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1. KUŽNE BOLEZNI PRI ŽIVALIH
1.1 Uvod
Načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v
Severno primorski regiji 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 3/02 in 17/02),
Zakonom o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/01), splošno zakonodajo in v skladu z
izvedbenimi predpisi.
Podlaga za izdelavo tega načrta je državni načrt zaščite in reševanja ob
množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih, ki ga je izdelala Uprava RS za
zaščito in reševanje (šifra: 327-04/2002-1 z dne 6.3. 2003).
Pri izdelavi načrta smo upoštevali veterinarsko stroko, zlasti še izvedbena
načrta: Načrt ukrepov v primeru pojava slinavke in parkljevke v Sloveniji, Načrt
ukrepov v primeru pojava klasične prašičje kuge v Sloveniji, Načrt ukrepov v
primeru pojava aviarne influence, Načrt ukrepov ob pojavu goveje
spongiformne encefalopatije (BSE) pri govedu in Načrt ukrepov ob pojavu
atipične kokošje kuge, ki jih je izdelala Veterinarska uprava RS.
V načrtu smo sledili enemu od glavnih ciljev varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, to je preprečiti oziroma ublažiti posledice nesreče – množičnega
pojava kužnih bolezni pri živalih, da bo življenje ljudi varnejše in kakovostnejše,
škoda za gospodarstvo in okolje pa čim manjša.

1.2 Splošno o kužnih boleznih pri živalih
Bolezni, ki jih povzročajo kužne klice (bakterije, spirohete, rikecije, virusi in
glive), imenujemo kužne bolezni. Kužne bolezni, zaradi katerih se izvajajo
splošni in posebni preventivni ter drugi ukrepi po Zakonu o veterinarstvu (Ur. 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 kužne);
– B (bolezni, ki so praviloma kužne);
– C (bolezni, ki so praviloma slabo kužne);
– zoonoze (to so bolezni ali infekcije in se po naravni poti prenašajo z živalivretenčarjev na ljudi in obratno. Glede na lastnosti in pogoje so lahko
razvrščene v skupino A, B ali C).
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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 Severno primorske regije zaradi kužnih bolezni pri
živalih
Veterinarska uprava RS (v nadaljevanju VURS) je pristojna za zbiranje
podatkov o pojavih kužnih bolezni pri živalih. Po njenih podatkih na območju
Severno primorske regije je evidentirana ena večja epizootija (slinavka in
parkljevka leta 1968). V Sloveniji pa so se po podatkih VURS v preteklosti
pojavile štiri večje epizootije:
– slinavka in parkljevka leta 1968 na območju upravnih enot Sežana, Postojna,
Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Logatec, Cerknica in
Ljubljana;
– atipična kokošja kuga leta 1966 na območju takratne občine Ptuj;
– virusna hemoragična septikemija pri postrveh leta 1984 na območju takratne
občine Radlje ob Dravi in
– tuberkuloza pri prašičih leta 1987 na območju upravnih enot Domžale,
Grosuplje, Krško in Ljutomer.
Bili pa so še manjši izbruhi atipične kokošje kuge leta 1991 in pojav klasične
prašičje kuge leta 1992 in nazadnje leta 1996.
V Severno primorski regiji, kakor tudi v celotni Sloveniji, 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 (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.
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Na območju Severno primorske regije imamo 46. perutninskih farm, ki so
večinoma v Zgornji in Spodnji Vipavski dolini in je vsaka posebej opredeljena
kot posamezno žarišče. Ob izbruhu ptičje gripe (aviarne influence) imamo
predvidene sile in sredstva za izvajanje ukrepov na okuženem območju 3. in 10.
km oz. po potrebi na širšem ogroženem območju.
Za ostalo populacijo domačih živali (govedo, prašiči in drobnica) smo pridobili
podatke od MKGP Sektor za identifikacijo in registracijo živali, ki so zajeti iz
zadnjega javljanja staleža s strani rejca.
občina
Ajdovščina
Bovec
Brda
Cerkno
Idrija
Kanal
Kobarid
Miren-Kostanjevica
Nova Gorica
Tolmin
Vipava
Šempeter
Skupaj

