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1. KUŢNE BOLEZNI PRI ŢIVALIH
1.1

Uvod

Regijski načrt zaščite in reševanja ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih v
Pomurju je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Ur. l. RS, št. 64/94, 33/00 in 87/01) ter v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi
načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št 3/2002 in 17/2002), Zakonom o
veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001), splošno zakonodajo in v skladu z drţavnim
načrtom.
V načrtu smo sledili enemu od glavnih ciljev varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, to je preprečiti oziroma ublaţiti posledice nesreče – mnoţičnega pojava
kuţnih bolezni pri ţivalih, da bo ţivljenje ljudi varnejše in kakovostnejše, škoda za
gospodarstvo in okolje pa čim manjša.
Načrt zaščite in reševanja ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih v pomurski
regiji – verzija 1.0 je usklajen z drţavnim načrtom, kar je razvidno iz mnenja Uprave
RS za zaščito in reševanje, šifra: 842-00-4/2004-32, datum: 24.6.2005.

1.2

Splošno o kuţnih boleznih pri ţivalih

Bolezni, ki jih povzročajo kuţne klice (bakterije, spirohete, rikecije, virusi in glive),
imenujemo kuţne bolezni. Kuţne bolezni, zaradi katerih se izvajajo splošni in
posebni preventivni ter drugi ukrepi po Zakonu o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/01),
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. In sicer:
A (bolezni, ki so zelo kuţne);
B (bolezni, ki so praviloma kuţne);
C (bolezni, ki so praviloma slabo kuţne);
zoonoze (to so bolezni ali infekcije in se po naravni poti prenašajo z ţivali
vretenčarjev na ljudi in obratno. Glede na lastnosti in pogoje so lahko razvrščene
v skupino A, B ali C).
Nekatere kuţne 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 kuţna bolezen pri ţivalih stalno ponavlja v različni jakosti, na
istem mestu, na oţjem območju in nima teţnje po širjenju);
epizootija (če bolezen pri ţivalih izbruhne v večjem obsegu in se hitro širi);
panzootija (če se bolezen pri ţivalih hitro širi na velikem območju, na primer v
drţavi …).
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Ogroţenost Pomurja zaradi kuţnih bolezni pri ţivalih

V Pomurju se je po podatkih Veterinarske uprave RS (v nadaljevanju VURS) v
preteklosti pojavila ena večja epizootija:
tuberkuloza pri prašičih leta 1987 na območju upravne enote Ljutomer. Takrat se
je pojavila tudi na območjih UE Domţale, Grosuplje in Krško.
Bili so še manjši izbruhi atipične kokošje kuge leta 1991 in pojav klasične prašičje
kuge leta 1992 in nazadnje leta 1996. Leta 2005 se je v naši bliţini pojavila aviarna
influenca – ptičja gripa, ki jo prenašajo ptice selivke in prizadene perjad.
V Pomurju, so bile z ukrepi zdravstvenega varstva ţivali v preteklosti zatrte oziroma
uspešno nadzorovane ţivalske kuţne bolezni, ki bi lahko povzročile večjo
gospodarsko škodo in bile nevarne tudi za zdravje ljudi (npr. Izbruha slinavke in
parkljevke ni bilo vse od leta 1968), 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.
Za zgodnje odkrivanje in preprečevanje živalskih kužnih bolezni imamo v Pomurju
vzpostavljen sistem rednega nadzora, ki ga vsako leto pripravi VURS, predpiše pa
minister, pristojen za veterinarstvo. Vsako leto je izdana Odredba o izvajanju
preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni.
Predpisane ukrepe izvajajo pooblaščene veterinarske organizacije in o izvedenih
preventivnih cepljenjih oziroma diagnostičnih preiskavah obveščajo veterinarsko
inšpekcijo, ki nadzira izvajanje. Podatki o izsledkih preiskav se zbirajo mesečno
oziroma dnevno, odvisno od narave bolezni.
Na področju zdravstvenega varstva ţivali in ljudi izvaja veterinarska sluţba poleg
splošnih ukrepov za preprečevanje širjenja ţivalskih kuţnih bolezni, ki jih predvideva
Zakon o veterinarstvu, tudi ukrepe, ki jih predpisujejo navodila za ugotavljanje,
preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje posameznih kuţnih bolezni.
Pri varstvu ţivali pred kuţnimi boleznimi pomeni posebno teţavo odstranjevanje in
uničevanje ţivalskih trupel ter ţivalskih odpadkov. Zmogljivosti obstoječih kafilerij so
premajhne in komaj zadoščajo za potrebe v normalnih razmerah. V Pomurju je ena
kafilerija, ki ima kapaciteto cca 10 govedi na dan.
Pomurje je tranzitna regija, čez katero poteka glavna tranzitna pot Barcelona – Kijev
in s tem ţivahna mednarodna trgovina z ţivalmi, ţivili in izdelki ţivalskega izvora, kar
pomeni stalno nevarnost namernega oziroma nenamernega vnosa ţivalskih kuţnih
bolezni. Najnevarnejše kuţne bolezni se pojavljajo in se širijo tudi v Evropi. Zadnji
primer je slinavka in parkljevka v letu 2001, ki se je razširila iz Velike Britanije na
celinsko Evropo in je ogroţala tudi našo drţavo.
P-400
P-451
P-453

Pregled večjih živinorejskih posestev na območju Pomurja
Pregled živinskih sejmov na območju Pomurja
Podatki o staležu živali po občinah v Pomurju
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Moţne posledice mnoţičnega pojava kuţnih bolezni pri ţivalih

Mnoţični pojavi kuţnih bolezni pri ţivalih povzročajo veliko gospodarsko škodo v
ţivinoreji, pri divjadi, ribogojstvu, čebelarstvu, ţivilski industriji, na področju preskrbe
z zdravstveno neoporečnimi ţivili, turizmu in izvozu.
Moţne posledice so predvsem:
neposredna škoda zaradi poginov ţivali, zakolov ali pokončanja ţivali zaradi
ukrepov zatiranja bolezni in zmanjšanja proizvodnje ţivinorejskih in ţivilskih
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 onesnaţevanjem okolja;
veliki stroški za preventivo, zatiranje in izkoreninjenje teh bolezni.

1.5

Sklepne ugotovitve

Glede na navedene podatke je zdravstvena situacija pri domačih ţivalih v Pomurju
ugodna. Toda velika gospodarska škoda, ki lahko nastane zaradi mnoţičnega pojava
kuţnih bolezni pri ţivalih, narekuje javni veterinarski sluţbi, da vso svojo pozornost
nameni preprečevanju kuţnih bolezni, ki obsega spremljanje gibanja ţivalskih kuţnih
bolezni doma in v tujini ter preprečevanje vnosa oziroma širjenja teh bolezni.
Za učinkovito izvajanje navedenih nalog pa je treba tako v pomurski regiji kot v drţavi
zagotoviti:
dobro organizirano, usposobljeno in opremljeno veterinarsko sluţbo;
učinkovito sodelovanje veterinarske sluţbe z drugimi organi in strokovnimi
sluţbami;
učinkovito preventivo v veterinarstvu;
prosvetljevanje rejcev ţivali.

izdelal: MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota
dokument: Načrt ZiR KUŢNE BOLEZNI_ver. 1.0_POMURJE

verzija: 1.0

REGIJSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB MNOŢIČNEM POJAVU KUŢNIH BOLEZNI PRI ŢIVALIH V POMURJU

6/42

2. OBSEG NAČRTOVANJA
2.1

Temeljne ravni načrtovanja

O nesreči – mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih – govorimo, ko je ta takega
obsega, da je treba za njen nadzor in obvladovanje uporabiti posebne ukrepe, sile in
sredstva. Nanjo se je treba pravočasno pripraviti. Obvladovanje mnoţičnega pojava
kuţnih bolezni pri ţivalih obsega različne ukrepe za preprečitev nadaljnjega širjenja
kuţne bolezni pri ţivalih in ukrepe za zmanjšanje posledic.
Da bo ukrepanje ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih organizirano in
učinkovito, izdelamo ustrezne načrte na občinski in drţavni ravni.
S tem načrtom se urejajo ukrepi in dejavnosti za zaščito in reševanje, ki so v drţavni
pristojnosti in obsegajo območje Pomurja.
Temeljni načrt je drţavni načrt.
Regijski načrt je konkretizacija drţavnega za območje Pomurja in je usklajen s
temeljnim načrtom.
Občinski načrti morajo biti izdelani in usklajeni z vsebino regijskega in drţavnega
načrta.
Občinske načrte izdelajo občine: Beltinci, Gornja Radgona,
Sobota.

