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1. KUŽNE BOLEZNI PRI ŽIVALIH 
 

1.1. Uvod 
 

Izdelavo "Načrta zaščite in reševanja" predpisuje Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. 

list RS, št. 51/06 UPB1 in 97/10), ki mora temeljiti na ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah. Načrt 

zaščite in reševanja je izdelan na osnovi Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list 

RS, št. 24/12), Oceno ogroženosti ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju občine Šenčur, 

Verzija 1.0, Državnim načrtom zaščite in reševanja kužne bolezni pri živalih šifra: 327-04/2002-1, z dne 6. 3. 

2003 in Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih za Gorenjsko 

regijo, Verzija 2.0. 

 

Kužne bolezni pri živalih so tiste, ki jih povzročajo kužne klice (bakterije, spirohete, rikecije, virusi in glive). 

 

 

1.2. Splošno o  kužnih boleznih pri živalih 
 

Vrste kužnih bolezni: 

 A (bolezni, ki so zelo kužne) – zelo nalezljive bolezni, katerih širjenje se med rejami prepreči z 

ustreznimi veterinarskimi ukrepi. Te bolezni povzročajo veliko ekonomsko škodo, ogrožajo obstoj 

živalskih vrst. Bolezni iz te skupine je potrebno obvezno prijaviti, kar pomeni, da je ob sumu na bolezen 

potrebno takoj poskrbeti, da se sum ovrže ali bolezen potrdi. 

 

V Sloveniji od leta 1996, ko je bil prijavljen primer klasične prašičje kuge, ni bilo primerov bolezni iz skupine A. 

 

 B (bolezni, ki so praviloma kužne) – praviloma nalezljivce bolezni, širjenje med rejami pa se prepreči 

z ustreznimi veterinarskimi ukrepi. Bolezni povzročajo ekonomsko škodo, ki se jo da zmanjšati z 

ustreznimi veterinarskimi ukrepi. V to skupino sodijo: vranični prisad, steklina, praskavec, 

mehurjavost,.., 

 

V Sloveniji se pojavljajo določene bolezni iz liste B, ki pa jih je mogoče z ustreznim nadzorom in veterinarskimi 

ukrepi uspešno zatirati. 

 

 C (bolezni, ki so praviloma slabo kužne) 

 zoonoze (bolezni ali infekcije, ki se po naravni poti prenašajo z živali vretenčarjev na ljudi in obratno, 

lahko se razvrščajo tudi v skupine A,B,C)- nalezljive bolezni, ki se po naravni poti prenašajo z živali na 

človeka, in ki jih zdravstvena služba lahko obvladuje le v sodelovanju z zdravstveno službo. 

 

Nekatere kužne bolezni se pojavljajo redko in v manjšem obsegu, druge pa pogosto in se hitro širijo na večje 

območje. Pojavljajo se v različnih oblikah, osnovne pa so: 

 

 enzootija (če se kužna bolezen pri živalih stalno ponavlja v različni jakosti, na istem mestu, na ožjem, 

območju in nima težnje po širjenju), 

 

 epizootija (če bolezen pri živalih izbruhne v večjem obsegu in se hitro širi), 

 

 panzootija (če se bolezen pri živalih hitro širi na velikem območju, na primer v državi …). 

 

 

1.3. Ogroženost območja občine Šenčur zaradi množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih 
 

V primeru, da pride do množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih, je zaradi bolezni ogrožena določena vrsta 

živali, kjer se bolezen pojavi. Veterinarska uprava RS, Območni urad  Kranj izvaja predpisane ukrepe na 

območju občine Šenčur. 
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Prebivalci občine Šenčur so ogroženi v toliki meri, kolikor je nevarno, da se bolezen iz živali prenaša na ljudi, še 

zlasti v tistih primerih, ko ni razvitega ustreznega in učinkovitega cepiva proti določeni bolezni. 

Ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih so ogroženi poleg živali še:  

- živinorejci, 

- ljudje, ki živijo neposredno ob živinorejskih posestvih, na katerih so obolele živali,  

- ljudje, iz širše okolice, ki se okužijo s prenosom okužbe pred odkritjem nalezljive bolezni pri živalih,  

- veterinarsko in medicinsko osebje ter vsi reševalci, ki sodelujejo pri zatiranju bolezni.  

 

V primeru, da bi prišlo, do množičnega pojava določene kužne bolezni pri živalih, ki bi se množično prenesla na 

ljudi, bi bilo potrebno izvesti karanteno celotnega okuženega območja. 

 

Na samem območju občine Šenčur po podatkih VURS-a ni zaslediti v preteklosti pojava kužne bolezni.  

Na območju občine Šenčur, kakor na področju Gorenjske regije so bile z ukrepi zdravstvenega varstva živali v 

preteklosti zatrte oziroma uspešno nadzorovane živalske kužne bolezni, ki bi lahko povzročile večjo gospodarsko 

škodo in bile nevarne tudi za zdravje ljudi, saj je bil izveden uspešen sistem nadzora in izvajanja predpisanih 

ukrepov. Določeno tveganje za nastanek in razširitev teh bolezni pa obstaja zaradi prenehanja cepljenja proti 

klasični prašičji kugi. 

 

Pregled staleža drobnice na kmetijah na območju Občine Šenčur je razvidna iz tabele 1 
 

zap. št. kategorija število živali število kmetij 

1. DROBNICA 61 8 

2. DROBNICA 268 1 

3. Skupaj 329 9 

 

Pregled staleža prašičev na kmetijah na območju Občine Šenčur, je razvidna iz tabele 2 

 

zap. št. kategorija število živali število kmetij 

1. PRAŠIČI 356 1 

2. PRAŠIČI 326 1 

3. PRAŠIČI 339 1 

4. PRAŠIČI 154 1 

5. PRAŠIČI 106 7 

6. Skupaj 1.280 11 

 

Pregled staleža govedi na kmetijah na območju Občine Šenčur, je razvidna iz tabele 3 

 

zap. št. kategorija kategorija število živali število kmetij 

1. 
manj kot 50 glav 

goveda 
GOVEDO 2.210 113 

2. 
od 50 do 100 glav 

goveda 
GOVEDO 1.082 171 

3. 
nad 100 glav 

govedi 
GOVEDO 496 4 

4. Skupaj  3.788 134 

 

 

1.4. Možne posledice množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih 
 

Množični pojavi kužnih bolezni pri živalih povzročajo veliko gospodarsko škodo v živinoreji, pri divjadi, 

ribogojstvu, čebelarstvu, živilski industriji, na področju preskrbe z zdravstveno neoporečnimi živili, turizmu in 

izvozu. 

