sodelavca občine zadolženega za področje ZIR, ki je skrbnik načrta, 

• župana oz. osebo, ki ga nadomešča ter 

• direktorja občinske uprave. 
 
Poveljnik CZ Občine Radlje ob Dravi se lahko odloči, da aktivira samo štab CZ, ki nudi podporo 
rednim intervencijskim službam. V primeru velikega pomanjkanja pitne vode poveljnik CZ občine 
aktivira načrt.  
 

6.2 Aktiviranje sil in sredstev ZRP 
 
Ob manjših dogodkih, kadar nastalo situacijo obvladajo posamezniki (lastniki ali upravljalci vodovodnih 
sistemov) oziroma organizacije, posredovanje sil za ZIR praviloma ni potrebno.  
 
Aktiviranje sil za ZIR tudi ni potrebno, ko zadostujejo redne intervencijske službe (vzdrževalci 
infrastrukture) in gasilci. O pripravljenosti in aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito in 
reševanje iz občinske pristojnosti, odloča poveljnik CZ Občine Radlje ob Dravi oz. njegov namestnik.  
 
Pozivanje (aktiviranje) pripadnikov CZ in drugih občinskih sil za zaščito in reševanje izvaja strokovna 
občinska služba (strokovni sodelavec za ZIR). Prav tako je v njeni pristojnosti tudi urejanje zadev v 
zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo občinski pripadniki pri opravljanju dolžnosti CZ 
oziroma na področju zaščite in reševanja.  
 
Občinske sile za zaščito in reševanje, ki odhajajo na prizadeto območje, se zberejo na svojih 
zbirališčih ob aktiviranju. 
 

P – 5 
D – 14 

Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč 
Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP 

 

6.3 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstev 
 
V primeru nesreče bi se uporabljala najprej sredstva, ki so v lasti Občine Radlje ob Dravi, Civilne 
zaščite Občine Radlje ob Dravi ter sredstva prostovoljnih gasilskih društev (v dogovoru z društvi).  
 
Prav tako bi sodelovali s podjetniki, s katerimi ima občina sklenjene ustrezne pogodbe in ki bi 
uporabljali lastno opremo.  
 
V primeru potrebe po dodatnih sredstvih, ki jih ne bi mogli pridobiti znotraj občine, bi za pomoč prosili 
najprej sosednje občine, nato regijo ali državo.  
 
Gre predvsem za:  

- zagotavljanje posebne opreme, ki je na prizadetem območju primanjkuje ali je ni mogoče 
dobiti (rezervoarji za pitno vodo, cisterne za prevoz pitne vode),  

- zagotavljanje zaščitne in reševalne opreme in  
- zagotavljanje finančne pomoči.  

O uporabi in razporejanju sredstev pomoči na ravni Občine Radlje ob Dravi odloča poveljnik CZ 
občine ob podpori štaba CZ občine. Pomoč sprejme neposredno vodja intervencije oziroma, če to ni 
možno, sprejem pomoči usklajuje štab CZ občine. Vodja intervencije skupaj s štabom poskrbi za 
ustrezne možnosti za delo in bivanje pripadnikov sil za zaščito in reševanje, ki nudijo pomoč. 

 
P – 10 
P - 24 

Pregled gradbenih organizacij  
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev, ki sodelujejo pri reševanju  
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7 UPRAVLJANJE IN VODENJE 
 

7.1 Organi in njihove naloge 
 
Operativno strokovno vodenje CZ in drugih sil za ZRP se organizira in izvaja kot enoten sistem na 
lokalni, regionalni in državni ravni. Vodenje sil za ZRP in vodenje izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog 
ZRP je urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-
UPB-1, 97/10 in 21/18-ZNOrg).  