Ljutomer in Murska

Glede na oceno ogroţenosti ostalih občin lahko ţupan odloči o izdelavi načrta tudi v
ostalih občinah.

2.2

Načela zaščite, reševanja in pomoči

Zaščita, reševanje in pomoč ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih se
organizirajo v skladu z naslednjimi načeli:
Vsakdo ima pravico do zaščite, reševanja in pomoči, če je zaradi nesreče
ogroţeno njegovo ţivljenje, zdravje ali premoţenje.
Ob nesreči imata zaščita in reševanje človeških ţivljenj prednost pred vsemi
drugimi zaščitnimi in reševalnimi dejavnostmi.
Ob nesreči je vsakdo dolţan pomagati po svojih močeh in sposobnostih.
Drţava in občine pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
skladu s svojimi pristojnostmi prednostno organizirajo izvajanje preventivnih
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ukrepov. Pri vseh oblikah načrtovanega varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami morajo imeti prednost preventivni ukrepi.
Občina uporabi za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči najprej
svoje sile in sredstva. Kadar zaradi velikega obsega nesreče oziroma ogroţenosti
sile in sredstva lokalne skupnosti niso zadostni ali niso zagotovljene med
sosednjimi lokalnimi skupnostmi, drţava zagotavlja uporabo sil in sredstev s
širšega območja.
Vse dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč so človekoljubne narave.
Da bi preprečili ali vsaj ublaţili posledice naravnih in drugih nesreč, je treba
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 moţnem času.
Podatki o nevarnostih ter o dejavnostih drţavnih organov, občin in drugih
izvajalcev nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so javni. Drţava in
občina morata zagotoviti, da je prebivalstvo na območju, ki bi ga lahko prizadela
naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnostih.
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3. KONCEPT ZAŠČITE REŠEVANJA IN POMOČI OB
MNOŢIČNEM POJAVU KUŢNIH BOLEZNI PRI ŢIVALIH
3.1

Temeljne podmene načrta

Temeljne podmene regijskega načrta zaščite in reševanja ob mnoţičnem pojavu
kuţnih bolezni pri ţivalih so:
regijski načrt je izdelan za mnoţični pojav kuţnih bolezni pri ţivalih, pri katerem je
treba za njihovo omilitev ali odpravo posledic poleg rednih sluţb, uporabiti tudi sile
za zaščito, reševanje in pomoč regijskega pomena, ker nesreča obsega več občin
oziroma le-te ne morejo s svojimi silami in sredstvi obvladovati nesrečo;
prebivalci na okuţenem in ogroţenem območju morajo biti pravočasno in
objektivno obveščeni o razseţnosti mnoţičnega pojava kuţne bolezni pri ţivalih,
njenih posledicah, ukrepih za zmanjševanje in odpravo posledic ter o ravnanju ob
nesreči. Informacije o tem je treba sproti dopolnjevati in objavljati. Za obveščanje
prebivalstva so zadolţene lokalne skupnosti.

3.2
3.2.1

Zamisel izvedbe zaščite in reševanja
Koncept odziva ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih

Koncept odziva ob pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih temelji na klasifikaciji dogodka, ki
je v pristojnosti Drţavnega središča za nadzor bolezni (DSNB), in sicer:
OBVLADLJIVI DOGODKI (pojav kuţne bolezni je obvladljiv in je s pomočjo
drugih javnih sluţb 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).
TEŢKO OBVLADLJIVI DOGODKI – mnoţični pojav kuţnih bolezni (pojav
kuţne bolezni je obvladljiv z dejavnostjo veterinarskih organizacij, javnih sluţb in
sil za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP). Na podlagi napovedi poteka nesreče in
ocene situacije, ki jo izdela DSNB, poveljnik Civilne zaščite za Pomurje določi
zaščitne ukrepe in naloge zaščite, reševanja in pomoči).
Ukrepe in naloge zaščite, reševanja in pomoči izvajajo sile ZRP lokalnih skupnosti,
pomurske regije in drţave po načelu postopnosti.
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Potek glavnih dejavnosti je prikazan na sliki 1: Koncept odziva ob pojavu kuţnih
bolezni pri ţivalih

POJAV KUŽNE BOLEZNI
PRI ŽIVALIH

KLASIFIKACIJA DOGODKA
DSNB

OBVLADLJIVI DOGODKI
(s pomočjo strokovnih in
javnih služb)

TEŽKO OBVLADLJIVI
DOGODKI
(množični pojav kužnih
bolezni) - vključitev sil ZRP

OBVEŠČANJE

OBVEŠČANJE

AKTIVIRANJE

SPREMLJANJE
DOGODKOV

STANJE
PRIPRAVLJENOSTI

NAPOVED
POTEKA
NESREČE

OCENA
SITUACIJE

PRIPOROČILA IN PREDLOGI ZA IZVAJANJE
ZAŠČITNIH UKREPOV

DOLOČITEV ZAŠČITNIH UKREPOV

POSREDOVANJE ODLOČITVE O IZVAJANJU
ZAŠČITNIH UKREPOV V PRIZADETE OBČINE

IZVAJANJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

PRIPRAVA INFORMACIJ ZA JAVNOST

SPREMLJANJE SITUACIJE IN DEJAVNOSTI

PRILAGAJANJE DEJAVNOSTI NASTALIM
RAZMERAM

Slika 1.: Koncept odziva ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih
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Uporaba načrta

Načrt zaščite in reševanja ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih za
območje Pomurja se aktivira, ko pride do teţko obvladljivih dogodkov – mnoţičnega
pojava kuţnih bolezni pri ţivalih.
Odločitev o tem sprejme poveljnik CZ za Pomurje, oziroma njegov namestnik v
skladu s pristojnostmi.

D - 452
D - 454
D - 455

Vloga, naloge in sestava lokalnega središča za nadzor bolezni - LSNB
Program usposabljanja, urjenja in vaj za izvajanje regijskega načrta
zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni
Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja ob
množičnem pojavu kužnih bolezni
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4. POTREBNE SILE IN SREDSTVA TER RAZPOLOŢLJIVI
VIRI
Sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč ter ukrepi ob mnoţičnem pojavu
kuţnih bolezni pri ţivalih se uporabijo v sorazmerju z ogroţenostjo oziroma
posledicami nesreče.
Ukrepe za zaščito, reševanje in pomoč ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri
ţivalih izvajajo občinski in regijski organi, enote in sluţbe Civilne zaščite, javne
sluţbe in druge organizacije, ki s tako ali podobno dejavnost opravljajo v svojem
delovnem procesu na območju regije.
Enote, sluţbe in organi Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč
izvajajo te ukrepe po aktiviranju.
Škodo, ki jo je povzročil mnoţični pojav kuţnih bolezni pri ţivalih ocenjujejo občinske
komisije za ocenjevanje škode in Regijska komisija za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah.
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Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog
iz regijske pristojnosti

ORGANOGRAM
REGIJSKIH ORGANOV, ENOT IN SLUŢB CIVILNE ZAŠČITE

POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE
ZA POMURJE

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE
ZA POMURJE (12)

PROSTOVOLJNE FORMACIJE

DOLŽNOSTNE FORMACIJE (109)
(enote in sluţbe Civilne zaščite)

LOGISTIČNI CENTER
(10)

SLUŽBA ZA
PODPORO (18)

VODSTVO SLUŢBE (1/2)

VODSTVO SLUŢBE (1/2)

ODDELEK ZA RKB
IZVIDOVANJE (11)

EKIPA ZA
ADMINISTRATIVNO
PODPORO (1/2)

EKIPA ZA
ADMINISTRATIVNO
PODPORO IDR. POTREBE
(1/4)

VODSTVO
ODDELKA (1/2)

EKIPA ZA SKLADIŠČNO
POSLOVANJE (1/6)

TEHNIČNO
REŠEVALNE
ENOTE (43)
ODDELEK ZA ISKANJE
ZASUTIH V
RUŠEVINAH /11)

ENOTE ZA RKB
ZAŠČITO (11)

I. EKIPA (1/3)

EKIPA ZA INFOR. IN
KOMUNIKACIJSKO
PODPORO (1/4)

II. EKIPA (1/3)

EKIPA ZA PREVOZE (1/4)

II. EKIPA (1/3)

POKLICNE FORMACIJE

(operativne sestave društev in drugih
nevladnih organizacij idr.)