 

Možne posledice so predvsem: 

- neposredna škoda zaradi poginov živali, zakolov ali pokončanja živali zaradi ukrepov zatiranja 

bolezni in zmanjšanja proizvodnje živinorejskih in živilskih obratov; 

- zastoj v mednarodnem prometu; 

- širjenje zoonoz pri ljudeh; 
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- stalna nevarnost za zdravje ljudi v zvezi z onesnaženjem okolja; 

- veliki stroški za preventivo, zatiranje in izkoreninjenje teh bolezni. 

1.5. Sklepne ugotovitve 
 

Glede na navedene podatke je zdravstvena situacija pri domačih živalih ugodna. Toda velika gospodarska škoda, 

ki lahko nastane zaradi množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih, narekuje javni veterinarski službi, da vso 

svojo pozornost nameni preprečevanju kužnih bolezni, ki obsega spremljanje gibanja živalskih kužnih bolezni 

doma in v tujini ter preprečevanje vnosa oziroma širjenja teh bolezni. 

 

Za učinkovito izvajanje navedenih nalog pa je treba na nivoju območja občine Šenčur zagotoviti: 

 dobro organizirano, usposobljeno in opremljeno veterinarsko službo, 

 učinkovito sodelovanje veterinarske službe z drugimi organi in strokovnimi službami, 

 učinkovito preventivo v veterinarstvu, edukacija in izobraževanje imetnikov živali. 

 

Območje občine Šenčur je specifično po kmetijskem območju, zaradi tega je tudi prisotna zelo velika populacija 

prašičev, perutnine, goveda. Zaradi tega je možen pojav nalezljivih bolezni pri živalih, katero lahko povzročajo 

virusi, ki se prenašajo med ptiči. Vse ptičje vrste so občutljive za okužbo, še posebej pa lahko bolezen ogrozi 

domačo perutnino, saj se v strnjenih jatah zelo hitro širi. Domača perutnina je ogrožena če rejci ne spoštujejo 

izvajanja preventivnih ukrepov, ki jih odredi VURS. 
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2. OBSEG NAČRTOVANJA 
 
Sistem zaščite in reševanja je organiziran predvsem za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in je eden 

podsistemov sistema nacionalne varnosti. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je organizirano, kot 

enoten in celovit sistem v državi. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane sile za zaščito, reševanje 

in pomoč se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na lokalni 

skupnosti, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter organizira in vodi zaščito, 

reševanje in pomoč na svojem območju. 

 

Zakonodaja zagotavlja, da se vse oblike zaščite, reševanja in pomoči izvajajo v skladu z načeli mednarodnega 

humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne dediščine in okolja pred škodljivimi 

vplivi naravnih in civilizacijskih nesreč ter v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi, da so vse te 

dejavnosti humanitarne in nevojaške narave ter da se zmogljivosti za zaščito, reševanje in pomoč, ki so na voljo 

lahko uporabijo tudi v mednarodnih humanitarnih akcijah in pri uresničevanju drugih oblik humanitarnega 

poslanstva. 

 

Z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami se ukvarjajo državni organi, občine, strokovne in 

znanstvenoraziskovalne organizacije, javne reševalne službe, človekoljubne in druge nevladne organizacije, 

posamezniki. Njihov skupni cilj pa je preprečiti nesreče ali vsaj ublažiti njihove posledice. 

 

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, 62/04 in 93/05), so glede na vrsto infekcije in ukrepe, 

potrebne za njihovo preprečevanje in zatiranje, razvrščene v štiri skupine v skladu z mednarodnim zoosanitarnim 

kodeksom in epizootiološkim stanjem.  

 

 

2.1. Temeljne ravni načrta 
 

Da bi bilo ukrepanje ob potresu organizirano in učinkovito, je treba pripraviti ustrezne načrte na lokalni, občinski 

in regijski ravni. 

 

S tem načrtom se urejajo ukrepi in dejavnosti za zaščito in reševanje, ki so v občinski pristojnosti. 

 

Temeljni načrt je Državni načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni , na ravni občine pa se 

izdela Občinski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni za Občino Šenčur. Občinski 

načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni mora biti usklajen z regijskim načrtom zaščite in 

reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni. 

 

Organizacije, ki opravljajo vzgojno izobraževalno dejavnost so:  

 Osnovna šola Šenčur 

 Podružnična šola Voklo, Trboje in Olševek 

 Vrtec Šenčur, Vrtec Voklo, Vrtec Janček Visoko 

 Zdravstveni dom Šenčur, Zobozdravstvena ambulanta 

 

Zdravstvenih ustanov za 30 ali več ljudi na območju občine ni. 
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2.1. Načela zaščite, reševanja in pomoči 
 

Zaščita, reševanje in pomoč se ob pojavu kužnih bolezni organizira v skladu z naslednjimi načeli: 

 

Načelo preventive 

Vsakdo je dolžan spremljati razmere, po javnem alarmiranju ali pred njim izvajati preventivne in zaščitne ukrepe 

za preprečitev in zmanjšanje posledic nesreč, ki so v njegovi moči. Občina pri zagotavljanju varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s svojimi pristojnostmi prednostno organizira izvajanje preventivnih 

ukrepov. Preventivni ukrepi morajo imeti prednost pri vseh oblikah načrtovanega varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. 

 

Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev 

Pri izvedbi ukrepov ZRP je vsakdo dolžan uporabiti najprej svoje sile in sredstva in le če te ne zadoščajo lahko 

iščejo pomoč občinskih sil. Če pa tudi slednje ne zadoščajo več, lahko Poveljnik CZ občine in druge odgovorne 

osebe občine Šenčur zaprosijo za pomoč Štab CZ za Gorenjsko in sosednje občine. 

 

Načelo pravice do varstva ob nesreči 

Vsakdo ima pravico do zaščite, reševanja in pomoči, če je zaradi nesreče ogroženo njegovo življenje, zdravje ali 

premoženje.  Pri tem se upošteva načelo prednosti. 

 

Načelo prednosti 

Prednost pred vsemi drugimi ukrepi ima reševanje človeških življenj. Pri zagotavljanju ukrepov ZRP, ki jih 

omogoča občina glede na razpoložljive sile in sredstva ter razmere imajo prednost šole, vrtci, zdravstvene 

ustanove, ustanove varstva odraslih, individualno pa otroci, nosečnice, ostareli. Časovno prednost imajo 

neposredno ogroženi in prizadeti zaradi nesreče. O prioritetah odloča Poveljnik CZ občine. 

 

Načelo pomoči 

Ob nesreči je vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vse dejavnosti za zaščito, reševanje in 

pomoč so človekoljubne narave. 