 
Župan: 

- upravlja in vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic,  
- odloča o uporabi sredstev občinskega proračuna za pokrivanje stroškov zaščitnih in reševalnih 

akcij občinskih sil, 
- s pomočjo občinske uprave oziroma pooblaščene osebe ter s pomočjo poveljnika ter štaba CZ 

Občine Radlje ob Dravi vodi in organizira obveščanje javnosti ter skrbi za delovanje 
informacijskega centra in 

- opravlja druge naloge s svoje pristojnosti. 
 

Direktor občinske uprave 
 
Na predlog Poveljnika CZ odredi in koordinira ukrepe drugih uradov občinske uprave in javnih podjetij 
ter zavodov iz občinske pristojnosti.  
 

Občinska uprava: 
- opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči, 
- zagotavlja pogoje dela za Poveljnika CZ in Štab CZ Občine Radlje ob Dravi,  
- zagotavlja informacijsko podporo pri izvajanju nalog, 
- nudi pomoč tehničnih služb s področja okolja in prostora,  
- organizira delo in zagotavlja pogoje za delo komisije za ocenjevanje škode in 
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 

 
D – 305 Načrt dejavnosti občinske uprave Občine Radlje ob Dravi 

 
Poveljnik CZ in namestnik poveljnika CZ Občine Radlje ob Dravi: 

- oceni predvideni razvoj situacije, 
- vodi operativno-strokovno dejavnost CZ in drugih sil ZRP, 
- koordinira izvajanje zaščitnih ukrepov na prizadetem območju, 
- zaprosi za potrebno pomoč v silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč, 
- odreja umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij, 
- odreja uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev, 
- odreja uporabo tujega zemljišča za potrebe ZIR 
- odreja obvezno sodelovanje državljanov v ZIR v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi 

za ZIR, 
- usmerja dejavnost in poroča poveljniku CZ za Koroško o izvršenih ukrepih in stanju na 

prizadetem območju, 
- pripravi končno poročilo o izvajanju zaščite in reševanja in ga pošlje poveljniku CZ za 

Koroško. 

 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ravne na Koroškem: 

• skrbi in nadzira zdravstveno oporečnost pitne vode in naprav za distribucijo pitne vode ter 
• izdaja navodila o ravnanju in postopkih za preprečitev širjenja bolezni. 

 
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.: 

- opravlja tehnična in nadzorna dela na napravah za distribucijo pitne vode, 
- po potrebi ureja mesta za razdeljevanje pitne vode – postavitev hidrokontov, pomožnih 

rezervoarjev za vodo. 
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Nevladne in druge organizacije: 
 
Rdeči križ – OZ Radlje ob Dravi in Slovenska Karitas se vključujejo v skupne akcije zaščite, 

reševanja in pomoči na podlagi odločitve poveljnika CZ Občine Radlje ob Dravi oz. njegovega 
namestnika in  izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. 

 
Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi in Prostovoljno gasilsko društvo 
Vuhred:  

- izvajajo prevoze pitne vode, 
- skrbijo, da so cisterne za prevoz pitne vode neoporečne in higiensko pregledane, 
- vodijo evidenco opravljenih prevozov in količin dostavljene pitne vode in jih dostavljajo občini 

ter 
- opravljajo druge naloge iz svoje pristojnosti. 

 

7.2 Operativno vodenje 
 
Dejavnosti zaščite in reševanja operativno vodi poveljnik CZ Občine Radlje ob Dravi, ki mu pri delu 
pomaga Štab CZ občine Radlje ob Dravi.   
  
Štab CZ Občine Radlje ob Dravi mora ob pomanjkanju pitne vode čim prej vzpostaviti pregled nad 
stanjem na prizadetem območju, oceniti predvideni razvoj situacije, zagotoviti takojšnje ukrepanje z 
zagotovitvijo nujne pomoči, nato pa se osredotočiti na izdelavo strategije ukrepanja do zagotovitve 
osnovnih pogojev za življenje, ki zajema določitev prednostnih nalog, človeške in materialne vire, 
operativne rešitve izvedbe zahtevnejših nalog ter nosilce koordinacije. 
 