(operativne sestave gospodarskih druţb,
zavodov in organizacij)

OPERATIVNE GASILSKE
ENOTE ŠIRŠEGA POMENA

OPERATIVNE GASILSKE
ENOTE ŠIRŠEGA POMENA
NAFTA VOROVANJE IN POŢARNA
VARNOST - PIGE NAFTA LENDAVA

PGD MURSKA SOBOTA
PGD GORNJA RADGONA
PGD LJUTOMER

ENOTE ZA REŠEVANJE NA
VODI IN IZ VODE
PRS PR MURSKA SOBOTA
PRS RP GORNJA RADGONA

EKIPA ZA OSKRBO (1/4)

CENTER ZA
OBVEŠČANJE (15)

ODDELEK ZA TEHNIČNO
REŠEVANJE (20)

ENOTE ZA POSTAVITEV
ZAČASNIH PREBIVALIŠČ

ENOTE PRVE POPMOČI

VODSTVO CO (1/3)
VODSTVO ODDELKA (1/2)

VODSTVO ODDELKA (1/2)

I. EKIPA (1/3)

I. EKIPA (1/6)

II. EKIPA (1/3)

II. EKIPA (1/6)

III. EKIPA (1/3)

III. EKIPA (1/6)

EKIPA ZA TEHNIČNO
REŠEVANJE S SPEC.
DELOVNIMI STROJI IN
NAPRAVAMI (1/6)
EKIPA ZA REŠEVANJE NA
VODI IN IZ VODE (1/6)

I. EKIPA (1/3)
II. EKIPA (1/3)
III. EKIPA (1/3)

EKIPA ZA POSTAVITEV ZAČASNIH
PREBIVALIŠČ (TABORNIKI) (1/5)

EKIPE PRVE POMOČI:
OZRK MURSKA SOBOTA (3/6)
OZRK GORNJA RADGONA (1/6)
OZRK LJUTOMER (1/6)
OZRK LENDAVA (1/6)

IV. EKIPA (1/3)

Slika 2.: Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog
iz regijske pristojnosti
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Pri izvedbi nalog iz pristojnosti pomurske regije so potrebni naslednji organi in
organizacije:

4.1.1

Organi pomurske regije

Izpostava URSZR Murska Sobota
Policijska uprava Murska Sobota
Inšpekcijske sluţbe
P- 12
P - 73
P - 74
P - 75

4.1.2

Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči
Seznam inšpektorjev Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami – Izpostava Murska Sobota
Seznam inšpektorjev Inšpektorata RS za okolje in prostor - Izpostava
Murska Sobota
Podatki o Veterinarski upravi RS - Veterinarska inšpekcija - Območni
urad Murska Sobota

Regijske sile za zaščito reševanje in pomoč

Dolţnostne sile »Civilna zaščita«
 Organi Civilne zaščite
Poveljnik CZ za Pomurje
Namestnik poveljnika CZ za Pomurje
Štab CZ za Pomurje
P- 2
P- 53

Podatki o poveljniku CZ za Pomurje, namestniku in članih štaba CZ za
Pomurje
Seznam odgovornih oseb za ZRP po občinah

 Enote in službe Civilne zaščite
Enota za tehnično reševanje
Enota za RKB zaščito
Sluţba za podporo
Logistični center
Informacijski center

P- 59
P- 58
P- 60
P- 61
P- 62

Seznam pripadnikov regijske tehnično reševalne enote CZ
Seznam pripadnikov regijske enote za RKB izvidovanje
Seznam pripadnikov regijske službe za podporo CZ
Seznam pripadnikov regijskega Informacijskega centra
Seznam pripadnikov regijskega logističnega centra
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Prostovoljne sile
gasilske enote širšega regijskega pomena – PGD Murska Sobota, PGD
Ljutomer, PGD Gornja Radgona

Poklicne sile
Poklicna industrijska gasilska enota Eko Nafta Lendava
Veterinarska uprava RS - Veterinarska inšpekcija - Območni urad Murska
Sobota
Veterinarska uprava RS - Nacionalni veterinarski inštitut – Območna Murska
Sobota
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

Pregled gasilskih enot širšega regijskega pomena
Pregled prostovoljnih gasilskih enot v Pomurju
Pregled podjetij, ki upravljajo s prometno infrastrukturo
Pregled komunalnih služb
Podatki o odgovornih osebah v Veterinarski fakulteti - Nacionalni
veterinarski inštitut - OE Murska Sobota
Pregled veterinarskih organizacij v Pomurju
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
Podatki o odgovornih osebah Zavoda za zdravstveno varstvo M.
Sobota

P- 8
P- 7
P - 85
P - 87
P- 76
P- 34
P- 18
P- 78

4.2

Materialno-tehnična sredstva za izvajanje načrta

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, sluţbe in reševalci),
materialna sredstva iz drţavnih rezerv.

Pregled podatkov o zaščitno - reševalni opremi regijskih enot in služb
CZ ter drugih sil za ZRP
P - 454 Zagotovitev materialnih sredstev za sežig živalskih trupel
D - 55 Načrt organizacije in delovanja regijskega logističnega centra
Načrt ureditve mejnih prehodov v RS ob množičnem pojavu kužnih
D - 453
bolezni pri živalih
P - 65
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Predvidena finančna sredstva

Finančna sredstva se načrtujejo za:
stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za aktivirane pripadnike
CZ in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč),
stroški usposabljanja enot in sluţb in
materialne stroške (prevozni stroški, storitve idr.)
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5. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
DOKUMENTACIJA
POSTOPEK

DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

5.1
Obvestila

POSREDOVANJE INFORMACIJ O
MNOŢIČNEM POJAVU KUŢNIH
BOLEZNI PRI ŢIVALIH

P - 2, P - 12, P - 14,
P - 51, P - 52

5.2

ALARMIRANJE
OBVEŠČANJE JAVNOSTI

5.4
P - 53
D - 54

OBVEŠČANJE SOSEDNJIH
ŢUPANIJ IN DEŢEL

5.5
Poročila VURS
Vmesna poročila občin

Poročilo VURS
Poročila občin
Poročilo Štaba CZ za
Pomurje

ReCO Murska Sobota

OBVEŠČANJE PRISTOJNIH
ORGANOV IN SLUŢB

5.3
P - 14, P - 54, P - 55,

VURS
CORS

SPREMLJANJE AKTIVNOSTI

5.6

KONČNO POROČILO

izdelal: MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota
dokument: Načrt ZiR KUŢNE BOLEZNI_ver. 1.0_POMURJE

Poveljnik CZ za Pomurje
Poveljniki CZ občin
Ţupani

Poveljnik CZ za Pomurje
CORS
ReCO

Poveljniki CZ občin
Poveljnik CZ za Pomurje
VURS

VURS
Poveljniki CZ občin
Ţupani
Poveljnik CZ za Pomurje

verzija: 1.0

16/42

REGIJSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB MNOŢIČNEM POJAVU KUŢNIH BOLEZNI PRI ŢIVALIH V POMURJU

5.1
5.1.1

17/42

Obveščanje javnosti
Obveščanje prebivalstva na prizadetem območju

Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju, na katerem se pojavijo
mnoţični primeri kuţne bolezni pri ţivalih, je pristojna lokalna skupnost. Organi
lokalne skupnosti, ki vodijo in izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, morajo s
prizadetim prebivalstvom vzpostaviti čim boljše sodelovanje in si pridobiti zaupanje
ljudi. Prebivalstvo seznanijo z razmerami na prizadetem območju iz informacijskega
centra in objavijo informacije o tem v javnih občilih. Za dodatne informacije občanom
objavijo posebno telefonsko številko. Informacijski center pridobiva informacije, ki so
v pristojnosti lokalnega središča za nadzor bolezni (LSNB) neposredno od LSNB.

5.1.2

Obveščanje javnosti

Obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz drţavne
pristojnosti za območje Pomurja izvajajo poveljnik CZ za Pomurje, ki je tudi vodja
Izpostave URSZR Murska Sobota in drugi drţavni organi, ki imajo svoje
organizacijske enote v Pomurju, v skladu s svojimi pristojnostmi.
Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje Štab CZ za Pomurje v
sodelovanju z Izpostavo URSZR Murska Sobota in drugimi drţavnimi organi. Kadar
je to potrebno, oziroma na pobudo Urada vlade za informiranje, član Štaba CZ za
Pomurje, zadolţen za stike z javnostjo:
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 občil.
V ta namen mu vso podporo nudi Izpostava URSZR Murska Sobota s strokovnimi
delavci.

