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1.   KUŽNE BOLEZNI PRI ŽIVALIH 
 
1.1.  Uvod 
 
Ob inski na rt zaš ite in reševanja ob množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih za 
ob ino Škofja Loka je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesre ami (Ur.l. RS, št. 64/94, 33/00 Odl.US: U-I-313/98, 87/01-ZMatD, 41/04-ZVO-1, 
28/06), Uredbe o vsebini in izdelavi na rtov zaš ite in reševanja  (Ur.l. RS, št. 3/02 (17/02 - 
popr.), 17/06), ocene ogroženosti na obmo ju ob ine Škofja Loka, splošne zakonodaje in 
izvedbenih predpisov. Na rt je usklajen z Na rtom zaš ite in reševanja ob množi nem 
pojavu kužnih bolezni za Gorenjsko regijo, ta pa z Državnim na rtom zaš ite in reševanja ob 
množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih. 
 
V na rtu smo sledili glavnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami, to je 
prepre iti oziroma ublažiti posledice ob množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih, da bo 
življenje ljudi varnejše in kakovostnejše, škoda za gospodarstvo in okolje pa  im manjša. 
 
 
 
1.2.  Splošno o kužnih boleznih pri živalih 
 
Bolezni, ki jih povzro ajo kužne klice (bakterije, spirohete, rikecije, virusi in glive), imenujemo 
kužne bolezni. 
 
Kužne bolezni, zaradi katerih se izvajajo splošni in posebni preventivni ter drugi ukrepi po 
Zakonu o veterinarstvu (Ur. list RS, št. 33/01, 110/02, 45/04 in 62/04), so glede na vrsto 
infekcije in ukrepe, potrebne za njihovo prepre evanje in zatiranje, razvrš anje v širše 
skupine v skladu z mednarodnimi zoosanitarnim kodeksom in epizootiološkim stanjem. In 
sicer: 

  A (bolezni, ki so zelo kužne), 
  B (bolezni, ki so praviloma kužne), 
  C (bolezni, ki so praviloma slabo kužne), 
  zoonoze (to so bolezni ali infekcije in se po naravni poti prenašajo z živali 

vreten arjev na ljudi in obratno. Glede na lastnosti in pogoje so lahko razvrš ene v 
skupino A, B ali C). 

 
Nekatere kužne bolezni se pojavljajo redko in v manjšem obsegu, druge pa pogosto in se 
hitro širijo na ve je obmo je. Pojavljajo se v razli nih oblikah, osnovne pa so: 

  enzootija ( e se kužna bolezen pri živalih stalno ponavlja v razli ni jakosti, na istem 
mestu, na ožjem obmo ju in nima težnje po širjenju, 

  epizootija ( e bolezen pri živalih izbruhne v ve jem obsegu in se hitro širi), 
  panzootija (  e se bolezen pri živalih hitro širi na velikem obmo ju, na primer po 

državi). 
 
 
 
1.3.  Ogroženost ob ine Škofja Loka zaradi kužnih bolezni pri živalih 
 
Iz državnega Na rta zaš ite in reševanja ob množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih v 
Republiki Sloveniji je razvidno, da v naši ob ini, niti v gorenjski regiji, v preteklosti ni bilo 
epizootij. 
 
Glede na to, da so bile v Sloveniji z ukrepi zdravstvenega varstva živali v preteklosti zatrte 
oziroma uspešno nadzorovane živalske kužne bolezni, ki bi lahko povzro ile ve jo 
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gospodarsko škodo in bile nevarne tudi za zdravje ljudi (npr. izbruha slinavke in parkljevke ni 
bilo vse od leta 1968) tudi v Gorenjski regiji ni pri akovati ve jega tveganja za nastanek in 
razširitev teh bolezni. Dolo eno tveganje obstaja le zaradi prenehanja cepljenja proti klasi ni 
praši ji kugi. 
 
Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (stanje v letu 2005) je na 
obmo ju ob ine Škofja Loka skupno rejenih 6079 glav govedi, 309 praši ev in 522 drobnice. 
 
Pri varstvu živali pred kužnimi boleznimi pomeni posebno težavo odstranjevanje in 
uni evanje trupel ter živalskih odpadkov. Zmogljivost kafilerije je omejena in zadoš a 
potrebam le v normalnih razmerah. 
 
 
 
1.4.  Možne posledice množi nega pojava kužnih bolezni pri živalih 
 
Množi ni pojavi kužnih bolezni pri živalih povzro ajo veliko gospodarsko škodo v živinoreji, 
pri divjadi, ribogojstvu,  ebelarstvu, živilski industriji, na podro ju preskrbe z zdravstveno 
neopore nimi živili, turizmu in izvozu.  
Možne posledice so predvsem:  

  neposredna škoda zaradi poginov živali, zakolov ali pokon anja živali zaradi 
ukrepov zatiranja bolezni in zmanjšanja proizvodnje živinorejskih in živilskih 
obratov, 

  zastoji v mednarodnem prometu, 
  omejitev oziroma prepoved mednarodnega prometa in negativne posledice za 

turizem, 
  širjenje zoonoz pri ljudeh, 
  stalna nevarnost za zdravje ljudi v zvezi z onesnaževanjem okolja, 
  veliki stroški za preventivo, zatiranje in izkoreninjenje teh bolezni. 

 
 
1.5.  Sklepne ugotovitve 
 
Glede na navedene podatke je zdravstvena situacija pri doma ih živalih ugodna. Toda velika 
gospodarska škoda, ki lahko nastane zaradi množi nega pojava kužnih bolezni pri živalih, 
narekuje vsem pristojnim organom, da vso svojo pozornost namenijo predvsem 
prepre evanju kužnih bolezni, to pa obsega spremljanje gibanja živalskih kužnih bolezni 
Evropi, državi, regiji in ob ini, kot tudi prepre evanje širjenje teh bolezni. 
 
Ob ina Škofja Loka mora s tem na rtom opredeliti predvsem ukrepe in dejavnosti za 
zaš ito, reševanje in pomo  ter zagotoviti osnovne pogoje za življenje na prizadetem 
obmo ju. Podrobno se opredeli koncept zaš ite, reševanja in pomo i, opredelijo se vse sile, 
sredstva in vire, ki jih ima na voljo, opiše na in opazovanja, obveš anja, alarmiranja in 
aktiviranja, upravljanja in vodenja, na in osebne in vzajemne zaš ite ter ocenjevanje škode. 
Posebna pozornost pa se nameni predvsem ukrepom in nalogam zaš ite, reševanja in 
pomo i, ki bodo uspešno in v najkrajšem možnem  asu odpravile vse možne posledice 
nesre e. 
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2.   OBSEG NA RTOVANJA 
 
O nesre i – množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih – govorimo, ko je ta takega obsega, 
da je treba za njen nadzor in obvladovanje uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva. Nanjo 
se je treba pravo asno pripraviti. Obvladovanje množi nega pojava kužnih bolezni pri živalih 
pa obsega razli ne ukrepe za prepre itev nadaljnjega širjenja kužne bolezni pri živalih in 
ukrepe za zmanjšanje posledic.  
 