 

Načelo javnosti 

Podatki o nevarnostih ter o dejavnostih občine in drugih izvajalcev nalog varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami so javni. Občina mora zagotoviti, da je prebivalstvo na območju, ki bi ga lahko prizadela naravna ali 

druga nesreča, obveščeno o nevarnostih preko sistema javnega alarmiranja in elektronskih medijev. 

 

Načelo obveznega izvajanja odločitev 

Vodenje ZRP temelji na obveznem izvajanju odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih 

sil za ZRP. Da bi preprečili ali vsaj ublažili posledice naravnih in drugih nesreč, je treba hitro ukrepati hitro in 

učinkovito. Zato morajo biti sile za zaščito, reševanje in pomoč organizirane, opremljene in usposobljene tako, 

da se na nesrečo lahko odzovejo v najkrajšem možnem času. 



NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB KUŽNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH         

 

 

doc: Načrt zaščite in reševanja KUŽNE BOLEZNI list št: 9/29 

3. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 

3.1.  Temeljne podmene načrta  
 

Temeljne podmene načrta zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih so: 

 

 občinski načrt je izdelan za množični pojav kužnih bolezni pri živalih, pri katerem je treba za njihovo 

omilitev ali odpravo posledic poleg rednih služb, uporabiti tudi sile za zaščito, reševanje in pomoč 

občinskega pomena 

 

 prebivalci na okuženem in ogroženem območju morajo biti pravočasno in objektivno obveščeni o 

razsežnosti množičnega pojava kužne bolezni pri živalih, njenih posledicah, ukrepih za zmanjševanje in 

odpravo posledic ter o ravnanju ob nesreči. Informacije o tem je treba sproti dopolnjevati in objavljati. 

Z obveščanje prebivalstva so zadolženi organi občine. 

 

 

3.2. Zamisel izvedbe zaščite in reševanja  
 

3.2.1. Koncept odziva ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih 

 

Koncept odziva ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih temelji na klasifikaciji dogodka, ki je v 

pristojnosti Lokalnega središča za nadzor bolezni (LSNB) in sicer: 

 

 OBVLADLJIVI DOGODKI (pojav kužne bolezni je obvladljiv in je s pomočjo drugih javnih služb 

pod nadzorom pristojnih veterinarskih organizacij. Veterinarske organizacije poskrbijo za obveščanje, 

VURS pa izvaja ukrepe in spremlja dogodke (monitoring), sistem varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami je v pripravljenosti) 

 

 TEŽKO OBVLADLJIVI DOGODKI – množični pojav kužnih bolezni (pojav kužne bolezni je 

obvladljiv z dejavnostjo veterinarskih organizacij, javnih služb in sil za zaščito,reševanje in pomoč 

(ZRP). Na podlagi napovedi poteka nesreče in ocene situacije, ki jo izdela DSNB, Poveljnik Civilne 

zaščite Republike Slovenije (CZ RS) določi zaščitne ukrepe in naloge zaščite, reševanja in pomoči). 

 

Ukrepe in naloge zaščite, reševanja in pomoči izvajajo sile ZRP občin po načelu postopnosti 
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Potek glavnih dejavnosti je prikazan na sliki 1: Koncept odziva ob pojavu kužnih bolezni pri živalih 

 

 
 

 

3.3. Uporaba načrta  
 

Sistem organiziranega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Šenčur je v 

pripravljenosti že pri obvladljivih dogodkih. 

 

Občinski načrt ZiR ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih za Občino Šenčur se aktivira, ko pride do 

težko obvladljivih dogodkov - množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih. 

 

Odločitev o uporabi načrta sprejme poveljnik CZ občine oziroma njegov namestnik ali župan. Pri uporabi 

načrta upoštevamo načelo postopnosti. 
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4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 
 

4.1. Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz občinske pristojnosti 
 

Občinski organi: 

 župan 

 občinska uprava 

 skrbnik načrta 

 

Organi civilne zaščite občine: 

 poveljnik CZ občine 

 namestnik poveljnika CZ občine 

 štab Civilne zaščite občine 

 

P-01 – Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO 

 

Enote in službe Civilne zaščite občine 

 enota za tehnično reševanje  

 enota za iskanje zasutih v ruševinah  

 enota za gradnjo in utrjevanje nasipov  

 enota za reševanje na vodi in iz vode  

 enota za podporo  

 enota za oskrbo in prevoz  

 enota za oskrbo zaklonišč 

 enota za prvo pomoč  

  

  

 

Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč v občini  

 Javno podjetje Komunala Kranj, d.o.o. – asanacija in pokop ljudi in kadavrov 

 Center za socialno delo Kranj – za socialno pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu 

 

 

Gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko službo: 

 PGD Šenčur, 28 operativnih gasilcev. III. kategorija, 

 PGD Srednja vas, 13 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Luže, 12 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Olševek, 21 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Hotemaže, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Visoko-Milje, 18 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Voklo, 21 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Voglje, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Trboje, 14 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Prebačevo-Hrastje, 14 operativnih gasilcev, I. kategorija 

 

 

Občinski pogodbeni izvajalci: 

 Pogodbeni izvajalci z gradbeno mehanizacijo, 

 

 

P-03 – Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P-04 – Podatki o organih, službah in enotah CZ 

P-07 – Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito, reševanje in pomoč 

P-11 – Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P-10 – Pregled gradbenih organizacij 
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Naloge prostovoljnih gasilskih društev v občini Šenčur 

- pomoč pri gašenju večjih požarov, na območju kjer se društvo nahaja 

- gašenje in omejevanje širjenja manjših požarov 

- izvajanje požarnih straž 

- reševanje ob elementarni nesreči (poplave, plazovi, potresi, visok sneg,…) 

- reševanje na vodi (ljudi in živali) 

- reševanje ob nesreči z nevarno snovjo 

- tehnična pomoč ob nezgodah 

 

Enote in službe društev in drugih nevladnih organizacij 

 prostovoljna gasilska društva občine Šenčur 

 območna organizacija rdečega križa Šenčur 

 veterinarske organizacije, 

 Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, Območna enota Kranj 

 javni zavodi za zdravstveno varstvo, 

  javne službe za prevoz živalskih odpadkov in ravnanje z njimi, 

 

P-25 – Pregled človekoljubnih organizacij 

 

P-29 – Pregled veterinarskih organizacij 

 

P-07 – Pregled javnih in drugih družb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito reševanje in pomoč 

 

 

4.2. Materialno – tehnična sredstva za izvajanje načrta 
 

Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih se uporabijo 

obstoječa sredstva, ki jih občina zagotavlja na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in 

usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč. O pripravljenosti in aktiviranju opreme in sredstev CZ odloča 

Poveljnik CZ občine, opreme in sredstev JGS pa Poveljniki PGD. 