P- 56

Seznam oseb v regiji, zadolženih za stike z
naravnih in drugih nesreč

javnostjo v primeru

Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v občilih, ki so po Zakonu o medijih (Ur. l.
RS, št. 35/2001) dolţna na zahtevo drţavnih organov, javnih podjetij in zavodov brez
odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroţenostjo ţivljenja,
zdravja ali premoţenja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti drţave.
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V takih primerih se sporočilo najprej pošlje za takojšnjo objavo tem občilom:
Slovenski tiskovni agenciji (STA),
Radiu Slovenija - I. in II. program,
Televiziji Slovenija - I. in II. program,
občila regijskega pomena:
- Murski val
- MMNR Lendava
- Radio Maxi
- Studio AS
- Kanal 10
- Vestnik
- Népújság

P- 55

Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžena za obveščanje
ob naravnih in drugih nesrečah

Posredovanje podatkov o mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih v drţavi
VURS o mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih obvesti:
Center za obveščanje Republike Slovenije (v nadaljevanju CORS) pri Upravi RS
za zaščito in reševanje,
pristojno zdravstveno sluţbo – ob ugotovitvi zoonoz,
pristojni organ za varstvo okolja,
ministrstvo pristojno za ţivinorejo,
občane in zainteresirano javnost.
CORS posreduje podatke o mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih regijskim
centrom za obveščanje. Vse podatke o pojavu ogroţenosti, ki jih ReCO Murska
Sobota ne dobi od CORS in so pomembni za zaščito in reševanje, deţurni operativec
takoj posreduje na CORS.
Obveščanje pristojnih organov in sluţb z območja Pomurja
Operativec v ReCO Murska Sobota o mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih
obvesti:
vodjo Izpostave URSZR Murska Sobota,
vodjo ReCO Murska Sobota,
skrbnika načrta ZiR ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih,
OKC Policijske uprave Murska Sobota,
občine.
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IZPOSTAVA VURS

ReCO MURSKA SOBOTA

VODJA IZPOSTAVE URSZR M.
SOBOTA

OBČINE
Z OBMOČJA POMURJA

VODJA ReCO M. SOBOTA

POVELJNIK CZ ZA POMURJE

SKRBNIK NAČRTA ZIR OB MNOŽ.
POJAVU KUŽ. BOL. PRI ŽIVALIH

OKC
POLICIJSKE UPRAVE M. SOBOTA

Slika 3.: Shema obveščanja pristojnih organov o množičnem pojavu kužnih bolezni
pri živalih

5.2

Obveščanje deţel in ţupanij sosednjih drţav

Za obveščanje in izmenjavo podatkov s sosednjimi drţavami se ravna v skladu z
navodilom za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah ter v skladu s sklenjenimi
meddrţavnimi sporazumi o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Na podlagi dogovora stalne slovensko-madţarske mešane komisije za izvajanje
sporazuma o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter na
podlagi dogovorov meddrţavnih mešanih komisij Republike Slovenije, Republike
Avstrije in Republike Hrvaške za izvajanje sporazuma o sodelovanju pri varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, se o nevarnosti mnoţičnega pojava kuţnih bolezni
pri ţivalih, ki potekajo preko teh drţav, obveščajo obmejna madţarska ţupanija
Ţelezno in Zala, hrvaška ţupanija Medţimurska ter avstrijski deţeli Gradiščanska in
Štajerska.
Obveščanje obmejnih ţupanij in deţel sosednjih drţav poteka preko ReCO Murska
Sobota, kateri posreduje sporočila (e-sporočila, telefaks idr.) kontaktnim organom in
sluţbam sosednjih ţupanij in deţel.

P - 54
D - 54

Seznam kontaktnih organov dežel in županij sosednjih držav
Obrazci za obveščanje dežel in županij sosednjih držav
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV
Po obvestilu o mnoţičnem pojavu kuţne bolezni pri ţivalih, po oceni situacije in
napovedi dogodkov (širjenja kuţne bolezni), ki ju izdela DSNB, ter glede na zahteve
prizadetih občin poveljnik CZ RS oziroma njegov namestnik sprejme odločitev o
aktiviranju drţavnih organov, pristojnih za operativno, strokovno vodenje zaščite,
reševanja in pomoči ter o uporabi drţavnih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Glede na oceno in napoved dogodkov lahko aktivira:
Štab CZ RS,
poveljnike CZ ogroţenih regij,
štabe CZ ogroţenih regij.
Aktiviranje poveljnika CZ za Pomurje izvede Izpostava URSZR M. Sobota preko
svojega centra za obveščanje in to na najhitrejši moţen način v skladu z dokumenti o
aktiviranju sil in sredstev ZRP. Na enak način se v primeru odločitve aktivirajo tudi
člani štaba CZ za Pomurje.
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Aktiviranje organov vodenja, strokovnih sluţb in komisij

6.1

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

6.1.1
Poročila

Poveljnik CZ za Pomurje

OCENA STANJA
NA PRIZADETEM OBMOČJU

Odreba D - 77

Odreba D - 77,
D - 51, P - 2, P - 35,
P - 36,

Poročila o stanju in
oceni posledic nesreče

NE

6.1.2

ODLOČITEV O AKTIVIRANJU

6.1.3

AKTIVIRANJE ORGANOV
VODENJA IN STROKOVNIH SLUŢB

6.1.4

SPREMLJANJE RAZMER NA
PRIZADETEM OBMOČJU

DA

Poveljnik CZ za Pomurje

ReCO Murska Sobota
Izpostava URSZR MS

Poveljnik CZ za Pomurje
Štab CZ za Pomurje

O pripravljenosti in aktiviranju regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč odloča
poveljnik CZ za Pomurje.
Pripadnike CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč poziva izpostava URSZR
Murska Sobota. Izpostava URSZR je pristojna tudi za vse zadeve v zvezi z
nadomestili plač in povračili stroškov, ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolţnosti v
Civilni zaščiti oziroma pri zaščiti in reševanju.

P- 18
D -7
D -8
D - 77
D - 78

Seznam zbirališč regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč
Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč
Vzorec delovnega naloga
Vzorec odredbe o aktiviranju organov in strokovnih služb
Vzorec odredbe o aktiviranju sredstev za zaščito, reševanje in pomoč
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Aktiviranje sil in sredstev za zaščito in reševanje

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

6.2.1
Seznami
od P - 58 do P - 66

Poveljnik CZ za Pomurje

VZPOSTAVITEV
PRIPRAVLJENOSTI REGIJSKIH
SIL IN SREDSTEV ZRP
6.2.2

Poročila s kraja nesreče

Poveljnik CZ za Pomurje

PRESOJA RAZMER

6.2.3
Odreba D - 7, D - 78

Odreba D - 7
Seznami od P - 58 do
P - 66, D - 51

NE

ODLOČITEV O
AKTIVIRANJU

6.2.4

Poveljnik CZ za Pomurje

Izpostava URSZR MS

AKTIVIRANJE
POZIVANJE SIL IN SREDSTEV ZRP

6.2.5
Delovni nalog D - 8

NAPOTITEV SIL ZRP NA ZBIRALIŠČE
NA PRIZADETEM OBMOČJU

Delovni nalog D - 8,
P - 21

DOLOČITEV DELOVIŠČ
POSAMEZNIM VODJEM ENOT

D - 55, P - 60, P - 62

ZAGOTAVLJANJE LOGISTIČNE
OSKRBE SILAM ZRP

6.2.6

6.2.7

Poročila o izvedenih
nalogah in stanju

DA

6.2.8

SPREMLJANJE DELOVANJA SIL ZRP
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Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

6.3.1

Zahtevki prizadetih
občin

Poveljnik CZ občin
Ţupani prizadetih občin

ZAHTEVE PO MATERIALNIH in
FINANČNIH SREDSTVIH
6.3.2

Odreba poveljnika CZ
RS
Sklep Vlade RS

Sklep o aktiviranju
D - 78

Nalog, evidenca
Materialni listi
P - 10, P - 11, D - 55,
D - 56, D - 57

Potrdilo o
predaji/prejemu
Materialni list

Poročila občin o
uporabi sredstev
pomoči

Poveljnik CZ za Pomurje
Štab CZ za Pomurje

PRESOJA POTREB PO
MATERIALNIH in
FINANČNIH SREDSTVIH

Zbirnik zahtevkov
prizadetih občin

6.3.3

NE

ODLOČITEV O
MATERIALNI in FINANČNI
POMOČI

6.3.4

AKTIVIRANJE
POTREBNIH SREDSTEV

6.3.5

PRIPRAVA IN PREVOZ NA
PRIZADETA OBMOČJA

6.3.6

RAZDELITEV SREDSTEV
POMOČI UPORABNIKOM

6.3.7

SPREMLJANJE UPORABE
SREDSTEV

DA

Poveljnik CZ RS
Vlada RS

Poveljnik CZ za Pomurje
Izpostava URSZR MS
URSZR

Logistični center
Sluţba za podporo
Izpostava URSZR MS
URSZR

Logistični center
Sluţba za podporo
Izpostava URSZR MS
URSZR
Poveljnik CZ občine
Izpostava URSZR MS
URSZR
Poveljnik CZ občine
Poveljnik CZ za Pomurje
Štab CZ za Pomurje