Da bo ukrepanje ob množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih organizirano in u inkovito, 
izdelamo ustrezne na rte na ob inski, regijski in državni ravni.  
 
 
 
2.1.  Temeljne ravni na rtovanja 
 
Da bi bilo ukrepanje ob nesre i organizirano in u inkovito, je treba pripraviti ustrezne na rte 
na ob inski, regijski in državni ravni. S tem na rtom se urejajo ukrepi in dejavnosti za 
zaš ito, reševanje in pomo , ki so v pristojnosti ob ine. Ob inski na rt zaš ite in reševanja 
ob množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih izdela Ob ina Škofja Loka. 
 
Temeljni na rt je Državni na rt zaš ite in reševanja ob množi nem pojavu kužnih bolezni v 
RS pri živalih. 
 
Ob inski na rt zaš ite in reševanja mora biti usklajen z regijskim na rtom, ta pa z državnim 
na rtom. 
 
Predlog ob inskega na rta zaš ite in reševanja mora biti javno predstavljen, tako da javna 
predstavitev traja najmanj 30 dni. Javna predstavitev se izvede na krajevno obi ajen na in. 
 
Ob inski na rt zaš ite in reševanja mora biti javno predstavljen najpozneje v 90 dneh po 
njegovem sprejetju. 
 
 
 
2.2.  Na ela zaš ite, reševanja in pomo i 
 
Na ela zaš ite, reševanja in pomo i so: 
 

a) Na elo postopnosti pri uporabi sil in sredstev 
Pri zaš iti in reševanju so dolžne ob ine uporabiti najprej lastne sile in sredstva in le 
v primeru, ko le te ne zadoš ajo niti ni zadostno vklju evanje sil in sredstev sosednjih 
ob in, se vklju i v pomo  in reševanje država. 
 

b) Na elo preventive 
Ob ine in država v okviru svojih pristojnosti izvajajo ukrepe, ki zmanjšujejo posledice 
nesre e. 
 

c) Na elo pravice do varstva 
Po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred naravnimi in drugimi 
nesre ami. Tudi v primeru množi nega pojava kužnih bolezni pri živalih ima 
reševanje  loveških življenj prednost pred vsemi ostalimi ukrepi. 
 

d) Na elo pomo i 
Ob nesre i je vsak dolžan pomagati po svojih mo eh in sposobnostih. Vsaka pomo  
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je na eloma brezpla na. 
 

e) Na elo javnosti 
Ob ine in država so zadolžene, da v okviru svojih pristojnosti seznanijo prebivalstvo 
z nevarnostjo nastanka naravnih nesre , kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za 
prepre evanje in za odpravljanje posledic nesre . 
 

f) Na elo obveznega izvrševanja odlo itev 
Vodenje zaš ite in reševanja temelji na obveznem izvrševanju odlo itev organov, 
pristojnih za vodenje Civilne zaš ite in drugih sil za zaš ito, reševanje in pomo . 
 

g) Na elo zakonitosti 
Nih e ni dolžan in ne sme izvršiti odlo itve,  e je o itno, da bi s tem storil kaznivo 
dejanje ali kršil mednarodno humanitarno pravo. 
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3.   KONCEPT ZAŠ ITE, REŠEVANJA IN POMO I 
 
 
3.1.  Temeljne podmene na rta 
 
Temeljne podmene na rta zaš ite in reševanja ob množi nem pojavu kužnih bolezni pri 
živalih so: 

  ob inski na rt je izdelan za množi ni pojav kužnih bolezni pri živalih, pri katerem je 
treba za njihovo omilitev ali odpravo posledic poleg rednih služb, uporabiti tudi sile za 
zaš ito, reševanje in pomo  ob ine Škofja Loka, 

  prebivalci na okuženem in ogroženem obmo ju morajo biti pravo asno in objektivno 
obveš eni o razsežnosti množi nega pojava kužne bolezni pri živalih, njenih 
posledicah, ukrepih za zmanjševanje in odpravo posledic ter o ravnanju ob nesre i. 
Informacije o tem je treba sproti dopolnjevati in objavljati.  

 
 
3.2.  Zamisel izvedbe zaš ite in reševanja 
 
Koncept odziva ob množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih temelji na klasifikaciji 
dogodka, ki je v pristojnosti Državnega središ a za nadzor bolezni (DSNB) in sicer: 

  OBVLADLJIVI DOGODKI (pojav kužne bolezni je obvladljiv in je s pomo jo javnih 
služb pod nadzorom pristojnih veterinarskih organizacij. Veterinarske organizacije 
poskrbijo za obveš anje, Veterinarska uprava Republike Slovenije pa izvaja ukrepe 
in spremlja dogodke (monitoring), sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesre ami je v pripravljenosti). 

  TEŽKO OBVLADLJIVI DOGODKI - množi en pojav kužnih bolezni (pojav kužne 
bolezni je obvladljiv z dejavnostjo veterinarskih organizacij, javnih služb in sil za 
zaš ito, reševanje in pomo . Na podlagi napovedi poteka nesre e in ocene situacije, 
ki jo izdela Državno središ e za nadzor bolezni, poveljnik Civilne zaš ite Republike 
Slovenije dolo i zaš itne ukrepe in naloge zaš ite, reševanja in pomo i). 

 
Ukrepe in naloge zaš ite, reševanja in pomo i izvajajo sile za zaš ito, reševanje in pomo  
lokalnih skupnosti, regije in države po na elu postopnosti. 
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Shema koncepta odziva ob množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih 
 

 
 
 
 
3.3.  Uporaba na rta 
 
Ob inski na rt zaš ite in reševanja ob množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih se 
aktivira, ko pride do težko obvladljivih dogodkov - množi nega pojava kužnih bolezni pri 
živalih. 
 
Odlo itev o tem sprejme poveljnik Civilne zaš ite za ob ine oziroma njegov namestnik. 

 
!e lokalni viri ob ine ne zadoš ajo za u inkovito zaš ito, reševanje in pomo , se za dodatno 
pomo  zaprosi sosednje ob ine in nadalje (regijske) državne sile in sredstva, ki so na voljo.
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4.   SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NA RTA 
 
 
Sile in sredstva lahko delimo na sile in sredstva na ravni ob ine in na ravni regije oz. države. 
Sile in sredstva na ravni ob in se še naprej delijo na ob inske sile in sredstva ter na sile in 
sredstva v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah. 
 
 
4.1.  Sile in sredstva na ravni ob ine 
 
Sile za zaš ito, reševanje in pomo  ob ine Škofja Loka so dolo ene z Odredbo o merilih za 
organiziranje in opremljanje Civilne zaš ite (Ur. list RS, št. 15/00 in 88/00) in na podlagi 
Sklepa o dolo itvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaš ito, 
reševanje in pomo  v ob ini Škofja Loka. 
 