 

Materialno - tehnična sredstva se načrtujejo za: 

 zaščitno in reševalno opremo ter orodje (sredstva za osebno in skupinsko zaščito, oprema, vozila ter 

tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci), 

 materialna sredstva za ZRP iz državnih rezerv. 

 

V kolikor občina Šenčur ne razpolaga z zadostnimi viri materialno-tehničnih sredstev, lahko poveljnik CZ ali 

župan zaprosita za pomoč sosednje občine ali Štab CZ za Gorenjsko. 

 

06 – Pregled opreme in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč 

 

 

4.3. Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta 
 

Finančna sredstva so s proračunom občine Šenčur načrtovana za vse izvajalce nalog ZRP za izvajanje aktivnosti, 

kot so redna dejavnost, usposabljanja, opremljanje, vaje, nadomestila plač, stroški udeležbe idr. Sem sodi tudi 

pokritje najnujnejših začetnih stroškov operativnega delovanja enot in služb Civilne zaščite, pogodbenih 

izvajalcev in drugih operativnih sestavov ZRP, ki so nepredvidoma nastali, sem sodijo tudi začetne aktivnosti, ki 

jih ni bilo mogoče drugače speljati ali pa je v pogodbah o izvajanju nalog ZRP in v pogodbi o medsebojnem 

sodelovanju in pomoči tako navedeno. 

 

Finančna sredstva za izvajanje načrta se načrtujejo za: 

 nabavo in obnavljanje potrebnih materialnih tehničnih sredstev 

 stroške usposabljanj sil za izvajanje načrta 

 stroške operativnega delovanja sil za izvajanje načrta 

 materialne stroške. 
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Posebni stroški delovanja sestavov ZRP ob velikih in katastrofalnih nesrečah ter njihove uničene in 

poškodovanje opreme se pokrivajo iz sredstev rezerv proračuna občine Šenčur in Republike Slovenije oziroma iz 

posebnih sredstev za delovanje sestavov ZRP ob posamezni nesreči, ki jih zagotavlja Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje. Stroškovniki, računi ter druga dokazila in zahtevki se v najkrajšem možnem 

času dostavijo štabu Civilne zaščite občine Šenčur v verifikacijo, ki jih nato dostavi Komisiji občine Šenčur za 

ugotavljanje posledic naravnih in drugih nesreč. 

 

 
 

5. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 
 

Ob pojavu kužnih bolezni na območju občine Šenčur se posredujejo podatki v ReCO Kranj. 

 

5.1. Opazovanje nevarnosti 
 

VURS in DSNB sta zadolžena za opazovanje pojavnosti ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v 

Sloveniji in v širši regiji, ter zbiranje in obdelovanje podatkov. Podatki o pojavnosti kužnih bolezni pri živalih na 

območju občine Šenčur se pridobijo na terenu. 

 

5.2. Obveščanje izvajalcev nalog ZiR 
 

Obveščanje pristojnih organov 

 

Na podlagi obvestil iz terena ReCO Kranj o množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih obvesti:  

 Prvo dosegljivo odgovorno osebo v občini (Seznam vodilnih oseb, ki jih ReCO Kranj obvešča o 

izrednih dogodkih). Obveščena oseba pa nato obvešča ustrezne organe v občini. 

 

Shema obveščanja pristojnih organov o množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih 

 

 

D-01 – Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta 

 

Skrbnik načrta 

 

Župan 

 

Poveljnik CZ občine 

 

Člani štaba CZ 

občine 

 

Poveljnik GZ 

Prva dosegljiva 

odgovorna oseba v  

občini 

 

ReCO Kranj 
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Informiranje pristojnih organov  

 

Za sprotno informiranje organov v lokalni skupnosti in drugih izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči o 

stanju in razmerah na prizadetem območju, sprejetih ukrepih in poteku izvajanja zaščite in reševanja ter 

odpravljanja posledic množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih, skrbi poveljnik CZ ob pomoči strokovne 

službe občine. V ta namen:  

 

 V dogovoru z županom posreduje v ReCO Kranj podatke o prvih posledicah množičnega pojava 

kužnih bolezni pri živalih na tel. številko 112, nato pa čimbolj natančno pisno prvo poročilo iz 

katerega mora biti razviden obseg posledic množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih. 

 

 Pripravlja in objavlja informacije za obveščanje javnosti preko lokalnih medijev kamor pošlje pisno 

informacijo.  

 

 

P-01 – Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO 

 

P-32 – Seznam članov komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov 

 

P-33 – Seznam članov komisije za ocenjevanje škode 

 

 

5.3. Obveščanje javnosti 
 

Obveščanje prebivalstva: Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju, na katerem se pojavijo 

množični primeri kužne bolezni pri živalih občina objavi posebno telefonsko številko (04 251 91 00) na kateri 

lahko občani dobijo vse potrebne informacije o množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih, napotke kako naj 

ravnajo in sporočajo posledice nesreče. Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju se izvaja preko sredstev 

javnega obveščanja, predvsem preko Radio Kranj, Gorenjska TV in Radio VAL 202 ter preko posebne 

telefonske številke. Za posredovanje informacij in obveščanje prebivalcev sta odgovorna župan in Poveljnik 

CZO.  

 

Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti je odgovoren 

župan in Poveljnik CZ občine, v skladu s svojimi pristojnostmi. 

V ta namen je izdelan občinski načrt informiranja javnosti. V njem so opredeljene naloge in postopki Poveljnika 

CZ občine in župana za izvajanje načrta informiranja javnosti. 

 

Informacijski center pridobiva informacije, ki so v pristojnosti lokalnega središča za nadzor bolezni (LSNB) 

neposredno od LSNB. 

 

Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje občinska uprava občine Šenčur. V ta namen in 

kadar je to potrebno v sodelovanju s Štabom CZ občine Šenčur in drugimi državnimi organi: 

 organizira in vodi tiskovno središče, 

 organizira in vodi novinarske konference, 

 pripravlja skupna sporočila za javnost, 

 navezuje stike z redakcijami medijev in novinarji ter skrbi, da imajo na razpolago informativna in druga 

gradiva in da so jim dostopni informacijski viri; 

 spremlja poročanje medijev. 

