
Civilna zaščita Občine Trzin - VABILO PROSTOVOLJCEM 
V občinskem štabu Civilne zaščite in Občini Trzin se zavedamo pomena solidarnosti v lokalni 
skupnosti in pomembnosti delovanja na področju zaščite in reševanja (ZiR). Zato vabimo 
občane in občanke Trzina, da se pridružite štabu ali enotam in ekipam Civilne zaščite 
Občine Trzin in tako prispevate k splošnemu dobremu in hkrati pridobite dodatna znanja, ki 
vam bodo prišla prav tudi v vsakdanjem življenju v vašem domačem kraju in drugje. CZ 
Trzin ima pisarno v 3., najvišjem nadstropju novega doma zaščite in reševanja (DZiR).  

Sile za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP) morajo organizirati država, lokalne skupnosti in 
določene gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, in sicer glede na tveganja v 
dejavnosti, ki jo opravljajo, in sicer v smislu zaščite, reševanje in pomoči ob naravnih ali 
drugih nesrečah. Republika Slovenija je na področju zaščite in reševanja razdeljena v 13 regij, 
ki so tudi območja izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), 
Trzin sodi pod izpostavo Ljubljana. 

V zadnjih dveh letih nas je »obiskal« koronavirus, na katerega smo se morali šele pripraviti in 
v prvi fazi priskočiti na pomoč, dokler niso oblik pomoči in zaščite vzpostavili prek državne 
in regijske ravni. Morda res nimamo pogosto opravka s posledicami večjih naravnih nesreč, 
pa vendarle imamo pogosto preveč vode, kakšen močnejši sunek vetra, sušo, pozebo, 
vročinske valove ali pa se (s-)tresemo; več kot naravnih je drugih nesreč. Vendarle gre skozi 
našo občino vsak dan na desettisoče motornih vozil (samo po obvoznici okrog 35.000 na 
dan!) in še več potnikov v njih. Skozi Trzin železniška proga in po njej – prav tako dnevno, 
razen ob nedeljah, do 45 potniških vlakov in še kakšen tovorni; ne nazadnje smo tudi blizu 
koridorja brniškega letališča. Potem je tu čistilna naprava na Mlakah, pa nekateri okolju 
nevarni obrati v obrtno-industrijski coni, večje kmetije ter slabo vzdrževane starejše, tudi že 
podirajoče stavbe. Poleg več kot 4000 prebivalcev je ob delavnikih v coni več kot 5000 
zaposlenih, mnogi se pripeljejo na delo iz drugih krajev in koncev Slovenije. Več kot 
upravičeno smo lahko zaskrbljeni, če bo šlo kaj narobe. Seveda ob upanju, da ne bo (šlo), pa 
vendarle pripravljeni na to, če se kaj od navedenega morebiti vendarle zgodi!  

Sile ZRP so v splošnem namenjene za: 
-prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč, 
-pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem, 
-prvo veterinarsko pomoč, 
-gašenje in reševanje ob požarih, 
-reševanje iz ruševin ter zemeljskih in snežnih plazov, 
-reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na 
morju, v rekah in jezerih, 
-reševanje ob velikih nesrečah v prometu, 
-reševanje ob rudniških nesrečah, 
-reševanje v gorah, 
-reševanje v jamah, 
- reševanje na vodi in iz nje, 
- varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, 
- varstvo pred snežnimi plazovi, 
- izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali 
biološkega orožja in drugih sredstev za množično uničevanje ter ob nesrečah z nevarnimi 
snovmi, 



- iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah, 
reševanje ob vojaških in terorističnih napadih ter drugih oblikah množičnega nasilja, 
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. 
 

Glede na način vključevanja in sodelovanja državljanov se sile za ZRP delijo na prostovoljne, 
poklicne in dolžnostne. Posamezne enote in službe se lahko organizirajo tudi v kombinaciji 
poklicnih in prostovoljnih članov.  

Prostovoljne enote in reševalne službe so organizirane pri nevladnih, predvsem humanitarnih 
organizacijah. Njihovo delovanje je dopolnjeno s poklicnimi reševalnimi službami. Poklicne 
enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč so samostojne enote oziroma službe, ki 
delujejo tudi na področju zaščite in reševanja, ko je to potrebno. Dolžnostne enote in službe 
za ZRP pa so organizirane kot enote in službe Civilne zaščite na podlagi državljanske 
dolžnosti.  

Če vas zanima tovrstno delovanje in sodelovanje, morebiti tudi v občinskem štabu CZ za 
določeno področje, vas vabimo, da se nam pridružite in pomagate po svojih močeh. Za več 
informacij pišete na civilna.zascita@trzin.si, pokličite go. Ano Ranzinger na Občini Trzin 
(skrbnica načrtov ZiR, 01/235 05 55, v času uradnih ur) ali pa se – med 16.5. in 20. 6. – ob  
ponedeljkih  med 19. in 20. uro oglasite v pisarni CZ v novem DZiR. 

»Bodimo prijazni in dobri, kadarkoli je to mogoče. In vedno je mogoče.« 

Miha Pavšek  
poveljnik CZ Trzin 
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