 
4.1.1.  Organi ob ine 
 

  župan 
  svetovalec za zaš ito in reševanje 
  ob inska uprava 
 

 
4.1.2.  Sile za zaš ito, reševanje in pomo  ob ine 
 

a) Organi Civilne zaš ite: 
  poveljnik CZ ob ine in njegov namestnik 
  poverjeniki za CZ ob ine in njihovi namestniki 
  štab CZ ob ine 
  krajevni štabi CZ 
 

b) Enote in službe Civilne zaš ite: 
  enote za prvo pomo , dva voda za prvo pomo , 
  tehni no reševalne enote, en oddelek za izvidovanje, en vod za reševanje, 
  enote za RKB zaš ito, dva oddelka za RKB dekontaminacijo, 
  služba za podporo, ekipa za preskrbo, za zveze, za prevoz in ekipa za 

administrativno in informacijsko podporo, 
  služba za vzdrževanje in uporabo zakloniš  

 
c) Prostovoljne sile društev in drugih organizacij 

  prostovoljna gasilska društva, 8 teritorialnih, skupno 200 operativcev, 
  kinologi; Enota reševalnih psov Škofja Loka, 
  gorsko reševalna služba; Postaja GRS Škofja Loka, 
  jamarji; Društvo za raziskovanje podzemlja Škofja Loka, 
  potaplja i; PGD Škofja Loka, 
  OZ Rde ega križa Škofja Loka, 
  taborniki; Zveza tabornikov Škofja Loka, 
  skavti; Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Škofja Loka, 
  radioamaterji; Radioamatersko društvo Škofja Loka 

 
d) poklicne sile: 

  SGP Tehnik, gradbeno podjetje za pomo  pri izvajanju nalog tehni nega 
reševanja, 
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  Loška komunala Škofja Loka, komunalno podjetje za asanacijo, 
  Mercator d.d., prekrbovalno podjetje, 
  Zdravstveni dom Škofja Loka, 
  Center za socialno delo, 
  Bistra kemi na  istilnica, 
  Avtomehanika Škofja Loka, 
  Alpetour špedicija in transport Škofja Loka, 

 
 
4.1.3.  Komisije 
 

  Komisija za ocenjevanje škode 
  Komisija za oceno poškodovanosti in uporabnosti objektov 

 
 

Pregled sil za zaš ito, reševanje in pomo  v ob ini Škofja Loka 
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4.2.  Materialno – tehni na sredstva za izvajanje na rta 
 
Za izvajanje zaš ite, reševanja in pomo i v primeru nesre e se uporabljajo obstoje a 
sredstva, ki se zagotavljajo na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in 
usposabljanje sil za zaš ito, reševanje in pomo . O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz 
popisa za potrebe ob inskih enot in služb Civilne zaš ite ter drugih sil za zaš ito, reševanje 
in pomo  odlo a poveljnik CZ ob ine oziroma njegov namestnik. 
 
Materialno – tehni na sredstva se na rtujejo za: 

  zaš itno in reševalno opremo ter orodje (oprema, vozila ter tehni na in druga 
sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci), 

  materialne rezerve za zaš ito, reševanje in pomo , 
  sredstva pomo i (živila, pitna voda, zdravila, in drugi predmeti in sredstva, ki so 

namenjena brezpla ni razdelitvi ogroženim prebivalcem). 
 
Finan na sredstva za materialno – tehni na sredstva se pridobivajo s strani prora una 
ob ine, ki namenja sredstva za gasilstvo in Civilno zaš ito ter transfera požarne takse. Ker 
so to strogo namenska sredstva se lahko uporabljajo samo za namen za katerega so 
namenjena. 
Finan na sredstva se na rtujejo za: 

  nakup in vzdrževanje opreme in sredstev za ZRP, 
  stroške usposabljanja sil za ZRP, 
  opremo in vzdrževanje sistema obveš anja in alarmiranja, 
  vzdrževanje in opremo javnih zakloniš , 
  nakup in vzdrževanje materialnih rezerv, 
  materialne stroške. 

 
 
4.3.  Predvidena finan na sredstva za izvajanje na rta 
 
Finan na sredstva za samo izvajanje na rta so zagotovljena v prora unu ob ine na postavki 
»10.3.1. Stalna prora unska rezerva« in so namenjena financiranju: 

  stroškov operativnega delovanja (povra ilo stroškov za aktivirane pripadnike Civilne 
zaš ite in druge sile zaš ite, reševanja in pomo i), 

  materialne stroške (prevozne stroške in storitve, gorivo, mazivo idr.), 
  nakupa dodatne in nadomestne opreme, potrebne za izvajanje ukrepov in nalog. 

 
Priloge in dodatki:  
 

P  -  1 Pregled kontaktnih oseb sil za zaš ito, reševanje in pomo  v ob ini 

P  -  2 Seznam ob inskih sil za zaš ito, reševanje in pomo  

P  -  3 Pregled opreme in sredstev ob inskih enot 

P  -  4 Pregled ob inskih enot za RKB zaš ito 

P  -  5 Pregled ob inskih tehni no – reševalnih enot Civilne zaš ite 

P  -  6 Pregled enot za prvo pomo  v ob ini 

P  -  7 Pregled ob inskih služb za podporo 

P  -  8 Pregled pristojnih javnih služb in odgovornih oseb glede komunalne infrastruk. 

D  -  1 Na rtovana finan na sredstva za izvajanje na rta 
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5.   OPAZOVANJE, OBVEŠ ANJE IN ALARMIRANJE 
 
 
5.1.  Opazovanje in obveš anje 
 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
 
 
Obrazci za obveš anje 
 
 
 
 
Na rt obveš anja 
 
 
 
 
 

Obvestila 
 
 
 
 
 

Poro ila 

 
5.1.1. 

POSREDOVANJE PODATKOV O 
MNOŽI!NEM POJAVU KUŽNIH 

BOLEZNI PRI ŽIVALIH 
 
 

5.1.2. 
OBVEŠ!ANJE PRISTOJNIH 

ORGANOV IN SLUŽB 
 
 
 

5.1.3. 
 

OBVEŠ!ANJE JAVNOSTI 
 
 
 

5.1.4. 
 

SPREMLJANJE PORO!ANJA IN 
ODZIVANJA JAVNOSTI 

 
 

 
 
 
CORS 
 
 
 
 
ReCO Kranj 
 
 
 
 

Poveljnik CZ za Gorenjsko 
Poveljnik CZ ob ine 
Župan 
 
 
 

Poveljnik CZ za Gorenjsko 
Poveljnik CZ ob ine 
Župan 

 
Za obveš anje odgovornih oseb v ob ini poskrbi ReCO Kranj s pomo jo seznama, ki ga ima 
na razpolago. V kolikor ReCO zaradi prezasedenosti ne more izvesti obveš anja vseh 
odgovornih oseb ob ine, potem to sama stori prvo obveš ena odgovorna oseba, ki obvesti 
ostale odgovorne osebe ob ine. Poveljnik CZ, njegov namestnik ali župan po potrebi nato 
skli e štab CZ ob ine, bodisi telefonsko ali osebno. 
 
 
 
5.2.  Obveš anje javnosti 
 
Za obveš anje prebivalcev o stanju na prizadetem podro ju so zadolžene ob ine. Ob inski 
organi in službe, ki vodijo in izvajajo naloge zaš ite, reševanja in pomo i, morajo vzpostaviti 
s prizadetim prebivalstvom na prizadetem podro ju  im boljše sodelovanje in si pridobiti 
zaupanje ljudi.  
 