 

P-03 – Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P-04 – Podatki o organih, službah in enotah CZ 

P-18 – Seznam medijev, ki bojo posredovale obvestilo o izvedbah alarmiranja in napotke za izvajanje zaščitnih 

ukrepov 

D-102 – Navodila prebivalcem za ravnanje ob potresu  
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5.4. Distribucija informacij 
 

Informacije se posredujejo v objavo lokalnim sredstvom javnega obveščanja na ogroženem območju in sicer 

preko: 

 radia in TV, 

 dnevnih časopisov, 

 mobilne razglasne postaje v vozilih ZRP, 

 obvestil, podanih na krajevno običajen način. 
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 

6.1. Aktiviranje organov in njihovih strokovnih služb 
 

ReCO Kranj ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih obvesti prvo dosegljivo odgovorno osebo v občini 

v skladu s seznamom vodilnih oseb, ki jih ReCO obvešča p izrednih dogodkih. Obveščena oseba pa nato obvešča 

ustrezne organe v občini. Po obvestilu in prvih poročilih ter glede na posledice množičnega pojava kužnih 

bolezni pri živalih poveljnik CZ občine najprej aktivira štab CZ občine, ki je pristojen za operativno in strokovno 

vodenje zaščite, reševanja in pomoči, oziroma podpira vodenje. 

 

Župan neposredno aktivira: 

 pripadnike Služb za podporo - Ekipo za administrativno podporo in druge potrebe ter Ekipo 

kurirjev; 

 

Poveljnik CZ občine s pomočjo sistema samosklica aktivira: 

 člane Štaba CZ občine. 

 

Gasilski poveljnik občine preko ReCO Kranj ali telefonskih zvez aktivira poveljnike PGD. 

 

 

6.2. Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč 
 

Po obvestilu o množičnem pojavu kužne bolezni pri živalih, po oceni situacije in napovedi dogodkov (širjenja 

kužne bolezni), ki ju izdela DSNB, ter glede na zahteve prizadetih občanov Poveljnik CZ občine oziroma njegov 

namestnik sprejme odločitev o aktiviranju občinskih sil pristojnih za operativno, strokovno vodenje zaščite, 

reševanja in pomoči in o uporabi občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

 

Poveljnik CZ občine ali njegov namestnik sprejme sklep o aktiviranju članov štaba CZ občine. 

 

Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč se izvaja v skladu z Dokumenti o pozivanju in aktiviranju 

pripadnikov, enot in služb CZ.  

 

Pripadnike enot in služb CZ občine poziva služba za podporo ŠCZO. Sodelavec za zaščito in reševanje ureja vse 

zadeve glede nadomestil plač in povračil stroškov, ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti v CZ oziroma 

pri zaščiti in reševanju.  

 

Poimenski seznam enot in mobilizacijski pozivi za vse pripadnike CZ in pripadnike nevladnih organizacij in 

društev, ki so organizirani na ravni občine so v prostorih Občine Šenčur - Skrbnik načrtov ZiR na občinski 

upravi. 

 

Po potrebi zahteva pomoč regije in države. 

 

Za izvajanje ZRP ob množičnem pojavu kužnih bolezni Poveljnik CZ občine glede na oceno stanja aktivira Štab 

CZ občine in druge sile za ZRP ter vključi v aktivnosti zaščite in reševanja: 

 Pogodbene gospodarske službe z gradbeno in z gozdarsko mehanizacijo; 

 Javne službe: Javno podjetje Komunala Kranj, Policijska postaja Kranj, Veterinarsko ambulanto 

Kranj, 

 

 

P-05 – Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč 
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6.1. Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih 
 

Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih se izvaja s pomočjo občinskega logističnega centra.  

 

Poveljnik CZ občine oz. njegov namestnik lahko glede na potrebe zaprosi za:  

 zagotavljanje posebne opreme, ki je v občini ni ali pa jo primanjkuje (gradbena mehanizacija, 

elektro agregati); 

 zagotavljanje zaščitne in reševalne opreme; 

 zagotavljanje sredstev za razkuževanje; 

 zagotavljanje zadostnih količin krme za živino, zdravil za živali; 

 finančno pomoč za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje in  

 specialno zaščitno in reševalno opremo, ki je potrebna glede na posledice množičnega pojava 

kužnih bolezni pri živalih.  

 

Poveljnik CZ občine oz. njegov namestnik lahko zaprosi Poveljnika  CZ za Gorenjsko, za dodelitev materialnih 

sredstev iz regijskih ali državnih rezerv. 

 

 

6.2. Občinski logistični center 
 

Logistični center se nahaja v Gasilskem domu PGD Šenčur, Gasilska cesta 4, Šenčur. 

Odgovoren Poveljnik CZ in štab. Ekipa gasilcev bo skrbela za prevzem, evidenco in razdelitev. Za prevoz se 

bodo v večini uporabljali traktorji in ostala transportna sredstva. 
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE 
 

7.1. Organi in njihove naloge  
 

Zaščita, reševanje in pomoč (ZRP) se organizira in izvaja kot enoten sistem na občinski ravni. Organi na 

območju občine pri izvajanju ZRP ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih opravljajo naslednje naloge: 

Dejavnosti in naloge za zaščito, reševanje in pomoč ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju 

občine Šenčur vodijo v skladu s svojimi pristojnostmi: 

 

Župan in strokovne službe občine:  

 opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči iz svoje pristojnosti,  

 zagotavlja informacijsko in logistično podporo organom vodenja na občinski ravni,  

 zagotavlja pogoje za delo Poveljniku CZ občine in ŠCZO, 

 zagotavlja logistično podporo pri delovanju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter 

občinske komisije za ocenjevanje škode  

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.  

 

Poveljnik CZ občine  

 usmerja dejavnost za zaščito, reševanje in pomoč,  

 predlaga in odreja zaščitne ukrepe,  

 odloča o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč  

 vodi operativno-strokovno dejavnost Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč iz 

svoje pristojnosti na območju občine,  

 obvešča Poveljnika CZ za Gorenjsko regije in župana o posledicah in stanju na prizadetem 

območju ter daje mnenja in predloge v zvezi z zaščito, reševanjem, pomočjo ter opravljanjem 

posledic nesreče, 

 nadzoruje izvajanje nalog – spremlja stanje na prizadetem območju,  

 usmerja dejavnost za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje na prizadetem območju,  

 pripravi končno poročilo o nesreči  

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.  

 

Štab Civilne zaščite občine  

 nudi Poveljniku CZ občine strokovno pomoč pri vodenju nalog zaščite, reševanja in pomoči,  

 spremlja izvajanje posameznih dejavnosti zaščite in reševanja,  

 zagotavlja informacijsko podporo,  

 zagotavlja logistično podporo občinskim silam za zaščito, reševanje in pomoč,  

 opravljanje ostalih administrativnih in finančnih zadev.  