Na nivoju pomurske regije se zbirajo zahteve po pomoči iz občin Pomurja in se
dostavijo poveljniku CZ RS.
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Po odobritvi materialne in finančne pomoči pa regijske sile in Izpostava URSZR
Murska Sobota sodelujejo pri pripravi, prevozu in razdeljevanju sredstev na
prizadetem območju.
Pregled podatkov o zaščitno-reševalni opremi regijskih enot in služb CZ
ter drugih sil ZRP
Načrt aktiviranja regijskih sil in sredstev zaščite, reševanja in pomoči
Načrt organizacije in delovanja regijskega logističnega centra
Vzorec odredbe o aktiviranju sredstev za zaščito, reševanje in pomoč

P- 65
D-64
D -55
D -78

Mednarodna pomoč

6.4

Presoja potreb po mednarodni pomoči in odločanje o vrsti mednarodne pomoči je v
drţavni pristojnosti.
V Pomurju se za potrebe sprejemanja mednarodne pomoči formira logistični center.
Odločitev o tem sprejme poveljnik CZ RS.
Regijski logistični center je lociran v in ob prostorih skladišča opreme in materialno
tehničnih sredstev Izpostave URSZR Murska Sobota ter Štaba CZ za Pomurje, enot
in sluţb CZ v Skakovcih št. 67.
Naloge regijskega logističnega centra obsegajo:
zagotavljanje ustreznih pogojev za uspešno aktiviranje in organiziranje
regijskega štaba, enot in sluţb Civilne zaščite;
skladiščenje in razdeljevanje opreme in sredstev za zaščito, reševanje in
pomoč regijskemu štabu, enotam in sluţbam Civilne zaščite;
zagotavljanje rezerv opreme in materialnih sredstev regijskemu štabu, enotam
in sluţbam Civilne zaščite;
zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne pomoči prebivalstvu ob
naravnih in drugih nesrečah;
skladiščenje in razdeljevanje sredstev iz drţavnih zalog materialnih sredstev
ob naravnih in drugih nesrečah;
priprava pogojev za zbiranje strokovnjakov, reševalnih enot in sluţb ter
zaščitno-reševalne opreme, poslane iz tujine kot mednarodno pomoč.
Za organizacijo in delovanje logističnega centra na območju Pomurja je pristojna
Izpostava URSZR Murska Sobota.

P - 20
P - 62

Seznam regijskih logističnih centrov, predvidenih za sprejem državne
pomoči
Seznam pripadnikov regijskega logističnega centra
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Vzorec prošnje za mednarodno pomoč
Postopki za sprejemanje mednarodne pomoči
Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Murska Sobota
Načrt prevzema in razdelitve pomoči
Postopki za sprejemanje pomoči
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE
7.1

Organi in njihove naloge

Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč 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 drţavni
ravni.
Organi in njihove naloge na regijski ravni:
 Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota
opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči iz svoje
pristojnosti,
organizira komunikacijski sistem za delovanje drţavnih (regijskih) sil za
zaščito, reševanje in pomoč,
zagotavlja informacijsko podporo organom vodenja na regijski ravni,
zagotavlja pogoje za delo poveljnika CZ za Pomurje in Štaba CZ za Pomurje,
zagotavlja logistično podporo pri delovanju drţavnih (regijskih) sil za zaščito,
reševanje in pomoč,
pomaga pri vodenju zaščite, reševanja in pomoči ter pri odpravljanju posledic,
zbira, obdeluje in posredujejo podatke o nesrečah in drugih dogodkih
operativno ureja pomoč s strani drţavnega nivoja,
operativno ureja pomoč obmejnih ţupanij in deţel sosednjih drţav v silah in
sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč ter
opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

D - 51
D - 52
D - 53

Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Murska Sobota
Načrt dejavnosti ReCO Murska Sobota
Načrt nadomestitve regijskega centra za obveščanje ob morebitnem
izpadu

 Poveljnik CZ za Pomurje
operativno-strokovno vodi dejavnost CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč iz regijske pristojnosti,
usklajuje operativne ukrepe in dejavnosti sluţb in organov ministrstev ter
drugih drţavnih organov na regijskem nivoju,
daje mnenja in predloge v zvezi z zaščito, reševanjem, pomočjo ter
odpravljanjem posledic nesreč,
usmerja dejavnost za zaščito, reševanje in pomoč ,
predlaga in odreja zaščitne ukrepe,
odloča o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
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vodi regijske sile za zaščito reševanje in pomoč,
določa vodjo intervencije
zahteva pomoč s strani drţavnega nivoja
operativno ureja pomoč iz obmejnih ţupanij in deţel sosednjih drţav v silah in
sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč,
obvešča poveljnika CZ RS o posledicah in stanju na prizadetem območju ter
nadzoruje izvajanje nalog - spremlja stanje za prizadetem območju
usmerja dejavnost za zagotavljanje osnovnih pogojev za ţivljenje na
prizadetem območju
vodi pripravo končnega poročila o nesreči in ga predlaga v sprejem Štabu CR
RS ter
opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

 Štab Civilne zaščite za Pomurje
Organizira ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih naslednje delovne
procese:
operativno načrtovanje,
organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz regijske pristojnosti,
zagotavlja informacijsko podporo,
zagotavljanje logistične podpore regijskim silam za zaščito, reševanje in
pomoč,
nudenje pomoči občinskim organom vodenja ter občinskim silam zaščite,
reševanja in pomoči,
opravljanje administrativnih in finančnih zadev in
druge naloge iz svoje pristojnosti.
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ORGANOGRAM
REGIJSKIH ORGANOV, ENOT IN SLUŢB CZ
POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE ZA
POMURJE

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE
ZA POMURJE 1/12

DOLŽNOSTNE FORMACIJE
(enote in sluţbe Civilne zaščite)

LOGISTIČNI CENTER
(10)

SLUŽBA ZA
PODPORO (18)

VODSTVO SLUŢBE (1/2)

VODSTVO SLUŢBE (1/2)

ODDELEK ZA RKB
IZVIDOVANJE (1/11)

EKIPA ZA
ADMINISTRATIVNO
PODPORO (1/2)

EKIPA ZA
ADMINISTRATIVNO
PODPORO IDR. POTREBE
(1/4)

VODSTVO
ODDELKA (1/2)

EKIPA ZA SKLADIŠČNO
POSLOVANJE (1/6)

ENOTE ZA RKB
ZAŠČITO (11)

I. EKIPA (1/3)

EKIPA ZA INFOR. IN
KOMUNIKACIJSKO
PODPORO (1/4)

II. EKIPA (1/3)

EKIPA ZA PREVOZE (1/4)

II. EKIPA (1/3)

EKIPA ZA OSKRBO (1/4)

TEHNIČNO
REŠEVALNE
ENOTE (43)

CENTER ZA
OBVEŠČANJE (15)
VODSTVO CO (1/3)

ODDELEK ZA ISKANJE
ZASUTIH V
RUŠEVINAH (11)

ODDELEK ZA TEHNIČNO
REŠEVANJE (20)

VODSTVO ODDELKA (1/2)

VODSTVO ODDELKA (1/2)

I. EKIPA (1/3)

I. EKIPA (1/6)

II. EKIPA (1/3)

II. EKIPA (1/6)

III. EKIPA (1/3)

III. EKIPA (1/6)

Slika 4.:

I. EKIPA (1/3)
II. EKIPA (1/3)
EKIPA ZA TEHNIČNO
REŠEVANJE S SPEC.
DELOVNIMI STROJI IN
NAPRAVAMI (1/6)

III. EKIPA (1/3)
IV. EKIPA (1/3)

EKIPA ZA REŠEVANJE NA
VODI IN IZ VODE (1/6)

Temeljne dejavnosti Štaba CZ za Pomurje ob množičnem pojavu kužnih
bolezni pri živalih

 Ministrstva
Pristojnosti posameznih ministrstev za opravljanje nalog, ki so pomembne za
odpravljanje posledic poplav so opredeljene v načrtih dejavnosti posameznih
ministrstev oz. njihovih izpostav v pomurski regiji. Načrti dejavnosti ministrstev in
njihovih regijskih izpostav se nahajajo v mapi Dodatki k regijskim načrtom zaščite
in reševanja.
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Pregled načrtov dejavnosti ministrstev in njihovih regijskih izpostav oz.
območnih organizacijskih enot
Načrt dejavnosti zdravstva v regiji
Načrt dejavnosti upravnih enot v regiji
Načrt dejavnosti VURS, Nacionalnega veterinarskega inštituta, Zavoda
za zdravstveno varstvo

 Policijska uprava Murska Sobota
varuje ţivljenje ljudi, premoţenja ter vzdrţuje javni red na prizadetem
območju,
nadzira in ureja promet v skladu s stanjem prometne infrastrukture,
omogoča interveniranje silam za zaščito, reševanje in pomoč,
sodeluje z letalsko enoto policije pri opravljanju humanitarnih, oskrbovalnih,
izvidovalnih in drugih nalog ZRP,
organizira preventivno in represivno dejavnost v zvezi z kaznivimi dejanji v
skladu z nastalimi razmerami ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih,
po potrebi organizira mobilni komunikacijski center in vzpostavlja
komunikacijsko-informacijsko povezavo z drugimi organizacijskimi enotami
ministrstev ter drugimi drţavnimi organi,
opravlja vse druge naloge iz svoje pristojnosti.