V ta namen štab CZ ob ine posreduje informacije o razmerah na prizadetem podro ju 
ob ine preko lokalnih medijev in na druge, krajevno obi ajne na ine. Obvestila za prebivalce 
pripravi štab CZ ob ine na podlagi navodil in informacij iz lokalnega središ a za nadzor 
bolezni (LSNB) in ga posreduje lokalnim medijem. Obveš anje javnosti ob nesre ah je 
urejeno z Zakonom o medijih (Ur. list RS, št. 35/01) in Zakonom o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesre ami, na podlagi katerih so mediji dolžni na zahtevo pristojnih organov, javnih 
podjetij in zavodov brez odlašanja brezpla no objaviti nujno sporo ilo v zvezi z resno 
ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulture in naravne dediš ine ter varnosti 
države. 
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V primeru katastrofalnih razmer štab CZ ob ine vzpostavi informativni center. Informativni 
center daje dodatne informacije preko posebne telefonske številke v zvezi s dodatnimi 
zaš itnimi ukrepi, prevozi pitne vode, zbirajo se informacije o potrebni pomo i, o nastali 
škodi itd.  
 
 
Priloge in dodatki:  
 

P  -  9 Seznam oseb, ki se jih obveš a o nesre i 

P  -  10 Seznam oseb, pristojnih za stike z javnostjo 

P  -  11 Pregled sredstev javnega obveš anja, ki so pristojna za obveš anje ob nesre i 

P  -  301 Telefonske številke informativnega centra za pomo  prebivalcem 

D  -  2 Navodilo za organiziranje in vodenje informativnega centra 
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6.   AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 
 
6.1. Splošno o aktiviranju sil in sredstev 
 
Aktiviranje sil in sredstev za zaš ito, reševanje in pomo  ob ine se lahko izvaja: 

  po telefonu, 
  po kurirjih, 
  s tihim alarmom, 
  s samosklicem 

 
Po telefonu se lahko aktivirajo vsi organi, enote in službe zaš ite, reševanja in pomo i v 
kolikor telefonsko omrežje deluje. 
 
Po kurirjih se izvaja aktiviranje v primerih, ko ni mo  izvesti telefonskega, niti tihega 
alarmiranja. 
 
S tihim alarmom se aktivira sile za zaš ito, reševanje in pomo . 
 
Samosklic poteka, ko se pripadniki sil za zaš ito, reševanje in pomo  na lastno pobudo 
javijo na mobilizacijskih zbirališ ih svojih organov, enot in služb za zaš ito reševanje in 
pomo . 
 
Sredstva za zaš ito in reševanje se hranijo v skladiš ih CZ in jih uporabljajo pristojni organi 
za zaš ito in reševanje. 
 
 
6.2.  Aktiviranje nosilcev nalog na ravni ob ine 
 
Aktiviranje nosilcev nalog na ravni ob ine poteka: 

   lane štaba CZ ob ine skli e Regijski center za obveš anje Kranj na pobudo 
poveljnika CZ R Slovenije, regijskega poveljnika CZ Gorenjske, poveljnika CZ ob ine 
ali župana ob ine, v kolikor to zaradi prezasedenosti ne more izvesti, jih skli e 
poveljnik CZ ob ine, njegov namestnik ali župan s pomo jo telefonskih povezav, v 
primeru da te ne delujejo pa preko kurirske službe CZ ali osebno, 

  pripadnike ob inskih enot in služb za Civilno zaš ito preko ReCO Kranj ali kurirjev 
skli e poveljnik CZ ob ine, njegov namestnik ali štab CZ ob ine, 

   lane štabov Civilne zaš ite v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah 
ter poveljnike za Civilno zaš ito in njihove namestnike skli e pristojni organ, 

  pripadnike enot in služb za Civilno zaš ito v gospodarskih družbah zavodih in drugih 
organizacijah skli ejo njihovi štabi in poverjeniki. 

 
 
6.3.  Aktiviranje nosilcev nalog in druge pomo i regije 
 
V primeru, da sile ob ine ne zadostujejo za u inkovito izvajanje nalog in ukrepov ZRP 
ob ina zaprosi za pomo  sosednje ob ine, v kolikor tudi to ne zadostuje, pa ob ina za 
pomo  zaprosi regijo. Prošnjo za pomo  lahko posreduje: 

  poveljnik CZ ob ine ali njegov namestnik 
  župan ob ine 

 
O pripravljenosti in aktiviranju sil za zaš ito, reševanje in pomo  na obmo ju Gorenjske 
regije odlo a poveljnik Civilne zaš ite za Gorenjsko, o aktiviranju enot iz drugih regij pa 
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odlo a na podlagi zahtev ob in in na podlagi predloga poveljnika Civilne zaš ite gorenjske 
regije poveljnik Civilne zaš ite Republike Slovenije. 
 
Za sprejemanje materialne in druge pomo i skrbijo pripadniki službe CZ za podporo, pomo  
pa se zbira v skladiš u opreme CZ v GD Trata, kot rezervna lokacija pa se lahko uporabi 
tudi skladiš e CZ na obmo ju bivše vojašnice. 
 
 

Diagram aktiviranja ob inskih sil za zaš ito, reševanje in pomo  
 

 
  6.3.1   
  VZPOSTAVITEV               Poveljnik CZ ob ine 
 OPAZOVANJA RAZMER  
 (POVERJENIKI IN GASILCI)  
   

 
 

  
              Poveljnik CZ ob ine 
               ReCO Kranj 
  

6.3.2. 
AKTIVIRANJE ŠTABA CZ 

IN PGD NA 
PRIZADETEM OBMO!JU  

 
 

      
     
  6.3.3.    
 ODLO!ITEV O DA  Štab CZ ob ine 
  AKTIVIRANJU SIL ZA   
  ZiR   
     
      
    Kurirji ekipe za zveze in 
    ReCO Kranj 
  
 

6.3.4. 
AKTIVIRANJE 

POTREBNIH ENOT CZ, 
PROSTOVOLJNIH ENOT 

IN POGODBENIH PODJETIJ 

 
 

   
 

 

             Štab CZ ob ine 
 

6.3.5. 
PROŠNJA ZA POMO! 

SOSEDNJIH OB!IN 
            ReCO Kranj 

  
 

IN REGIJSKIH SIL  
 

 

 
 
 
Priloge in dodatki:  
 

P  -  2 Seznam ob inskih sil za zaš ito, reševanje in pomo  

P  -  3 Pregled opreme in sredstev ob inskih enot 

D  -  3 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaš ito, reševanje in pomo  

D  -  4 Aktiviranje na rta zaš ite in reševanja 

D  -  5 Vzorec delovnega naloga 
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7.   UPRAVLJANJE IN VODENJE 
 
 
7.1.  Organi in njihove naloge 
 
Vodenje sil za zaš ito, reševanje in pomo  je urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesre ami (Ur.l. RS, št. 64/94, 33/00 Odl.US: U-I-313/98, 87/01-ZMatD, 41/04-
ZVO-1, 28/06). Po tem Zakonu se varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami organizira in 
izvaja kot enoten sistem na lokalni, regionalni in državni ravni. 
 
Dejavnosti za zaš ito, reševanje in pomo  na obmo ju ob ine operativno vodi poveljnik 
Civilne zaš ite ob ine s pomo jo štaba Civilne zaš ite ob ine. 
 