Štab CZ občine ob nesreči organizira svoje delo na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 
7, Radlje ob Dravi.  
 
Posledice nesreče je treba čim prej ustrezno dokumentirati. Prav tako je treba dokumentirati tudi vse 
odločitve poveljnika CZ občine in drugih organov. Za te naloge je odgovorna ekipa za administrativno 
podporo štaba CZ in poveljnik CZ Občine Radlje ob Dravi.  
  
Poveljnik CZ Občine Radlje ob Dravi spremlja stanje na prizadetem območju in o nastali situaciji 
poroča Poveljniku CZ za Koroško. 
 

D – 2 Načrt za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo Štaba CZ občine 

 

7.3 Organizacija zvez 
 
Pri prenosu podatkov in govornem komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoložljiva 
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki je na voljo v Občini Radlje ob Dravi in temelji na 
različnih medsebojno povezanih omrežjih. Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, 
reševalnimi službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka s storitvami oziroma 
zvezami, kot so:  

• sistem zvez ZARE; 
• javno telekomunikacijsko omrežje; 
• paketni radio za prenos podatkov in druge zveze, ki jih uporablja Zveza radioamaterjev 

Slovenije; 
• mobilna telefonija in 
• internet/svetovni splet. 

 
Na območju Občine Radlje ob Dravi deluje Repetitor 05 – Kapunar. 
 
Ob omejeni uporabi sistema zvez ZARE, zaradi razgibane konfiguracije terena je mobilni repetitor 
možno postaviti praviloma v dveh urah na določeno lokacijo. Mobilni repetitor se nahaja v prostorih 
PGD Radlje ob Dravi. 
 

P –19 Radijski imenik sistema zvez ZARE 
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7.4 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih 
 
Materialno prizadetim območjem v materialnih sredstvih nudi pomoč občina. Ta pomoč priteka 
direktno na prizadeta območja iz razpoložljivih virov, ki so na voljo Štabu CZ Občine Radlje ob Dravi. 
 
Pomoč občine obsega: 

- zagotavljanje posebne opreme, ki je na prizadetem območju primanjkuje (dodatne cisterne, 
rezervoarjev za vodo,..), 

- zagotavljanje zaščitne in reševalne opreme, 
- zagotavljanje sil. 

 
O uporabi občinskih sil in sredstev odloča poveljnik CZ Občine Radlje ob Dravi ali njegov namestnik. 
V kolikor Občina Radlje ob Dravi nima na razpolago določenih sil in sredstev zaprosi za pomoč 
Poveljnika CZ za Koroško le ta pa Poveljnika CZ RS.  
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8 ZAŠČITNI UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN 
POMOČI 
 
Ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči so namenjeni preprečitvi, ublažitvi, zmanjšanju nastanka 
in odpravi posledic pomanjkanja pitne vode. 
 
Ob pomanjkanju pitne vode se izvajajo naslednji ukrepi in naloge ZRP: 

- Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi, 
- Kemična in biološka zaščita, 
- Tehnično reševanje, 
- Prva pomoč in nujna medicinska pomoč, 
- Prva veterinarska pomoč, 
- Pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem, 
- Zagotavljanje pogojev za življenje. 

 

8.1 Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 
 
Občina Radlje ob Dravi  

- sprejema predpise s področja zavarovanja vodnih virov in 
- na področjih, kjer ni na razpolago dovolj vode išče možnosti za iskanje novih vodnih virov. 

 
Upravljalci vodnih virov: 

- skrbijo da so vodni sistemi tehnično brezhibni in 
- z raznimi ukrepi zagotavljajo zdravstveno neoporečnost pitne vode. 