govedo
3602
276
86
2477
4147
847
1140
195
1835
4125
1205
59
19994

drobnica
1229
3225
176
2224
1406
821
3228
307
798
4008
368
13
17803

prašiči
682
173
36
210
542
151
63
129
1205
101
186
76
3554

skupaj
5513
3674
298
4911
6095
1819
4431
631
3838
8234
1759
148
41351

Tabela 1. Število živali po občinah v Severno primorski regiji

P-92
P–93
P-100

Pregled večjih živinorejskih posestev in tržnic na območju Severno
primorske regije
Seznam rejcev perutnine ter število živali na posamezni farmi v
Severno primorski regiji
Populacija domačih živali po občinah in naseljih v Severno primorski
regiji
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Za zgodnje odkrivanje in preprečevanje živalskih kužnih bolezni imamo v
Sloveniji 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 živali in ljudi izvaja veterinarska služba
poleg splošnih ukrepov za preprečevanje širjenja živalskih kužnih bolezni, ki jih
predvideva Zakon o veterinarstvu, tudi ukrepe, ki jih predpisujejo navodila za
ugotavljanje, preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje posameznih kužnih
bolezni.
Primeri živalskih bolezni (zoonoz) pri ljudeh v letih 1999, 2000 in 2001 so
razvidni iz tabele 2.
Tabela 2. Primeri zoonoz pri ljudeh
Šifra
Ime bolezni
bolezni
B 053
B 056
B 255
B 352
B 501
C 611
C 612
C 801
E 001
E002

Ehinokokoza/hidatoza
Leptospiroza
Trihineloza
Tularemija
Leishmanioza
Listerioza
Toksoplaznoza
Prašičja rdečica
Bruceloza
Salmonelozne infekcije

Število primerov
1999
4
7
1
0
1
3
29
5
1
2103

2000
1
3
0
1
0
3
43
2
1
1801

2001
2
6
0
1
0
7
32
2
1
1715

Pri varstvu živali pred kužnimi boleznimi pomeni posebno težavo odstranjevanje
in uničevanje živalskih trupel ter živalskih odpadkov. V naši regiji nimamo
kafilerij za odstranjevanje in uničevanje kadavrov, imamo pa predvidene
lokacije za pokop perutnine po občinah.
P – 88

Pregled lokacij, možnih mest za pokop perutnine v Severno
primorski regiji
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Po območju Severno primorske regije potekajo mednarodne tranzitne povezave.
V regiji poteka mednarodna trgovina z živalmi, živili in izdelki živalskega
izvora, kar pomeni stalno nevarnost namernega oziroma nenamernega vnosa
živalskih kužnih bolezni. Najnevarnejše kužne 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 ogrožala tudi našo državo
in regijo.

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;
– zastoji v mednarodnem prometu;
– omejitev oziroma prepoved mednarodnega prometa in negativne posledice za
turizem;
– širjenje zoonoz pri ljudeh;
– stalna nevarnost za zdravje ljudi v zvezi z onesnaževanjem okolja;
– veliki stroški za preventivo, zatiranje in izkoreninjenje teh bolezni.

1.5 Sklepne ugotovitve
Glede na navedene podatke je zdravstvena situacija pri 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 zagotoviti:
– dobro organizirano, usposobljeno in opremljeno veterinarsko službo;
– učinkovito sodelovanje veterinarske službe z drugimi organi in strokovnimi
službami;
– učinkovito preventivo v veterinarstvu;
– prosvetljevanje imetnikov živali.
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2. OBSEG NAČRTOVANJA
2.1 Temeljne ravni načrtovanja
Temeljni načrt je državni načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu
kužnih bolezni pri živalih.
Regijski načrt je podrobneje razčlenjeni državni načrt za območje Severno
primorske regije in je usklajen s temeljnim načrtom.
Občinski načrti morajo biti izdelani in usklajeni z vsebino regijskega načrta.
Glede na oceno ogroženosti občine, župan odloči o izdelavi tega načrta.
O nesreči – množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih – govorimo, ko je ta
takega obsega, da je treba za njen nadzor in obvladovanje uporabiti posebne
ukrepe, sile in sredstva. Nanjo se je treba pravočasno pripraviti. Obvladovanje
množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih pa obsega različne ukrepe za
preprečitev nadaljnjega širjenja kužne bolezni pri živalih in ukrepe za
zmanjšanje posledic.
Da bo ukrepanje ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih organizirano
in učinkovito, izdelamo ustrezne načrte na občinski in državni ravni.
S tem načrtom se urejajo ukrepi in dejavnosti za zaščito in reševanje, ki so v
državni pristojnosti in obsegajo območje Severno primorske regije.
D – 31