Naloge poveljnika Civilne zaš ite ob ine so 

  usmerja dejavnosti za zaš ito, reševanje in pomo , 
  predlaga in odreja zaš itne ukrepe, 
  odlo a o aktiviranju sil za zaš ito, reševanje in pomo , 
  vodi operativno-strokovno dejavnost Civilne zaš ite in drugih sil za zaš ito, reševanje 

in pomo , 
  skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaš ito, reševanje in pomo  ob 

nesre i, 
  daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaš ito, reševanje 

in pomo  ter mnenje in predloge za odpravo škode, ki jo povzro i nesre a, 
  dolo a vodje intervencije, 
  obveš a poveljnika Civilne zaš ite regije ali Republike Slovenije o posledicah in 

stanju na prizadetem obmo ju ter daje mnenje in predloge v zvezi z zaš ito, 
reševanjem, pomo jo ter odpravljanjem posledic nesre e, 

  pripravi kon no poro ilo o nesre i. 
 
Pooblastila poveljnika CZ in vodje intervencije: 
Poveljnik CZ ali vodja intervencije ima pravico in dolžnost, da med vodenjem zaš ite, 
reševanja in pomo i prepove dostop nepooblaš enim osebam na kraj nesre e in promet 
mimo tega kraja ter odredi: 

  umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in obmo ij, 
  vstop v stanovanje, 
  uporabo dolo enih sredstev zvez oz. njihovo vzpostavitev, 
  odstranitev ovir, ki onemogo ajo uspešno intervencijo, 
  uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oz. potrebnih 

sredstev za zaš ito, reševanje in pomo , 
  obvezno sodelovanje državljanov pri reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

sredstvi, ki so primerni za reševanje, 
  uporabo tujega zemljiš a za izvajanje zaš ite, reševanja in pomo i, 
  porušitev objekta oziroma posek drevja 

Naštete ukrepe lahko odredi le,  e ne more druga e zavarovati ljudi in premoženja ter 
zagotoviti izvajanja zaš ite, reševanja in pomo i, trajati pa smejo le toliko  asa, kolikor je to 
nujno potrebno. 
 
Naloge štaba Civilne zaš ite ob ine so: 

  nudi poveljniku Civilne zaš ite ob ine strokovno pomo  pri vodenju nalog zaš ite, 
reševanja in pomo i, 

  opravlja strokovno-operativne naloge zaš ite, reševanja in pomo i ob nesre i, 
  pripravlja strokovne ukrepe in navodila za delo na prizadetem obmo ju, 
  zagotavlja logisti no podporo silam za zaš ito, reševanje in pomo , 
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  opravlja administrative in finan ne zadeve, 
  izvaja oglede na terenu in pripravlja poro ila, 
  pripravlja obvestila za obveš anje javnosti. 

 
Štab Civilne zaš ite ob ine mora ob nesre i  imprej vzpostaviti pregled nad stanjem na 
prizadetem podro ju, oceniti predvideni razvoj situacije, zagotoviti takojšnje ukrepanje z 
zagotovitvijo  nujne  pomo i,  nato  pa  se  osredoto iti  na  izdelavo  strategije  ukrepanja  
do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje, ki zajema dolo itev prednostnih nalog, 
 loveške in materialne vire, operativne rešitve izvedbe zahtevnejših nalog ter nosilce 
koordinacije. 
 
Naloge poverjenikov za CZ: 

  vzpodbuja opremljanje prebivalcev z osebno in skupno zaš itno opremo ter 
usposabljanje za izvajanje osebne in vzajemne zaš ite, 

  skrbi za organizacijo in izvajanje preventivnih ter drugih ukrepov za zaš ito ljudi in 
premoženja, 

  sodeluje pri organiziranju in formiranju potrebnih ekip za zaš ito in reševanje v 
okolju, v katerem dela (podjetje), 

  nadzoruje redno vzdrževanje zakloniš  (prostorov, objektov) in naprav ter opozarja 
pristojne na vzdrževanje (upravnika, direktorja podjetja, zavoda ali druge organizacije 
in strokovno službo v lokalni skupnosti), 

  skrbi za brezhibnost sredstev in opreme v stanovanjskih zgradbah in podjetjih, 
  spremlja in opozarja prebivalce, stanovalce oziroma delavce v bivalnem in delovnem 

okolju na vse prete e nevarnosti, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost in premoženje 
(požar, potres, poplava, eksplozija…), 

  spremlja nevarnosti in organizira priprave za zaš ito in reševanje v krajevni skupnosti 
ali v naseljih,  podjetju, zavodu ali drugi organizaciji oziroma stanovanjskem objektu, 

  ugotavlja stanje in posledice ter o tem obveš a pred postavljene organe, službe in 
nadrejeni štab za CZ ter sodeluje z vodstvi reševalnih služb in ekip pri vodenju ter 
izvajanju zaš ite in reševanja, 

  obveš a nadrejene organe CZ o posledicah naravnih in drugih nesre  ter usklajuje 
zaš itne ukrepe ter organizacijo izvajanja zaš ite, reševanja in pomo i v skladu z 
odlo itvami nadrejenih organov CZ. 

 
Naloge ob inske uprave: 

  spremljanje nevarnosti, obveš anje in alarmiranje prebivalstva o prete ih 
nevarnostih, 

  organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje v skladu z enotnim sistemom 
zvez, 

  na rtovanje in izvajanje zaš itnih ukrepov, 
  izdelava ocene ogroženosti ter na rtov zaš ite in reševanja; 
  organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaš ite, 
  organiziranje in opremljanje organov, enot in štabov CZ ter drugih sil za zaš ito, 

reševanje in pomo  v ob ini, 
  zagotavljanje zvez za potrebe zaš ite, reševanja in pomo i v skladu z enotnim 

sistemom zvez, 
  zagotavljanje nujnih sredstev za za asno nastanitev v primeru naravnih in drugih 

nesre , 
  izvajanje programov usposabljanj ob inskega pomena, 
  organiziranje in vodenje zaš ite, reševanja in pomo i na obmo ju ob ine, 
  usklajevanje na rtov in drugih priprav za zaš ito, reševanje in pomo  s sosednjimi 

ob inami, 
  odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre . 
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Pravice in dolžnosti župana: 

  skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami, 
  sprejme na rt zaš ite in reševanja, 
  skrbi za izvajanje ukrepov za prepre itev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih 

nesre , 
  vodi zaš ito, reševanje in pomo  ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre , 
  skrbi za obveš anje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaš itnih 

ukrepih, 
  za operativno – strokovno vodenje zaš ite, reševanja in pomo i ob naravnih in drugih 

nesre ah župan imenuje poveljnika CZ ob ine ter sektorske in krajevne poveljnike in 
štabe CZ 

 
 
Posledice nesre e je treba  imprej ustrezno dokumentirati. Prav tako je treba dokumentirati 
tudi vse odlo itve poveljnikov Civilne zaš ite na vseh nivojih in drugih organov. 