 

JGS: 

 izvaja vse naloge ZRP ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v skladu s pravili stroke,  

 sodeluje in pomaga pri oskrbi s pitno vodo,  

 sodeluje in pomaga pri izvedbi ukrepov ZRP ob nesrečah z nevarnimi snovmi,  

 sodeluje ali izvaja zavarovanje lokacije in/ali območja nesreče ter infrastrukturnih naprav in napeljav ob 

nesrečah,  

 organizira ali sodeluje pri izvedbi takojšnjega začasnega umika prizadetih in ogroženih ljudi, živali in 

premoženja, 

 izvaja splošno reševalne naloge ob naravnih in drugih nesrečah,  

 sodeluje in pomaga pri izvajanju intervencijske sanacije in pri odpravi drugih posledic nesreč,  

 sodeluje in pomaga pri vseh vrstah naravnih in drugih nesreč z razpoložljivimi silami in sredstvi.  

 

Nevladne organizacije  

Območno združenje Rdečega križa, Slovenska Karitas ter druge nevladne organizacije, katerih dejavnost je 

pomembna za zaščito, reševanja in pomoč izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. Vključujejo se v skupne akcije 

zaščite, reševanja in pomoči na podlagi odločitve Poveljnika CZ občine. 
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Javne zdravstvene službe: 

 izvajajo obvezne posebne preventivne ukrepe ob zoonozah, 

 opravljajo druge naloge iz svoje pristojnosti. 

 

Veterinarska uprava RS, Območni urad  Kranj: 

 opravlja naloge s področja odkrivanja, evidentiranja in gibanja pojava kužnih bolezni, 

 vodenje ukrepov za preprečevanje, zatiranje in odpravo posledic, 

 obveščanje in poročanje, 

 vodi usposabljanje lastnikov domačih živali in enot CZ za prvo veterinarsko pomoč 

 

 

7.2. Operativno vodenje 
 

Vodenje sil za ZRP je urejeno z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po tem zakonu se 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizira in izvaja kot enoten sistem na lokalni, regionalni in 

državni ravni.  

 

Dejavnosti za ZRP na območju občine operativno vodi poveljnik CZ občine, ki mu pri sprejemanju odločitev 

strokovno pomagajo člani štaba CZ občine.  

 

Logistično podporo silam za zaščito, reševanje in pomoč na terenu, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, 

materiala, prevoza, informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva, zagotavlja štab CZ s 

službami za podporo. 

 

 

7.2.1. Vodja intervencije 
 

 Prepove dostop nepoklicanim osebam in promet mimo kraja intervencije. 

 Odredi evakuacijo ljudi živali in premoženja iz objektov in območij. 

 Odredi uporabo določenih sredstev zvez oz. njihovo vzpostavitev. 

 Odredi odstranitev vozil in drugih ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo. 

 Odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebne gasilske 

zaščitne in reševalne opreme. 

 Odredi sežig nevarne snovi, če je ni mogoče drugače odstraniti. 
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7.2.2. Ukrepanje organov CZ ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih 
 

 

     DOKUMENTACIJA                                      DIAGRAM POTEKA                         PRIMARNA                    

           POSTOPKI                                                     AKTIVNOSTI                           ODGOVORNOST 

 

 
 

 ZBIRANJE PODATKOV O   Štab CZ občine   

POROČILA POSLEDICAH MNOŽIČNEGA  

 POJAVA KUŽNIH BOLEZNI PRI          

               ŽIVALIH   

 
 

  

 
OCENITEV STANJA, NAPOVED 

RAZMER 

Štab CZ občine   
  
        

    

    

 

 

 

  

  

                  
  

 

ODLOČITEV                   NE ODLOČANJE O  DA     Poveljnik CZ občine 
 

NUJNIH UKREPIH  

   

   

ODREDBA O AKTIVIRANJU AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ZA 

ZRP 

                Poveljnik CZ občine 
 

                Enote in službe CZ občine 

   

   

 ORGANIZACIJA ZAŠČITE, 

REŠEVANJA IN POMOČI 

                Poveljnik CZ občine 

                Štab CZ občine 

   

   

 POROČILA        SPREMLJANJE RAZMER                 Poveljnik CZ občine 

                               IN AKTIVNOSTI                 Štab CZ občine 
   

   

 OBVEŠČANJE 

O STANJU IN UKREPIH 

                 Poveljnik CZ občine 

  

OBVESTILA   
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7.1. Organizacija zvez  
 

Pri vodenju dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah se uporablja sistem zvez 

zaščite in reševanja (ZA-RE), ki ima podsistem radijskih zvez in podsistem osebnega klica. Sistem zvez ZA-RE 

se obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah. Telekomunikacijsko 

središče tega sistema je ReCO Kranj, do katerega se uporabniki lahko povezujejo le z uporabo repetitorjev in 

preko katerih se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske 

sisteme. Ob morebitnem izpadu repetitorja, se posreduje ReCO Kranj zahtevo po postavitvi mobilnega 

repetitorja.  

 

Konfiguracija terena preprečuje, da bi za celotno območje občine zadostoval en repetitorski kanal, ki bi 

omogočal zvezo z ReCO Kranj ali zvezo med enotami na različnih lokacijah. 

 

Primarni repetitorski kanal za območje občine je kanal 12 (ZARE 12 – Krvavec). 

 

Na hribovitih območjih, ki jih kanal 12 ne pokriva kvalitetno se uporabi kanal 13. 

 

Na vzhodnem hribovitem področju je možno vzpostaviti zvezo z ReCO Ljubljana na kanalu 17 in preko njega 

povezavo z ReCO Kranj. 

 

Za neposredno vodenje intervencije na terenu pa se uporabljajo simpleksni kanali, ki jih dodeli ReCO Kranj.  

V primeru, da je v reševanje vključen tudi helikopter Slovenske vojske se za medsebojno komuniciranje 

uporablja 33. ali 34. kanal radijskih zvez ZA-RE.  

 

Radijske zveze sistema zvez ZA-RE se uporablja v skladu z navodilom za uporabo radijskih zvez ZA-RE.  

Pri prenosu podatkov in komuniciranju se načeloma uporablja vsa razpoložljiva telekomunikacijska in 

informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno povezanih omrežjih. Prenos podatkov in 

komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka 

po:  

 telefaksu,  

 radijskih zvezah (ZA-RE),  

 javne telefonske zveze (analogne ali digitalne)  

 brezžični telefoni (GSM)  

 internetu. 