 
 
Občina Radlje ob Dravi skupaj z upravljalcem vodnih virov JKP Radlje ob Dravi d.o.o. zagotovi 
izvajanje naslednjih ukrepov:  
 
Preventivni ukrepi: 

• pregled sistemov za oskrbo s pitno vodo s strani upravljalcev ali lastnikov (stanje napeljav, 
zajetij in rezervoarjev), 

• omejevanje porabe pitne vode in 

• iskanje drugih možnosti za uporabo pitne vode za živino. 
 
Prevozi pitne vode do uporabnikov: 
 
Prevoz pitne vode do uporabnikov vršita PGD Radlje ob Dravi in PGD Vuhred. JKP Radlje ob Dravi 
d.o.o. (upravljalec vodovodnih sistemov) jim določi mesta, kjer lahko polnijo cisterne (črpališča). 
 
Ostale naloge: 

• zagotavljanje možnosti zadostnih zmogljivosti za dostavo in razdeljevanje pitne vode, 

• pregled črpališč za polnjenje cistern in 

• način razdeljevanja pitne vode. 
 
Pregled prioritete oskrbe s pitno vodo: 

 
JKP Radlje ob Dravi d.o.o., ki upravlja s sistemom za oskrbo pitne vode mora izdelati načrt 
prioritete pri oskrbi s pitno vodo. Za individualne lastnike sistemov, posebno kmetije z veliko 
živine, načrt izdela občina. 
 
Načrt prioritete oskrbe s pitno vodo mora vsebovati: 

• najbolj 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, 

• mesta za postavitev nadomestnih rezervoarjev.  
 
Štab CZ Občine Radlje ob Dravi poroča  poveljniku CZ za Koroško oz. njegovemu namestniku. 
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8.2 Kemična in biološka zaščita 
 
Kemična in biološka zaščita obsegata ukrepe ter sredstva za neposredno zaščito pred razširjanjem 
nevarnih bolezni do katerih ob pomanjkanju pitne vode lahko pride. 
 
Ukrep mora poskrbeti za: 

- zaščito ljudi in živali, 
- dekontaminacijo in čiščenje cistern, rezervoarjev in hidrokontov in 
- dekontaminacijo materialnih dobrin in okolja (razkužitev ljudi, obleke, stanovanjskih površin, 

hlevov, dvorišč, pašnikov, odplak, živalskih iztrebkov, dezinfekcija in deratizacija objektov na 
okuženem območju). 

 
Naloge RKB zaščite izvajajo pristojne zdravstvene in higienske službe, po potrebi se lahko vključi 
regijski oddelek za RKB zaščito. 
 
O izvedenem ukrepu obveščamo poveljnika CZ za Koroško oz. njegovega namestnika. 
 

8.3. Tehnično reševanje 
 
Naloge tehničnega reševanja so:  

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

  
Pri izvajanju nalog tehničnega reševanja sodelujejo:  

- Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., 
- Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.,  
- prostovoljna gasilska društva (PGD Vuhred) in  
- gasilska enota širšega pomena (PGD Radlje ob Dravi). 

  
Aktivnosti vodi član štaba za tehnično reševanje, v dogovoru s poveljnikom CZ Občine Radlje ob 
Dravi.  
 
O izvedenem ukrepu vodja enote CZ poroča poveljniku CZ Občine Radlje ob Dravi, le-ta pa 
potem obvesti poveljnika CZ za Koroško oziroma njegovega namestnika.  

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

 

8.4 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč 
 

Ob pojavu pomanjkanja pitne vode bi za prebivalce, ki bi se zastrupili, prvo medicinsko pomoč 
zagotavljal Zdravstveni dom Radlje ob Dravi in Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne na 
Koroškem, ki s svojo reševalno službo oskrbi bolnike ter jih po potrebi odvaža v Splošno bolnišnico 
Slovenj Gradec in UKC Maribor. 
 
O izvedeni nalogi poveljnik CZ Občine Radlje ob Dravi poroča poveljniku CZ za Koroško 

oziroma njegovemu namestniku. 
 