 
 
 
 

Shema vodenja sistema zaš ite in reševanja 
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7.2. Operativno vodenje 
 
Dejavnosti za zaš ito, reševanje in pomo  na obmo ju ob ine operativno vodi poveljnik 
Civilne zaš ite ob ine s pomo jo štaba Civilne zaš ite ob ine. Poveljnik Civilne zaš ite za 
Gorenjsko spremlja stanje in izvajanje zaš ite, reševanja in pomo i na prizadetem obmo ju 
ter na zahtevo poveljnika Civilne zaš ite ob ine skladno z na elom postopnosti organizira 
potrebno pomo  v silah in sredstvih za zaš ito, reševanje in pomo  
 
V primeru, da ob ina ne razpolaga z ustreznimi silami, poveljnik Civilne zaš ite prizadete 
ob ine zaprosi za pomo  v silah in sredstvih za zaš ito, reševanje in pomo  poveljnika 
Civilne zaš ite za Gorenjsko. 
 
!e je prišlo do nesre e ve jega obsega, kjer je prizadetih ve  ob in v regiji, dejavnosti za 
zaš ito, reševanje in pomo  skupnega pomena organizira in vodi poveljnik Civilne zaš ite za 
Gorenjsko. 
 
Štab Civilne zaš ite ob ine ob nesre i organizira svoje delo na sedežu Gasilske zveze 
Škofja Loka, Kidri eva c. 51a, Škofja Loka, kjer so za operativno delo pripravljeni ustrezni 
prostori. V primeru poškodovanosti objekta, poškodovanosti komunikacij ali ko je zaradi 
drugih razlogov delo štaba Civilne zaš ite ob ine na tej lokaciji onemogo eno, se preseli na 
rezervno lokacijo v prostore Ob ine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka. 
 
Poveljnik Civilne zaš ite ob ine za operativno izvajanje posameznih nalog dolo i vodjo ali 
ve  vodij intervencij, katerim so neposredno podrejene vse sile, ki sodelujejo pri izvajanju 
teh nalog na terenu. Logisti no  podporo  tem  silam,  ki  obsega  zagotavljanje  zvez,  
opreme, materialov, transporta, informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega 
varstva, zagotavlja štab Civilne zaš ite ob ine s službami za podporo. 
 
!e je prizadetih ve  ob in v regiji, dejavnosti za zaš ito, reševanje in pomo  skupnega 
pomena organizira in vodi poveljnik Civilne zaš ite regije. 
 
 
7.3.  Organizacija zvez 
 
Pri prenosu podatkov in komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoložljiva 
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na razli nih medsebojno 
povezanih omrežjih. Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi 
službami in drugimi izvajalci zaš ite, reševanja in pomo i poteka po: 

  telefaksu, 
  elektronski pošti, 
  radijskih zvezah (ZARE), 
  mobilni telefoni, 
  internetu. 

 
Pri operativnem vodenju dejavnosti za zaš ito, reševanje in pomo  se uporabljata sistem 
radijskih zvez zaš ite in reševanja (ZARE), ki ima podsistem radijskih zvez in podsistem 
osebnega klica. Sistem zvez ZARE se obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih 
zaš itnih in reševalnih akcijah, ter je namenjen vsem izvajalcem nalog v okviru sistema 
zaš ite in reševanja (uporabljajo ga pripadniki enot in služb Civilne zaš ite, gasilci, gorski 
reševalci, jamarji, potaplja i, kinologi idr.). Telekomunikacijsko središ e sistema ZARE je na 
Gorenjskem v Regijskem centru za obveš anje Kranj. Prek njega se zagotavlja povezovanje 
uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske sisteme. 
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Sistem radijskih zvez ZARE je koncipiran tako, da je možno uporabiti dolo eno število 
semidupleksnih kanalov (število je dolo eno s številom repetitorjev, ki so dosegljivi vsem R/p 
– ro ne, mobilne, stacionarne na obmo ju regije) in celoten nabor simpleksnih kanalov, ki si 
na razpolago v celotnem sistemu. Regijski center za obveš anje Kranj ureja in usklajuje 
zveze ter posameznim reševalnim službam dolo a delovne (simpleksne) kanale. 
 
Omejitve obstajajo zaradi konfiguracije terena, tehni nih lastnosti radijskih zvez in 
zasedenosti kanalov. Na poseljenih obmo jih ob ine sistem radijskih zvez ZARE deluje brez 
omejitev, v kolikor pa bi prišlo do težav zaradi poškodb obstoje ih repetitorjev, pa se aktivira 
radioamaterje. 
 
Na obmo ju ob ine delujta dva repetitorja. V primeru pojava te nesre e na lokacijah 
repetitorjev ne pri akujemo poškodb oziroma okvar. Ve ji izpad repetitorja se lahko 
nadomesti z mobilnim repetitorjem z agregatom. 
 
Radijske zveze sistema ZARE se uporabljajo v skladu z navodilom za uporabo radijskih 
zvez ZARE. 
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Diagram ukrepanja organov Civilne zaš ite ob nesre i 
 
     
Poro ila ZBIRANJE PODATKOV                Štab CZ ob ine 
 O POSLEDICAH                Poverjeniki za CZ 
                 Poveljniki PGD 

    
  
                Štab CZ ob ine 
       Štab CZ za Gorenjsko 
  

 
OCENITEV STANJA, 

PROGNOZA RAZMER 
  

      
     
     
Odlo itev NE ODLO!ANJE O DA     Poveljnik CZ ob ine 
  UKREPIH   
     
     
      
    
       Poveljnik CZ ob ine 
Odredba   
 
 

 
AKTIVIRANJE SIL IN 

SREDSTEV ZA ZAŠ!ITO, 
REŠEVANJE IN POMO!  

    
  
                Štab CZ ob ine 
                Krajevni štabi CZ 
 

 
ORGANIZACIJA ZAŠ!ITE, 
REŠEVANJA IN POMO!I 

              Poverjeniki za CZ           
    
  
Poro ila                Štab CZ ob ine 
                Poverjeniki za CZ 
 

 
SPREMLJANJE RAZMER 

IN AKTIVNOSTI 
 

    
   
Obvestila OBVEŠ!ANJE O                Poverjeniki za CZ 
  STANJU IN                 Poveljniki PGD 
  UKREPIH   
   
 
 
 
Priloge in dodatki:  
 

P  -  12 Seznam  lanov štaba Civilne zaš ite Republike Slovenije 

P  -  13 Seznam  lanov štaba Civilne zaš ite regije ter poveljnikov CZ ob in v regiji 

P  -  14 
Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter e-pošte na 
podro ju zaš ite in reševanja 

D  -  6 Opomnik za delo poveljnika CZ ob ine 
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8.   UKREPI IN NALOGE ZAŠ ITE, REŠEVANJA IN POMO I 
 
 
8.1.  Zaš itni ukrepi 
 
 
8.1.1.  Prostorski, urbanisti ni, gradbeni in drugi preventivni ukrepi 
 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
 

Lokacije možnih mest za 
pokop živalskih trupel 

 

8.1.1.1. 
DOLO!ITEV LOKACIJ ZA POKOP 

IN SEŽIG ŽIVALSKIH TRUPEL 
 
 

8.1.1.2. 
UREDITEV MEST ZA POKOP 

IN SEŽIG 
 
 
 

8.1.1.3. 
PREVOZ ŽIVALSKIH TRUPEL DO 

MESTA ZA POKOP ALI SEŽIG 
 
 

8.1.1.4. 
UNI!EVANJE ŽIVALSKIH TRUPEL 

IN NADZOR 
 
 
 

8.1.1.5. 
 