 

P-19 – Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE + 
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8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 

8.1. Ukrepi zaščite in reševanja 
 

8.1.1. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi  

 

 

     DOKUMENTACIJA                                      DIAGRAM POTEKA                         PRIMARNA                    

           POSTOPKI                                                     AKTIVNOSTI                           ODGOVORNOST 

 

 
 

 DOLOČITEV LOKACIJ ZA    Občina Šenčur   

LOKACIJE MOŽNIH MEST ZA POKOP IN SEŽIG   

POKOP ŽIVALSKIH TRUPEL ŽIVALSKIH TRUPEL          

    

 
UREDITEV MEST ZA POKOP IN 

SEŽIG 

Občina Šenčur 
 VURS 
        

    

    

 PREVOZ ŽIVALSKIH TRUPEL DO 

MESTA ZA POKOP ALI SEŽIG 

 

Izvajalci javne službe prevozov trupel 

 VHS služba 

  

  

 

 

               

 UNIČEVANJE ŽIVALSKIH TRUPEL 

IN NADZOR 

VURS 

Gasilske enote PGD občine Šenčur 

                     

   

 SPREMLJANJE STANJA  Občina Šenčur  

  VURS 

   

  

 

Ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih je zelo pomembno, da so živalska trupla čim prej odstranjena 

oziroma uničena, da se prepreči nadaljnje širjenje bolezni. Najprimernejši načini uničenja se določi po navodilih 

LSNB. Možni načini so: odvoz v kafilerije, zakopavanje in sežiganje.  

Ker na območju občine Šenčur ni kafilerije, bo potrebno organizirati odvoz oziroma zakopavanje ali sežiganje 

trupel. Občinska uprava občine mora vnaprej pripraviti lokacije mest pokopa oziroma mest za sežig. 

 

Za oskrbo poškodovanih živali pa skrbi Veterinarska ambulanta Medicus, Blaž Gašperlin s.p. Šenčur in 

Veterinarska ambulanta Visoko (Dušan Likozar) v skladu z načrtom VURS za postopanje ob naravnih in drugih 

nesrečah. Pomoč po potrebi nudijo lastniki živali. 

 

Veterinarska ambulanta Kranj, zbira podatke o poškodovanih in poginulih živalih, v kolikor so bile udeležene v 

prometni nesreči, ter nudi prvo veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim. Odreja zasilni zakol 

poškodovanih živali, odstranjevanje živalskih trupel in izvaja druge higienske in protiepidemijske ukrepe v 

skladu z načrtom VURS za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč ji po potrebi nudijo pripadniki 

enot CZ občine ter lastniki živali.  

 

8.1.1.1. Določitev lokacij za pokop ali sežig živalskih trupel 

Občina Šenčur ima v svojih prostorskih aktih določeno lokacijo za pokop in sežig živalskih trupel. Pri tem so 

upoštevali kriterije za umeščanje posegov v prostor in koncept ravnanja z odpadki. Pokop se bo vršil v skladu z 

občinskim prostorskim načrtom in sicer na ustreznih kmetijskih zemljiščih.  

 

8.1.1.2. Ureditev mest za pokop in sežig živalskih trupel 

Za ureditev mest za pokop in sežig živalskih trupel je pristojna občina Šenčur. Ta naloga vsebuje izkop in 

pripravo grobišč ter pripravo materiala za sežiganje po navodilih VURS. Preden pričnemo izkop in pripravo mest 

za pokop živalskih trupel je potrebno preveriti pri lokalnih organih oziroma lastnikih zemljišč, če je zaradi 
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zaščite vodnih virov sploh možno zakopavanje živalskih trupel. Sežig živalskih trupel pride v poštev samo takrat, 

ko se ne odločimo za odvoz v kafilarije ali ko zakopavanje ni mogoče. Za ureditev mest za pokop in sežig 

živalskih trupel so pristojne občine. 

 

8.1.1.3. Prevoz živalskih kadavrov do mesta pokopa ali sežiga 

Živalska trupla do mesta pokopa ali sežiga prepeljejo pristojne javne službe za prevoz in ravnanje z živalskimi 

odpadki ter veterinarska higienska služba (VHS). Načeloma se trupla živali odpeljejo v kafilerijo in se 

neškodljivo uničijo. Trupla je treba prepeljati v pokritih, ustrezno opremljenih in nepropustnih vozilih, ki jih 

mora spremljati predpisana dokumentacija-listina o prevozu nevarnega blaga. 

 

8.1.1.4. Uničevanje živalskih trupel in nadzor 

Za uničenje živalskih trupel so odgovorne javne službe za prevoz živalskih odpadkov in ravnanje z njimi, 

veterinarska higienska služba, za nadzor pri uničevanju živalskih trupel pa so odgovorne pristojne veterinarske 

organizacije. Pri nadzoru sežiga živalskih trupel sodelujejo tudi pristojne gasilske organizacije. Trupla je 

potrebno uničiti na kar najhitrejši način, po možnosti na okuženem gospodarstvu. Najprimernejši način 

uničevanja se določi po navodilih Državnega središča za nadzor bolezni. 

 

8.1.2. Radiološka, kemična in biološka zaščita 

Kemična in biološka zaščita obsega ukrepe ter sredstva za neposredno zaščito pred učinki kužnih bolezni pri 

živalih, in sicer: 

 zaščito ljudi in živali (označevanje meja okuženih in ogroženih območij), 

 dekontaminacijo ljudi, živali, materialnih dobrin in okolja (razkužitev ljudi, obleke, stanovanjskih 

površin, hlevov, dvorišč, pašnikov, odplak in živalskih iztrebkov…; dezinsekcija in deratizacija 

objektov na okuženem območju). 

 

Naloge kemične in biološke zaščite izvajajo veterinarske organizacije in pristojne veterinarske higienske službe.  

 

Občina Šenčur v sodelovanju z PGD organizira dekontaminacijske ekipe in sicer po eno ekipo za vsako lokalno 

središče. 

 

Občina s svojimi enotami CZ takoj po izbruhu bolezni začne izvajati zaščitne ukrepe in poroča o izvršenih 

ukrepih poveljniku CZ za Gorenjsko. 

 

V primeru pojava ptičje gripe je ob prvem klicu za dekontaminacijo zadolžena gasilska enota, ki ima koncesijo 

za ukrepanje ob nesreči z nevarno snovjo (JZ GRS Kranj, JZ GARS Jesenice, PGD Škofja Loka in PGD Bled). 

Za kasnejše ukrepanje pa so zadolžene ekipe osrednjih gasilskih društev. 

 

P-10 – Pregled gradbenih organizacij 

 

P-21 – Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove zmogljivosti ter 

lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-29  – Pregled veterinarskih organizacij  

P-23 – Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih aktih 

P-07 – Pregled javnih in drugih služb služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito reševanje in pomoč 

D-09 – Program urjenja, usposabljanja in vaj 
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8.2. Naloge zaščite reševanja in pomoči  
 

8.2.1. Naloge tehničnega reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih so: 

 

 graditev razkuževalnih ovir na mejah okuženega območja; 

 

 sodelovanje pri prevozu okuženih živali v kafilerije in pokopu živalskih trupel; 

 

 izvajanje požarnih straž pri sežigu okuženih živalskih kadavrov. 