D – 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 

 

8.5 Prva veterinarska pomoč 
 
Prva veterinarska pomoč ob hudem pomanjkanju pitne vode se izvaja na podlagi navodil, ki jih izda 
dežurni inšpektor UVHVVR in obsega:  

- zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na prizadetem območju,  
- dajanje prve veterinarske pomoči,  
- zakol, odstranjevanje živalskih trupel ter  
- izvajanje drugih higienskih in proti epidemijskih ukrepov.  
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Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo veterinarji Veterinarske postaje d.o.o. Radlje ob Dravi in 
veterinarji pooblaščeni za inšpekcijski nadzor UVHVVR, Območnega urada Maribor, pisarne 
Dravograd.  
 
 

8.6 Pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem 
 
Pomoč ogroženim prebivalcem ob pomanjkanju pitne vode se izvaja vsem, ki so ostali brez pitne vode 
in sicer tako, da sem jim omogoči dovoz pitne vode. Prevoze izvaja PGD Radlje ob Dravi in PGD 
Vuhred. 
  
Občina Radlje ob Dravi zagotavlja pomoč ogroženim in prizadetim ter o  izvedeni nalogi poroča 
poveljniku CZ za Koroško oziroma njegovemu namestniku. 
  

 

8.7 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje 
 
Zagotavljanje osnovnih pogojev ob pomanjkanju pitne vode obsega: 

- nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali (Zdravstveni dom Radlje ob Dravi in Veterinarska 
postaja Radlje ob Dravi), 

- nastanitev in oskrbo zbolelih in ogroženih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi 
osnovnimi življenjskimi potrebščinami (Rdeči križ Slovenije – OZ Radlje ob Dravi, CSD 
Koroška enota Radlje ob Dravi) in 

- zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture (JKP  Radlje ob Dravi d.o.o.) 
 
Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji za preklic odrejenih 
zaščitnih ukrepov in nalog. 
 
Sklep o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP sprejme poveljnik CZ Občine Radlje ob 
Dravi. 
 
V primeru potrebe je naloga občine, da zagotovi izvedbo navedenih nalog. 

 
P – 14  Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 

P – 26 Pregled centrov za socialno delo 

D – 20  Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 
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9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 
Osebna in vzajemna zaščita obsega vse aktivnosti, ki jih prebivalci izvajajo za preprečevanje in 
ublažitev posledic pomanjkanja pitne vode, za njihovo zdravje in življenje. 
 
Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je odgovorna Občina Radlje ob 
Dravi. 
 
Prebivalci se morajo seznaniti s postopki, ki jih morajo izvesti za zavarovanje lastne varnosti in 
premoženja. Navodila prebivalcem se posredujejo preko ReCO Slovenj Gradec. 
 
 
Slika 4: Shema aktivnosti obveščanja prebivalstva o osebni in vzajemni zaščiti 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obveščanje o pomanjkanju pitne vode 
 
Štab CZ Občine Radlje ob Dravi prejme obvestilo o pomanjkanju pitne vode neposredno od 
upravljalcev vodovodnih sistemov ali občanov. Štab CZ preko lokalnih medijev začne opozarjati 
prebivalce, da so dolžni izvajati osebno in vzajemno zaščito, ki obsega ukrepe za ublažitev tveganj za 
zdravje in življenje ter premoženje posameznika. 
 

Navodila prebivalcem 
 
Upravljalci vodovodnih sistemov, NIJZ in Občina Radlje ob Dravi pripravijo navodila za izvajanje 
ukrepov, ki naj ublažijo posledice pomanjkanja pitne vode. Prebivalci so dolžni upoštevati njihova 
navodila. 
 