Postopek obravnave in sprejetja regijskega načrta ZRP ob
množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih
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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:
• regijski 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 regijskega pomena, ker
nesreča obsega več občin oziroma le-te ne morejo s svojimi silami in sredstvi
obvladovati nesrečo.
• 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 zadolžene lokalne skupnosti.

3.2 Zamisel izvedbe zaščite in reševanja
3.2.1 Koncept odziva ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih
Koncept odziva ob pojavu kužnih bolezni pri živalih temelji na klasifikaciji
dogodka, ki je v pristojnosti Državnega središča za nadzor bolezni (DSNB), 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).
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Ukrepe in naloge zaščite, reševanja in pomoči izvajajo sile ZRP lokalnih
skupnosti, regije in države po načelu postopnosti.
Potek glavnih dejavnosti je prikazan na shemi 1: Koncept odziva ob pojavu
kužnih bolezni pri živalih

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
PRIPRAVLJENOST
I

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

Shema 1. Koncept odziva ob pojavu kužnih bolezni pri živalih
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3.3 Uporaba načrta
Načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih za
območje Severno primorske regije se aktivira, ko pride do težko obvladljivih
dogodkov – množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih.
Odločitev o tem sprejme poveljnik CZ za Severno primorsko oziroma njegov
namestnik.
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4. POTREBNE SILE IN SREDSTVA TER RAZPOLOŽLJIVI VIRI
4.1 Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz
regijske pristojnosti
4.1.1 Organi regije:
-Izpostava URSZR Nova Gorica
-Policijska uprava Nova Gorica
P-77
P-90

Seznam delavcev Izpostave URSZR - Nova Gorica
Seznam odgovornih – kontaktnih oseb MNZ, Policijska uprava Nova
Gorica

4.1.2 Sile za zaščito, reševanje in pomoč regije:
• Organi Civilne zaščite (CZ):
-poveljnik CZ za Severno primorsko,
-štab CZ za Severno primorsko,
-namestnik poveljnika CZ Severno primorske.
P-1

Seznam članov štaba CZ za Severno primorsko regijo

• Regijske enote in službe CZ:
-enota za radiološko-kemično-biološko zaščito (RKB-zaščito),
-tehnično reševalna enota(oddelek za izvidovanje in vod za reševanje),
-služba za podporo,
-logistični center,
-informacijski center.
P-3
P-4
P-5
P-13
P-84

Seznam pripadnikov regijske enote za tehnično reševanje
Seznam pripadnikov Oddelka za radiološko, kemijsko in biološko
izvidovanje
Seznam pripadnikov Službe za podporo
Pregled Informacijskega centra
Seznam pripadnikov Logističnega centra
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• Javne službe:
- gasilske enote širšega regijskega pomena,
- veterinarske organizacije,
- nacionalni veterinarski inštitut (NVI) Območna enota Nova Gorica,
- javni zavodi za zdravstveno varstvo
- javne službe za prevoz živalskih odpadkov in ravnanje z njimi,
- komunalne organizacije,
- javne zdravstvene službe (zoonoze).
P-28
P-30
P-33
P-85
P-86
P-91

Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
Pregled veterinarskih zavodov v regiji
Pregled gasilskih enot širšega regijskega pomena in operativna
območja delovanja
Pregled veterinarskih organizacij pri območnem uradu VURS
Podatki o Veterinarski upravi RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano – veterinarska inšpekcija - Območna urad Nova Gorica
Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov

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, službe in reševalci),
-materialna sredstva iz državnih rezerv.
P-89
D-30