 

Te naloge opravljajo Nacionalni veterinarski inštitut in VURS. Po prejeti prošnji za pomoč lahko sodeluje tudi 

pogodbeni izvajalec občine z gradbeno mehanizacijo Vilko Konc s.p. in g Globočnik Maja s.p., Gorenjska 

Gradbena družba d.d., če ga aktivira Poveljnik CZ občine. Prav tako pri opravljanju nalog sodelujejo gasilske 

enote občine in tehnično reševalne enote Civilne zaščite. 
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 

Ob množičnem pojavu kužnih bolezni so rejci živali dolžni izvajati osebno in vzajemno zaščito, ki obsega ukrepe 

za preprečevanje in ublažitev tveganj za zdravje in življenje ter premoženje posameznika. V ta namen se morajo 

usposobiti za uporabo osebnih zaščitnih sredstev, obvladati morajo osnove prve pomoči, osnove prve 

veterinarske pomoči, seznaniti se morajo s sredstvi za razkužitev in njeno izvedbo. Poleg tega si morajo 

priskrbeti najnujnejša osebna zaščitna sredstva ter potrebščine za osebno in vzajemno zaščito. 

 

Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri 

živalih, skrbi občinska uprava občine Šenčur. 

 

Pri tem sodeluje tudi lokalno središče za nadzor bolezni, ki občanom zagotovi vso potrebno pomoč pri izvajanju 

določenih ukrepov (razni priročniki za živinorejce ob pojavu slinavke in parkljevke, priročnik za pridelovalce in 

predelovalce mleka ipd.). 

 

Zelo pomembno je, da so prebivalci seznanjeni s postopki, ki jih morajo izvesti za zavarovanje lastne varnosti in 

premoženja. 

 

V ta namen občinska uprava organizira s sodelovanjem organizacij naslednja izobraževanja prebivalcem: 

 

Izobraževanje Nosilec izobraževanja 

Uporaba osebnih zaščitnih sredstev VURS, Poveljnik CZ občine Šenčur 

Osnove prve pomoči RK 

Osnove prve veterinarske pomoči VURS 

Uporaba sredstev za razkužitev Člani GE PGD za dekontaminacijo 
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10.  RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

10.1. Razlaga pojmov 
 

OKUŽENO OBMOČJE – območje, na katerem je ugotovljen en ali več virov okužbe in na katerem so 

možnosti za širjenje okužbe. 

 

OGROŽENO OBMOČJE – območje, na katero se lahko prenese bolezen z okuženega območja in na katerem 

so možnosti za širjenje okužbe. 

 

 

10.2. Razlaga okrajšav 
 

CZ   Civilna zaščita 

ŠCZO   Štab civilne zaščite občine 

GE   Gasilska enota 

PGD   Prostovoljno gasilko društvo 

JGS   Javna gasilska služba 

RS   Republika Slovenija 

ReCO   Regijski center za obveščanje 

RKB   Radiološko-kemična in biološka zaščita 

RK   Rdeči križ 

VURS   Veterinarska uprava Republike Slovenije 

ZRP   Zaščita, reševanje in pomoč 

ZiR   Zaščita in reševanje 

ZARE   Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 

DSNB   Državno središče za nadzor bolezni 

LSNB   Lokalno središče za nadzor bolezni 

VHS   Veterinarska higienska služba 

UR    Uradni list 
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11. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

 

11.1. Seznam  prilog 
 

11.1.1. Skupne priloge 
 

P – 01   Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO 

P – 03   Pregled sil za zaščito in reševanje in pomoč 

P – 04   Podatki o organih, službah in enotah CZ 

P – 05   Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P – 06   Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč 

P – 07   Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito, reševanje in pomoč 

P – 10   Pregled gradbenih organizacij 

P – 11   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P – 12   Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

P – 13   Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb 

P – 14   Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 

P – 15   Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča ob nesreči 

P – 18   Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedbah alarmiranju in napotke za izvajanje zaščitnih 

ukrepov 

P – 19   Radijski imenik sistema zvez zare, zare + 

P – 20   Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce 

P – 21   Pregled objektov, kjer je možno začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove zmogljivosti,   ter 

lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč 

P – 22   Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano 

P – 23   Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih aktih 

P – 24   Pregled enot služb, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite, reševanje   in 

pomoč 

P – 25   Pregled človekoljubnih organizacij 

P – 26   Pregled centrov za socialno delo 

P – 27   Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 

P – 28   Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 

P – 29   Pregled veterinarskih organizacij  

P – 30   Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi 

P – 31   Pregled kulturne dediščine 

P – 32   Seznam članov komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov 

P – 33   Seznam članov  komisije za ocenjevanje škode 

P – 34   Prosto 

 

 

11.1.2. Posebne priloge 

 

P -  100  Pridobivanje podatkov, ki so potrebni za izdelavo  Občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za 

Občino Cerklje na Gorenjskem 

P – 101  Prosto 
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11.2  Seznam  dodatkov  
 

 

11.2.1 Skupni dodatki 
 

D - 01 Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta 

D - 02 Načrt alarmiranja gasilskih enot GPO Občini Cerklje na Gorenjskem 

D - 03 Načrt dejavnosti Policijske postaje Kranj 

D - 04 Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja 

D - 05 Navodilo za  aktiviranje občinskih sil ZiR 

D - 06 Navodila za organiziranje in vodenje informacijskega centra 

D - 07 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč  

D - 08 Navodila za uporabo pitne vode     

D - 09 Program usposabljanja, urjenja in vaj 

D - 10 Navodilo za ocenjevanje škode 

D - 11 Navodila za izvajanje psihološke pomoči  

D - 12 Delovna karta  

D - 13 Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode   

D - 14 Navodila o alarmiranju  

D - 16 Prosto  

 

11.1.2. Posebni dodatki 
 

 

D - 100 Navodila prebivalcem za ravnanje ob potresu 

D - 102 Prosto 
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12. VIRI IN UPOŠTEVANA ZAKONODAJA 
 

Upoštevani zakoni, pravilniki in drugi viri 

 

 Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih za Gorenjsko regijo, 

verzija 2.0, Uprava RS za zaščito in reševanje 

 Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske, verzija 7.0, Uprava RS za 

zaščito in reševanje, Štab CZ za Gorenjsko 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZVNDN (Uradni list RS, št., 51/06 UPB1 in 

97/10), 

 Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 71/93, 28/95, 28/00, 91/05, 113/05), 

 Navodilo o pripravi ocen ogroženosti (Ur. list RS, št. 39/95), 

 Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12), 

 Načrt dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve in Policije ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri 

živalih, avgust 2005, MNZ Ljubljana 

 