Obvestilo prebivalcem 

Navodilo prebivalcem 

Načrt ZIR - navodila 

Poročila 

Poveljnik CZ Občine 

Radlje ob Dravi 

Upravljalci vodnih 

sistemov, zavod za 

zdravstveno varstvo 

Zavod za zdravstveno 

varstvo, štab CZ občine 

Radlje ob Dravi  

Štab CZ Občine 

Radlje ob Dravi 

OBVESTILO O 

POMANJKANJU PITNE 

VODE 

NAVODILO 

PREBIVALCEM 

USPOSABLJANJE 

PREBIVALCEV 

SPREMLJANJE RAZMER 

NA PRIZADETEM 

OBMOČJU 
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Usposabljanje prebivalcev 
 
V ta namen se morajo usposobiti za ravnanje ob primeru okužbe z vodo, obvladati morajo osnove 
prve pomoči, seznaniti se morajo s sredstvi za razkužitev in njeno izvedbo. Upoštevati morajo 
navodila, ki jih izdajajo pristojne strokovne službe. 
Priskrbeti si morajo najnujnejša osebna in zaščitna sredstva ter potrebščine za osebno in vzajemno 
zaščito. Usposabljanje lahko poteka na različne načine tudi preko javnih glasil. 
 

Spremljanje razmer na prizadetem območju 
 
Štab CZ Občine Radlje ob Dravi spremlja nastale razmere in se povezuje z vsemi institucijami, ki 
skrbijo za preprečevanje in odpravo posledic pomanjkanja pitne vode ter o vsem obvešča poveljnika 

CZ za Koroško oz. njegovega namestnika. 
 

 
 

D – 7  Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 
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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: pitna voda je bistra, brez barve, vonja in okusa in ne vsebuje mikroorganizmov, 
parazitov in njihovih razvojnih oblik v številu, ki lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi ter snovi v 
koncentracijah, ki bi same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljale nevarnost za zdravje ljudi. 
Mora biti skladna in zdravstveno ustrezna glede na Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) 

 

10.2 Razlaga okrajšav 
 
CZ Civilna zaščita 
CZ RS 
JKP 

Civilna zaščita Republike Slovenije 
Javno komunalno podjetje 

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje 
OE Območna enota 
OZ 
PGD 

Območno združenje 
Prostovoljno gasilsko društvo 

ReCO Regijski center za obveščanje 
RKB zaščita Radiološka, kemična in biološka zaščita 
RS Republika Slovenija 
RKS Rdeči križ Slovenije 
UKC Univerzitetni klinični center 
URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
UVHVVR 
ZARE 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 

ZiR Zaščita in reševanje 
ZRP Zaščita, reševanje in pomoč 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1550
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1068
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2386
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11 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

11.1 Skupne priloge 
 
P – 1 
P – 3 
P – 4 
P – 5 
P – 6 
 
P – 7 
P – 10 
P – 11 
P – 12 
 
P – 14 
P – 18 
 
P – 19 
P – 24 
 
P – 25 
P – 26  
P – 27 
P – 29 

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih Štaba civilne zaščite 
Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč 
Podatki o organih, službah in enotah CZ 
Seznam zbirališč sil za ZRP 
Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in 
pomoč 
Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZiR 
Pregled gradbenih organizacij 
Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o poveljnikih in 
namestniki poveljnikov 
Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 
Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in napotke za 
izvajanje zaščitnih ukrepov 
Radijski imenik sistema zvez ZARE 
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih 
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju 
Pregled humanitarnih (človekoljubnih) organizacij 
Pregled centrov za socialno delo 
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
Pregled veterinarskih organizacij 

 

11.2 Posebne priloge 
 
P – 300     Ocena ogroženosti oskrbe s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi 
P – 301 Evidenčni list o vzdrževanju načrta  
 

11.3 Skupni dodatki 
 
D – 1 
D – 2 
D – 6 
D – 7 
D – 14 
D – 19 
D – 20 

Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR 
Načrt za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo Štaba CZ občine 
Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 
Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP 
Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči 
Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 

 

11.4 Posebni dodatki 
 
D – 305     Načrti dejavnosti Občine Radlje ob Dravi 
 