D - 59

Načrt dejavnosti Policijske uprave Murska Sobota

 Nevladne organizacije
Rdeči kriţ Slovenije - območna zdruţenja RK, Slovenska Karitas, občinske gasilske
zveze, prostovoljna gasilska društva, kinologi, potapljači, taborniki, skavti 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 za Pomurje.
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Operativno vodenje

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN
REŠEVANJE

POVELJNIK CZ RS in
ŠTAB CZ RS

IZPOSTAVA URSZR
MURSKA SOBOTA

POVELJNIK CZ ZA POMURJE
in ŠTAB CZ ZA POMURJE

ENOTE IN SLUŽBE ZA ZAŠČITO,
REŠEVANJE IN POMOČ

ŽUPAN

OBČINSKA UPRAVA

POVELJNIK CZ in
ŠTAB CZ OBČINE

KRAJEVNI POVELJNIK CZ
in KRAJEVNI ŠTAB CZ

Slika 5.: Shema operativnega vodenja sistema zaščite in reševanja in pomoči

Dejavnost za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine operativno vodi
poveljnik CZ občine s pomočjo štaba CZ občine. Poveljnik CZ za Pomurje spremlja
stanje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na prizadetem območju ter na
zahtevo poveljnika CZ občine skladno s načeli postopnosti uporabe sil in sredstev
organizira potrebno pomoč za ZRP.
V primeru, da občina ne razpolaga z ustreznimi silami, poveljnik CZ prizadete občine,
skladno z načelom postopnosti, zaprosi za pomoč v silah in sredstvih za zaščito,
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reševanje in pomoč poveljnika CZ za Pomurje, ta pa glede na potrebe, poveljnika CZ
RS.
Če je prišlo do mnoţičnega pojava kuţnih bolezni pri ţivalih na območju več občin v
pomurski regiji, dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč skupnega pomena
organizira in vodi poveljnik CZ za Pomurje.
Pri tem sodelujejo člani štaba, delavci Izpostave URSZR Murska Sobota ter drugi
strokovnjaki, ki jih lahko k delu pritegne poveljnik CZ za Pomurje. Poveljnik CZ za
Pomurje lahko za izvedbo posameznih nalog ustanovi ustrezne delovne skupine ali
druga začasna delovna telesa.
Štab CZ za Pomurje mora ob nesreči čimprej vzpostaviti pregled nad stanjem na
prizadetem območju, oceniti predvideni razvoj situacije, zagotoviti takojšnje
ukrepanje z zagotovitvijo nujne pomoči, nato pa se osredotočiti na izdelavo strategije
ukrepanja do zagotovitve osnovnih pogojev za ţivljenje, ki zajema določitev
prednostnih nalog, človeške in materialne vire, operativne rešitve izvedbe
zahtevnejših nalog ter nosilce koordinacije.
Poveljnik CZ za Pomurje za operativno izvajanje posameznih nalog določi vodje
intervencij, katerim so neposredno podrejene vse sile, ki sodelujejo pri izvajanju teh
nalog na terenu. Logistično podporo tem silam, ki obsega zagotavljanje zvez,
opreme, materialov, transporta, informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in
drugega varstva, zagotavlja Štab CZ za Pomurje s sluţbo za podporo in logističnim
centrom v sodelovanju Izpostavo URSZR Murska Sobota.
Posledice mnoţičnega pojava kuţnih bolezni pri ţivalih je treba čimprej ustrezno
dokumentirati. Prav tako je treba dokumentirati tudi vse odločitve poveljnika CZ za
Pomurje in drugih organov vodenja.
Štab CZ za Pomurje ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih organizira svoje
delo na sedeţu Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota.
Če je zaradi mnoţičnega pojava kuţnih bolezni pri ţivalih ali zaradi drugih razlogov
onemogočeno delo Štaba CZ za Pomurje, se ta preseli na rezervno lokacijo.
Izpostava URSZR Murska Sobota pripravi vse potrebno za nemoteno dela poveljnika
CZ za Pomurje in Štaba CZ za Pomurje, kakor tudi nemoteno delo regijskega centra
za informiranje in logističnega centra.
Ob naravni ali drugi nesreči pristojni poveljnik CZ oziroma vodja intervencije
zagotavlja, operaterjem sistema javne stacionarne in mobilne telefonije, dostope do
komunikacijskih objektov, ki so v okvari na območjih nesreče (intervencije), do
odprave napak in ponovne vzpostavitve delovanja.

D - 51
D - 52
D - 53

Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Murska Sobota
Načrt dejavnosti ReCO Murska Sobota
Načrt nadomestitve ReCO ob morebitnem izpadu

izdelal: MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota
dokument: Načrt ZiR KUŢNE BOLEZNI_ver. 1.0_POMURJE

verzija: 1.0

REGIJSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB MNOŢIČNEM POJAVU KUŢNIH BOLEZNI PRI ŢIVALIH V POMURJU

7.2.1

Ukrepanje organov CZ ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri
ţivalih

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

7.2.1
Poročila

Poveljnik CZ občine
JVGP Mura M. Sobota
ARSO OPM M. Sobota
Poveljnik CZ za Pomurje
drugi

ZBIRANJE PODATKOV O
POSLEDICAH, OGLED
PRIZADETEGA OMOČJA

Poveljnik CZ občine
Štab CZ občine
VURS OU M. Sobota
Nac. vet. inst. M. Sobota
Poveljnik CZ za Pomurje
Štab CZ za Pomurje
drugi

7.2.2
Poročila s kraja
nesreče

OCENITEV STANJA
PROGNOZA RAZMER

7.2.3
Odreba D - 77

Odreba D - 7
Seznami od P - 58 do
P - 66, D - 51, D - 64

NE

ODLOČITEV O
UKREPANJU

7.2.4

AKTIVIRANJE
POZIVANJE SIL IN SREDSTEV ZRP

7.2.5

ORGANIZACIJA ZAŠČITE,
REŠEVANJA IN POMOČI

7.2.6
Poročila

SPREMLJANJE RAZMER IN
AKTIVNOSTI

Poročila o izvedenih
nalogah, ukrepih in
stanju

OBVEŠČANJE O STANJU IN
UKREPIH

D-7
D - 51
D - 64
D - 77
D - 78
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7.2.7

DA
Poveljnik CZ za Pomurje

Poveljnik CZ za Pomurje
Izpostava URSZR MS

Poveljnik CZ občine
VURS OU M. Sobota
Vodja intervencije
Poverjeniki CZ
Poveljnik CZ za Pomurje
drugi
Vodja intervencije
Vodje enot
Poveljnik CZ občine
Poveljnik CZ za Pomurje
Štab CZ za Pomurje
Vodja intervencije
Vodje enot
Poveljnik CZ občine
Poveljnik CZ za Pomurje
Štab CZ za Pomurje

Vzorec odredbe o aktiviranju sil zaščite, reševanja in pomoči
Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Murska Sobota
Načrt aktiviranja regijskih sil in sredstev zaščite, reševanja in pomoči
Vzorec odredbe o aktiviranju organov in strokovnih služb
Vzorec odredbe o aktiviranju sredstev za zaščito, reševanje in pomoč
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Organizacija zvez