SPREMLJANJE STANJA 
 
 

 
 
Ob ina 
 
 
 
 

Ob ina 
VURS 
 
 
 

Izvajalci javne službe 
prevozov živalskih trupel 
VHS služba 
 
 
 

VURS 
PGD  
 
 
 
 

VURS 
Ob ina 

 
 
 
Ob množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih je zelo pomembno, da so živalska trupla  im 
prej odstranjena oziroma uni ena, da se prepre i nadaljnje širjenje bolezni. Najprimernejši 
na in uni enja se dolo i po navodilih DSNB. Možni na ini so: odvoz v kafilerije, zakopavanje 
in sežiganje. Ker pa po mnenju veterinarskih strokovnjakov kafilerije v državi ne bodo 
zadoš ale za pove ane potrebe po uni enju živalskih trupel, morajo pristojni organi vnaprej 
pripraviti lokacije mest pokopa oziroma mest za sežig.  
 
Ob ina ima v svojih prostorskih aktih dolo ene lokacije za pokop in sežig živalskih trupel.  
 
Živalska trupla do mesta pokopa ali sežiga prepeljejo pristojne javne službe za prevoz in 
ravnanje z živalskimi odpadki ter veterinarska higienska služba (VHS).  
 
Za uni enje živalskih trupel so odgovorne javne službe za prevoz živalskih odpadkov in 
ravnanje z njimi, veterinarska higienska služba, za nadzor pri uni enju živalskih trupel pa so 
odgovorne pristojne veterinarske organizacije.  
 
Pri nadzoru sežiga živalskih trupel pa sodelujejo tudi pristojne gasilske organizacije. 
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Ob ine so pristojne, da pripravijo mesta za pokop oz. sežig živalskih kadavrov. Priprava na 
izvedbo teh nalog vsebuje: 

  izkop in pripravo mest za pokop ter 
  pripravo materiala za sežiganje po navodilih Veterinarske uprave Republike 

Slovenije. 
 
Sežig živalskih trupel pride v poštev samo takrat, ko se ne odlo imo za odvoz v kafilarije ali 
ko zakopavanje ni mogo e. 
 
Živalska trupla do mesta pokopa ali sežiga prepeljejo pristojne javne službe za prevoz in 
ravnanje z živalskimi odpadki ter veterinarska higienska služba. 
 
Na eloma se trupla živali odpeljejo v kafilerijo in se neškodljivo uni ijo. Trupla je treba 
prepeljati v pokritih, ustrezno opremljenih in nepropustnih vozilih, ki jih mora spremljati 
predpisana dokumentacija-listina o prevozu nevarnega blaga. 
 
Trupla živali je potrebno uni iti na kar najhitrejši na in, po možnosti na okuženem 
gospodarstvu. Najprimernejši na in uni evanja se dolo i po navodilih državnega središ a za 
nadzor bolezni. 
 
Za uni enje živalskih trupel so odgovorne javne službe za prevoz živalskih odpadkov in 
ravnanje z njimi, veterinarska higienska služba, za nadzor pri uni evanju živalskih trupel pa 
so odgovorne pristojne veterinarske organizacije. 
 
Pri nadzoru sežiga živalskih trupel pa sodelujejo tudi lokalna prostovoljna gasilska društva. 
 
 
Priloge in dodatki: 
 

P - 35 Pregled prostovoljnih gasilskih enot v ob ini 

P - 32 Pregled veterinarskih ambulant v regiji 

P - 33 Pregled veterinarskih zavodov v regiji 

P - 34 Pregled lokacij za pokop živalskih kadavrov 

 
 
 
8.1.2.  Kemi na in biološka zaš ita 
 
Kemi na in biološka zaš ita obsega ukrepe ter sredstva za neposredno zaš ito pred u inki 
kužnih bolezni pri živalih, in sicer:  

  zaš ito ljudi in živali – (ozna evanje meja okuženih in ogroženih obmo ij), 
  dekontaminacijo ljudi, živali, materialnih dobrin in okolja – (razkužitev ljudi, obleke, 

stanovanjskih površin, hlevov, dvoriš , pašnikov, odplak in živalskih iztrebkov … 
  dezinsekcija in deratizacija objektov na okuženem obmo ju).  
 

Naloge kemi ne in biološke zaš ite izvajajo veterinarske organizacije in pristojne 
veterinarske higienske službe. Ob množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih se aktivirajo 
tudi ob inske, regijske in državne enote CZ za RKB zaš ito. 
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Priloge in dodatki: 
 

P - 4 Pregled ob inskih enot za RKB zaš ito 

P - 18 Pregled dekontaminacijskih postaj 

 
 
 
8.2.  Naloge zaš ite, reševanja in pomo i 
 
 
8.2.1.  Tehni no reševanje ob nesre i 
 
Naloge tehni nega reševanja ob množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih so:  

  graditev razkuževalnih ovir na mejah okuženega obmo ja, 
  sodelovanje pri prevozu okuženih živali v kafilerije in pokopu živalskih trupel,  
  izvajanje požarnih straž pri sežigu okuženih živalskih trupel.  
 

Te naloge opravljajo javne službe za prevoz živalskih odpadkov in ravnanje z njimi, 
komunalne organizacije in gradbena podjetja z ustrezno mehanizacijo. Pri opravljanju nalog 
sodelujejo tudi prostovoljne gasilske enote ob ine in po potrebi tehni no reševalne enote 
CZ. 
 
 
Priloge in dodatki: 
 

P - 5 Pregled ob inskih tehni no reševalnih enot Civilne zaš ite 

P - 35 Pregled prostovoljnih gasilskih enot v ob ini 

P - 400 Pregled pooblaš enih gradbenih organizacij v regiji 
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9.   OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠ ITA 
 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 
AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
 
 

Obvestilo prebivalcem 
 
 
 
 

Navodilo prebivalcem 
 
 
 
 

Na rt za organiziranje in 
delo informativnih centrov 
 
 
 
 
Poro ila 

 

9.1. 
OBVESTILO O MNOŽI!NEM POJAVU 

KUŽNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH 
 
 
 

9.2. 
 

NAVODILO PREBIVALCEM 
 
 
 

9.3. 
OBVEŠ!ANJE IN POMO! 

PREBIVALCEM 
 
 
 

9.4. 
SPREMLJANJE SOCIALNIH RAZMER 

NA PRIZADETEM OBMO!JU 
 

 
 
 

Pristojni štabi CZ 
 
 
 
 

Ob inske svet. službe 
LSNB 
 
 
 
 

Informacijski center 
 
 
 
 
Pristojne službe za 
socialno delo 

 
Ob množi nem pojavu kužnih bolezni so rejci živali dolžni izvajati osebno in vzajemno 
zaš ito, ki obsega ukrepe za prepre evanje in ublažitev tveganj za zdravje in življenje ter 
premoženje posameznika. V ta namen se morajo usposobiti za uporabo osebnih zaš itnih 
sredstev, obvladati morajo osnove prve pomo i, osnove prve veterinarske pomo i, seznaniti 
se morajo s sredstvi za razkužitev in njeno izvedbo. Poleg tega si morajo priskrbeti 
najnujnejša osebna zaš itna sredstva ter potrebš ine za osebno in vzajemno zaš ito.  
 
Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaš ite ob množi nem pojavu 
kužnih bolezni pri živalih, skrbi lokalna skupnost. Pri tem sodeluje tudi lokalno središ e za 
nadzor bolezni, ki ob anom zagotovi vso potrebno pomo  pri izvajanju dolo enih ukrepov 
(razni priro niki za živinorejce ob pojavu slinavke in parkljevke, priro nik za pridelovalce in 
predelovalce mleka …). Zelo pomembno je, da so prebivalci seznanjeni s postopki, ki jih 
morajo izvesti za zavarovanje lastne varnosti in premoženja. 
 
 
Priloge in dodatki: 
 

P - 11 Pregled sredstev javnega obveš anja, ki so pristojna za obveš anje ob nesre i 

P - 16 Pregled centrov za socialno delo v regiji 

P - 30 Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah 

P - 32 Pregled veterinarskih ambulant v regiji 

P - 33 Pregled veterinarskih zavodov v regiji 

D - 9 Navodilo prebivalcem o ukrepih za prepre evanje epidemij 

D - 10 Navodilo za psihološko pomo  

D - 13 Navodilo za organiziranje in vodenje tiskovnega središ a 

 



Ob inski štab Civilne zaš ite Škofja Loka 
 

NA RT ZAŠ ITE IN REŠEVANJA OB MNOŽI NEM POJAVU KUŽNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH 

 

Na rt zaš ite in reševanja ob množi nem pojavu kužnih bolezni pri živalih za ob ino Škofja Loka Stran 27 

10.   RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 
 
10.1. Razlaga pojmov 
 
 
OKUŽENO OBMO!JE je obmo je, na katerem je ugotovljen en ali ve  virov okužbe in na 
katerem so možnosti za širjenje okužbe 
 
OGROŽENO OBMO!JE je obmo je na katerem se lahko prenese bolezen z okuženega 
obmo ja in na katerem so možnosti za širjenje okužbe 
 
 
 
10.2. Razlaga okrajšav 
 
CORS Center za obveš anje Republike Slovenije 

CZ Civilna zaš ita 

CZ RS Civilna zaš ita Republike Slovenije 

DSNB Državno središ e za nadzor bolezni 

ELME Ekološki laboratorij z mobilno enoto 

LSNB Lokalno središ e za nadzor bolezni 

MEEL mobilna enota z ekološkim laboratorijem 

OKC MNZ Operativni komunikacijski center Ministrstva za notranje zadeve 

PGD prostovoljno gasilsko društvo 

PU policijska uprava 

PVP prva veterinarska pomo  

ReCO Regijski center za obveš anje 

RKB Radiološka, kemi na in biološka 

RS Republika Slovenija 

ŠCZ RS Štab Civilne zaš ite Republike Slovenije 

URSZR Uprava Republike Slovenije za zaš ito in reševanje 

VURS Veterinarska uprava Republike Slovenije 

VHS veterinarska higienska služba 

ZARE radijske zveze v sistemu zaš ite in reševanja 

ZRP zaš ita, reševanje in pomo  
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11.   SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 
 
11.1. Seznam prilog 
 
11.1.1. Splošne priloge 
 

št. vsebina 

1. Pregled kontaktnih oseb sil za zaš ito, reševanje in pomo  v ob ini 

2. Seznam ob inskih sil za zaš ito, reševanje in pomo  

3. Pregled opreme in sredstev ob inskih enot 

4. Pregled ob inskih enot za RKB zaš ito 

5. Pregled ob inskih tehni no – reševalnih enot Civilne zaš ite 

6. Pregled enot za prvo pomo  v ob ini 

7. Pregled ob inskih služb za podporo 

8. Pregled pristojnih javnih služb in odgovornih oseb glede komunalne infrastrukture 

9. Seznam oseb, ki se jih obveš a o nesre i 

10. Seznam oseb, pristojnih za stike z javnostjo 

11. Pregled sredstev javnega obveš anja, ki so pristojna za obveš anje ob nesre i 

12. Seznam  lanov štaba Civilne zaš ite Republike Slovenije 

13. Seznam  lanov štaba Civilne zaš ite regije ter poveljnikov štabov CZ ob in v regiji 

14. Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter e-pošte na podro ju ZiR

15. Seznam restavratorjev in konzervatorjev 

16. Pregled centrov za socialno delo v regiji 

17. Pregled organizacij za zagotavljanje prehrane 

18. Pregled dekontaminacijskih postaj 

19. Pregled virov nevarnih snovi na obmo ju regije 

20. Pregled zaš itnih obmo ij kulturne dediš ine 

21. Pregled krajinskih obmo ij kulturne dediš ine 

22. Pregled objektov kulturne dediš ine 

23. Pregled objektov naravne kulturne dediš ine 

24. Pregled strokovnih komisij za varstvo kulturne dediš ine 

25. Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj po ob inah 

26. Pregled splošnih bolnišnic v regiji 
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27. Pregled specialnih bolnišnic v regiji 

28. Pregled reševalnih vozil v regiji 

30. Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah 

31. Pregled ve jih verskih skupnosti v Sloveniji 

32. Pregled veterinarskih ambulant v regiji 

33. Pregled veterinarskih zavodov v regiji 

34. Pregled lokacij za pokop živalskih kadavrov 

35. Pregled prostovoljnih gasilskih enot v ob ini 

36. Pregled gasilskih enot regijskega pomena 

 
 
 
11.1.2. Posebne priloge 
 

št. vsebina 

400. Pregled pooblaš enih gradbenih organizacij v regiji 

401. Telefonske številke informativnega centra za pomo  prebivalcem 

402. Pregled cistern za prevoz vode po ob inah 

403. Pregled deponij za odlaganje kontaminiranih materialov 
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11. Seznam dodatkov 
 
11.2.1. Splošni dodatki 
 
zap. 
št. 

vsebina 

1. Na rtovana finan na sredstva za izvajanje na rta 

2. Navodilo za organiziranje in vodenje informativnega centra 

3. Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaš ito, reševanje in pomo  

4.  Aktiviranje na rta zaš ite in reševanja 

5. Vzorec delovnega naloga 

6.  Opomnik za delo poveljnika CZ ob ine 

7. Usposabljanje prebivalcev 

8. Navodilo za uporabo pitne vode 

9. Navodilo prebivalcem o ukrepih za prepre evanje epidemij 

10. Navodilo za psihološko pomo  

11. Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesre i 

12. Navodila o nujni zalogi hrane 

13. Navodilo za organiziranje in vodenje tiskovnega središ a 

14. Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode 

11.2.2. Posebni dodatki 
 
zap. 
št. 

vsebina 

400. Navodilo za vzdrževanje in razdelitev na rta zaš ite in reševanja 

401. Program usposabljanja, urjenja in vaj 

402. Usposabljanje sil za zaš ito, reševanje in pomo  

403. Vaje zaš ite in reševanja 