Pri prenosu podatkov in komuniciranju se načeloma uporablja vsa razpoloţljiva
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno
povezanih omreţjih. Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja,
reševalnimi sluţbami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka po:
javnih telekomunikacijskih zvezah,
sistemu radijskih zvez ZARE,
sistemu radijskih zvez ZARE +,
informacijsko-komunikacijskem omreţju INTERNET oz. INTRANET
internih telekomunikacijskih zvezah, ki so lahko analogne oz. digitalne,
funkcionalnih zvezah posameznih gospodarskih in drugih sistemov,
zveze radioamaterjev.
Pri vodenju dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
se uporablja sistem zvez zaščite in reševanja (ZARE), ki ima podsistem radijskih
zvez in podsistem osebnega klica. Sistem ZARE je namenjen vsem izvajalcem nalog
v okviru sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Telekomunikacijsko središče tega sistema je ReCO Murska Sobota, do katerega se
uporabniki lahko povezujejo le z uporabo repetitorjev na kanalih 04 Lendava in 13
Pečarovci in preko katerih se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in
zasebne funkcionalne telekomunikacijske sisteme. Uporabljajo ga tako organi
vodenja zaščite, reševanja in pomoči, enote in sluţbe Civilne zaščite, gasilci,
potapljači, upravni organi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
ostale sluţbe in organizacije, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja.
Ob morebitnem izpadu repetitorja, se posreduje CORS zahtevo po postavitvi
mobilnega repetitorja.
Za neposredno vodenje intervencije na terenu se uporabljajo simpleksni kanali, ki jih
dodeli ReCO Murska Sobota.
V primeru, da so naloge zaščite, reševanja in pomoči vključeni tudi zrakoplovi
Slovenske vojske in Slovenske policije se za medsebojno komuniciranje uporabljajo
33. ali 34. kanal radijskih zvez ZARE in Klicni znak radijskega prometa sistema ZARE
Letalske policijske enote oziroma radijski imenik 15. Brigade VL.
Organi vodenja na drţavnem in regijskem nivoju ter sluţbe NMP uporabljajo tudi
sistem radijskih zvez ZARE+.
Radijske zveze sistema zvez ZARE in ZARE+ se uporablja v skladu z navodilom za
uporabo radijskih zvez ZARE.

P - 22

Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter epošte na področju zaščite in reševanja
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D - 31
D - 52
D - 53
D - 68
D - 69
D - 70

Načrt zagotavljanja zvez
Načrt dejavnosti ReCO Murska Sobota
Načrt nadomestitve ReCO ob morebitnem izpadu
Radijski imenik sistema zvez ZARE
Radijski imenik sistema zvez ZARE +
Navodilo za uporabo radijskih zvez ZARE
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8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
8.1
8.1.1

Ukrepi zaščite in reševanja
Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI
Lokacije moţnih mest
za pokop in seţig
ţivalskih trupel

DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI

8.1.1.1

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Občine

DOLOČITEV LOKACIJ ZA POKOP IN
SEŢIG ŢIVALSKIH TRUPEL

8.1.1.2

UREDITEV MEST ZA POKOP IN
SEŢIG

8.1.1.3

PREVOZ ŢIVASKIH TRUPEL DO
MESTA POKOPA ALI SEŢIGA

Občine
VURS
Reg. TRE

Izvajalci javne sluţbe
prevoz ţivalskih trupel
VHS-sluţba

8.1.1.4

UNIČEVANJE ŢIVALSKIH TRUPEL IN
NADZOR

8.1.1.6

SPREMLJANJE STANJA

VURS
Gasilske organizacije
Regijska TRE

Občine
VURS
Poveljnik CZ za Pomurje

Ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih je zelo pomembno, da so ţivalska
trupla čim prej odstranjena oziroma uničena, da se prepreči nadaljnje širjenje bolezni.
Moţni načini so: odvoz v kafilerije, zakopavanje in seţiganje. Ker pa po mnenju
veterinarskih strokovnjakov kafilerije v Pomurju ne bodo zadoščale za povečane
potrebe po uničenju ţivalskih trupel, morajo pristojni občinski organi vnaprej
predvideti lokacije mest pokopa oziroma mest za seţig.
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Občine v svojih prostorskih aktih določijo lokacije za pokop in seţig ţivalskih trupel.
Pri tem upoštevajo kriterije za umeščanje posegov v prostor iz Prostorskega reda
Slovenije in koncept ravnanja z odpadki v drţavi.

P- 401

8.1.1.1

Pregled lokacij možnih mest za pokop in sežig živalskih trupel v regiji

Ureditev mest za pokop in sežig živalskih trupel

Ta naloga vsebuje izkop in pripravo grobišč ter pripravo materiala za seţiganje po
navodilih VURS. Nalogo izvajajo občine, po potrebi pomaga regijska TRE.
D- 404
P- 33

8.1.1.2

Navodilo za sežig živalskih trupel
Pregled ekip za prvo veterinarsko pomoč v regiji

Prevoz živalskih trupel do mesta pokopa ali sežiga

Ţivalska trupla do mesta pokopa ali seţiga prepeljejo pristojne javne sluţbe za
prevoz in ravnanje z ţivalskimi odpadki ter veterinarska higienska sluţba (VHS).
P- 402

8.1.1.3

Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov v Pomurju

Uničevanje živalskih trupel in nadzor

Za uničenje ţivalskih trupel so odgovorne javne sluţbe za prevoz ţivalskih odpadkov
in ravnanje z njimi, veterinarska higienska sluţba, za nadzor pri uničenju ţivalskih
trupel pa so odgovorne pristojne veterinarske organizacije.
Pri nadzoru seţiga ţivalskih trupel sodelujejo tudi pristojni gasilci in po potrebi
regijska TRE.

8.1.1.4

Vloga regije pri izvajanju zaščitnih ukrepov

Pri izvajanju zaščitnih ukrepov je vloga regije predvsem v skrbi za povezanim in
usklajenim delovanjem raznih pristojnih sluţb oziroma organov, pristojnih za izvajanje
posameznih zaščitnih ukrepov. Pri tem je odločilna vloga poveljnika CZ za Pomurje,
ki spremlja stanje in odloča o izvedbi ustreznih ukrepov.
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Kemična in biološka zaščita

Kemična in biološka zaščita obsega ukrepe ter sredstva za neposredno zaščito pred
učinki kuţnih bolezni pri ţivalih, in sicer:
zaščito ljudi in ţivali – (označevanje meja okuţenih in ogroţenih območij);
dekontaminacijo ljudi, ţivali, materialnih dobrin in okolja – (razkuţitev ljudi, obleke,
stanovanjskih površin, hlevov, dvorišč, pašnikov, odplak in ţivalskih iztrebkov…;
dezinsekcija in deratizacija objektov na okuţenem območju).
Naloge kemične in biološke zaščite izvajajo veterinarske organizacije in pristojne
veterinarske higienske sluţbe. Ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih se
aktivirajo tudi občinske in regijske enote CZ za RKB-zaščito.
Aktivirajo se lahko tudi štiri gasilska društva širšega pomena in osrednja občinska
PGD, ki so se za eventuelni mnoţični pojav aviarne influence – ptičje gripe posebej
usposabljali za pomoč na dekontaminacijskih točkah.
P- 58
P- 76
P- 34
P- 68

8.2
8.2.1

Seznam pripadnikov regijske enote za RKB izvidovanje
Podatki o odgovornih osebah v Veterinarski fakulteti - Nacionalni
veterinarski inštitut – OE Murska Sobota
Pregled veterinarskih organizacij v Pomurju
Pregled enot za RKB dekontaminacijo v regiji

Naloge zaščite in reševanja
Tehnično reševanje ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri
ţivalih

Naloge tehničnega reševanja ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih so:
graditev razkuţevalnih ovir na drţavnih mejah in mejah okuţenega območja;
sodelovanje pri prevozu okuţenih ţivali v kafilerije in pokopu ţivalskih trupel;
izvajanje poţarnih straţ pri seţigu okuţenih ţivalskih trupel.
Te naloge opravljajo javne sluţbe za prevoz ţivalskih odpadkov in ravnanje z njimi,
komunalne organizacije in gradbena podjetja z ustrezno mehanizacijo. Pri opravljanju
nalog sodelujejo gasilske enote in tehnično reševalne enote CZ.
P- 8
P- 7
P- 59
P- 60
P- 62
P - 85
P - 87

Pregled gasilskih enot širšega regijskega pomena
Pregled prostovoljnih gasilskih enot v Pomurju
Seznam pripadnikov regijske enote za tehnično reševanje
Seznam pripadnikov regijske službe za podporo
Seznam pripadnikov regijskega logističnega centra
Pregled podjetij, ki upravljajo s prometno infrastrukturo
Pregled komunalnih služb
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

Obvestila prebivalcem

Navodila in napotki
prebivalcem
P - 13, P - 51

DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI

9.1

Pristojni štab CZ

9.2

Občinske svetovalne
sluţbe
LSNB

OBVESTILO O
MNOŢIČNEM POJAVU KUŢNIH
BOLEZNI PRI ŢIVALIH

USMERJANJE OSEBNE IN
VZAJEMNE ZAŠČITE
(navodila prebivalcem, objava posebne tel.
številke, navodila udeleţ. v prometu idr.)

9.3
D-3
P - 51

Informativni centri

OBVEŠČANJE IN POMOČ
PREBIVALCEM

9.5
Poročila
P - 24

Poveljnik CZ občine

ORGANIZIRANJE
INFORMATIVNEGA CENTRA

9.4
P - 23, P - 24, D - 63

PRIMARNA
ODGOVORNOST

SPREMLJANJE SOCIALNIH RAZMER
NA PRIZADETEM OBMOČJU

Pristojne sluţbe za
socialno delo

Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in
ublaţitev posledic poplav za njihovo zdravje in ţivljenje ter varnost njihovega imetja.
Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite so zadolţene
občine, ki v načrtih ZIR natančno opredelijo način in izvedbo.
Pri tem imajo pomembno vlogo poverjeniki za CZ ter informativni centi, ki jih ustanovi
občina. V informativnih centrih se organizira in izvaja dejavnost, ki prispeva k
normalizaciji razmer na prizadetem območju. Občine lahko organizirajo tudi ustrezno
svetovalno sluţbo, ki jo praviloma opravljajo prostovoljci, zlasti psihologi, sociologi,
socialni delavci, zdravstveni delavci, strokovnjaki s področja zaščite in reševanja ter
drugi.
Koncept izvedbe osebne in vzajemne pomoči podrobneje razdelajo ogrožene občine
v občinskih načrtih zaščite in reševanja.
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10. RAZLAGA POJMOV IN SEZNAM OKRAJŠAV
10.1 Razlaga pojmov
Okuţeno območje – območje, na katerem je ugotovljen en ali več virov okuţbe in na
katerem so moţnosti za širjenje okuţbe.
Ogroţeno območje – območje, na katero se lahko prenese bolezen z okuţenega
območja in na katerem so moţnosti za širjenje okuţbe.

10.2 Seznam okrajšav
CORS
CZ
DSNB
ELME
LESV
LSNB
NMP
NVI
OE
OGE
OKC
OŠCZ
PGD
PU
ReCO
ReKOŠ
ReKOUPGO
ReŠCZ
RKB
RS
STA
TRE
UE
URSZR
UVI
VHS
VURS
ZARE
ZARE+
ZiR
ZRP

Center za obveščanje Republike Slovenije
Civilna zaščita
Drţavno središče za nadzor bolezni
Ekološki laboratorij z mobilno enoto
Letalska enota Slovenske vojske
Lokalno središče za nadzor bolezni
nujna medicinska pomoč
Nacionalni veterinarski inštitut
območna enota
operativna gasilska enota
operativno komunikacijski center
Občinski štab Civilne zaščite
prostovoljno gasilsko društvo
Policijska uprava
Regijski center za obveščanje
Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih
nesrečah
Regijska komisija za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti
gradbenih objektov
regijski štab Civilne zaščite
radiološka, kemična in biološka
Republika Slovenija
Slovenska tiskovna agencija
tehnično reševalna enota
upravna enota
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Urad Vlade RS za informiranje
Veterinarska higienska sluţba
Veterinarska uprava Republike Slovenije
sistem radijskih zvez zaščite in reševanja
sistem radijskih zvez zaščite in reševanja »plus«
zaščita in reševanje
zaščita, reševanje in pomoč
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11. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
11.1 Skupne priloge
št.
priloge
P-2
P-7
P-8
P - 12
P - 18
P - 20
P - 22
P - 33
P - 34
P - 53
P - 54
P - 55
P - 56
P - 58
P - 59
P - 60
P - 61
P - 62
P - 65
P - 68
P - 73
P - 74
P - 75
P - 76
P - 78
P - 85
P - 87

Ime priloge
Podatki o poveljniku CZ regije, namestniku poveljnika CZ in članih
Štaba CZ za Pomurje
Pregled poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot po regijah
Pregled gasilskih enot širšega regijskega pomena
Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči
Seznam zbirališč regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč
Seznam regijskih logističnih centrov, predvidenih za sprejem državne
pomoči
Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter epošte na področju zaščite in reševanja
Pregled ekip za prvo veterinarsko pomoč v regiji
Pregled veterinarskih organizacij
Seznam odgovornih oseb za ZRP po občinah
Seznam kontaktnih organov dežel in županij sosednjih držav
Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžena za obveščanje
ob naravnih in drugih nesrečah
Seznam oseb v regiji, zadolženih za stike z javnostjo v primeru
naravnih in drugih nesreč
Seznam pripadnikov regijske enote za RKB dekontaminacijo
Seznam pripadnikov regijske tehnično reševalne enote CZ
Seznam pripadnikov regijske službe za podporo CZ
Seznam pripadnikov regijskega informacijskega centra
Seznam pripadnikov regijskega logističnega centra
Pregled podatkov o zaščitno-reševalni opremi, regijskih enot in služb
CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
Pregled enot za RKB dekontaminacijo v regiji
Seznam inšpektorjev Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami – Izpostava Murska Sobota
Seznam inšpektorjev Inšpektorata RS za okolje in prostor - Izpostava
Murska Sobota
Podatki o Veterinarski upravi RS - Veterinarska inšpekcija - Območni
urad Murska Sobota
Podatki o odgovornih osebah v Veterinarski fakulteti - Nacionalni
veterinarski inštitut - OE Murska Sobota
Podatki o odgovornih osebah Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota
Pregled podjetij, ki upravljajo s prometno infrastrukturo
Pregled komunalnih služb
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11.2 Posebne priloge
št.
priloge
P – 400
P - 401
P - 402
P – 451
P – 453
P – 454

Ime priloge
Pregled večjih živinorejskih posestev v Pomurju
Pregled lokacij možnih mest za pokop in sežig živalskih trupel v regiji
Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov
Pregled živinskih sejmov v Pomurju
Podatki o staležu živali po občinah v Pomurju
Zagotovitev materialnih sredstev za sežig živalskih trupel

11.3 Skupni dodatki
št.
dodatka
D-7
D-8
D- 9
D - 12
D - 31
D - 51
D - 52
D - 53
D - 54
D - 55
D - 56
D - 57
D - 58
D - 59
D - 60
D - 61
D - 62
D - 68
D - 69
D - 70
D - 77
D - 78

Ime dodatka
Vzorec odredbe o aktiviranju sil zaščite, reševanja in pomoči
Vzorec delovnega naloga
Vzorec prošnje za mednarodno pomoč
Postopki za sprejemanje mednarodne pomoči
Načrt zagotavljanja zvez
Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Murska Sobota
Načrt dejavnosti ReCO Murska Sobota
Načrt nadomestitve ReCO ob morebitnem izpadu
Obrazci za obveščanje dežel in županij sosednjih držav
Načrt organizacije in delovanja regijskega logističnega centra
Načrt prevzema in razdelitve pomoči
Postopki za sprejemanje pomoči
Pregled načrtov dejavnosti ministrstev in njihovih regijskih izpostav oz.
območnih organizacijskih enot
Načrt dejavnosti Policijske uprave Murska Sobota
Načrt dejavnosti zdravstva v regiji
Načrt dejavnosti upravnih enot v regiji
Načrt dejavnosti VURS, Nacionalnega veterinarskega inštituta, Zavoda
za zdravstveno varstvo
Radijski imenik sistema zvez ZARE
Radijski imenik sistema zvez ZARE +
Navodilo za uporabo radijskih zvez ZARE
Vzorec odredbe o aktiviranju organov in strokovnih služb
Vzorec odredbe o aktiviranju sredstev za zaščito, reševanje in pomoč
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11.4 Posebni dodatki
št.
dodatka
D – 404
D - 451
D - 452
D - 453
D - 454
D - 455

Ime dodatka
Navodilo za sežig živalskih trupel
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob množičnem pojavu kužnih
bolezni pri živalih
Vloga, naloge in sestava lokalnega središča za nadzor bolezni - LSNB
Načrt ureditve mejnih prehodov v RS ob množičnem pojavu kužnih
bolezni pri živalih
Program usposabljanja, urjenja in vaj za izvajanje regijskega načrta
zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni
Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja ob
množičnem pojavu kužnih bolezni
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