Pregled sil in sredstev pri GZ Severno primorske pri posredovanju
gasilcev pri dekontaminaciji ob pojavu ptičje gripe pri živalih
Načrt organizacije in delovanja regijskega logističnega centra

4.3 Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta
Finančna sredstva se načrtujejo za:
- stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za aktivirane pripadnike
CZ in druge sile za ZRP),
- materialne stroške (prevozne stroške in storitve, gorivo, mazivo …).
D–1

Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta
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5. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
5.1 Opazovanje in obveščanje
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

Obrazci za obveščanje

Načrt obveščanja

Obvestila

Poročila

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI
5.1.
POSREDOVANJE PODATKOV
O MOŽNEM POJAVU KUŽNIH
BOLEZNI PRI ŽIVALIH

PRIMARNA
ODGOVORNOST

CORS

5.2.
OBVEŠČANJE PRISTOJNIH
ORGANOV IN SLUŽB

ReCO Nova Gorica

5.3.
OBVEŠČANJE
JAVNOSTI

Poveljnik CZ za Severno primorsko
Poveljniki CZ občin
Župani

5.4.
SPREMLJANJE POROČANJA IN
ODZIVANJA JAVNOSTI

Poveljnik CZ za Severno primorsko
Poveljniki CZ občin
Župani

5.2 Posredovanje podatkov o množičnem pojavu kužnih bolezni pri
živalih v regiji
O možnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju Severno primorske
regije posreduje Območni urad VURS Nova Gorica.
Regijski center za obveščanje Nova Gorica posreduje vse podatke o pojavu
ogroženosti zaradi kužnih bolezni pri živalih, ki jih je dobil od OU VURS in so
pomembni za zaščito in reševanje, dežurnemu operativcu na Center za
obveščanje Republike Slovenije.
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5.3 Obveščanje pristojnih organov in služb v Severno primorski
regiji
Po sprejemu obvestila o množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih, ki ga
Veterinarska uprava Republike Slovenije preko Centra za obveščanje Republike
Slovenije posreduje Regijskemu centru za obveščanje Nova Gorica, prične
dežurni o tem obveščati regijske organe.
Operativec v ReCO Nova Gorica o množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih
obvesti:
- Poveljnika in namestnika CZ Severno primorske,
- Izpostavo URSZR – Nova Gorica (odgovorne delavce),
- poveljnika CZ pristojne občine,
- župana prizadete občine,
- OKC PU Nova Gorica.
CORS

ReCO

POVELJNIKA
in namestnika
CZ za
Severno primorsko

IZPOSTAVO
URSZR odgovorne
delavce
NOVA GORICA

ŽUPANA
PRIZADETE
OBČINE

OKC PU NOVA
GORICA

POVELJNIKA CZ
OBČINE OZ.
NAMESTNIKA

Shema 2. obveščanja pristojnih organov o množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih

P-9
P-2

Seznam oseb, ki se jih obvešča ob nesreči
Seznam poveljnikov, namestnikov poveljnikov in članov štabov CZ
občin
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5.4 Obveščanje javnosti
5.4.1 Obveščanje prebivalstva
Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju, na katerem se
pojavijo množični primeri kužne bolezni pri živalih, 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 njega.
D-32
D- 7

Vloga, naloge in sredstva lokalnega središča za nadzor bolezni
Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra

5.4.2 Obveščanje javnosti na območju Severno primorske regije
Obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz državne
pristojnosti za območje Severno primorske regije izvajajo poveljnik CZ za
Severno primorsko oziroma tisti član štaba, ki ga poveljnik zadolži za izvedbo te
naloge in drugi državni organi, ki imajo svoje organizacijske enote v regiji, v
skladu s svojimi pristojnostmi.
Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje Izpostava
URSZR –Nova Gorica. V ta namen in kadar je to potrebno v sodelovanju s
Štabom CZ za Severno primorsko 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 občil.
P – 10
P-14

Seznam prejemnikov informativnega biltena
Seznam oseb v regiji, zadolženih za stike z javnostjo

Obveščanje javnosti v Severno primorski regiji se izvaja preko novinarjev
lokalnih in osrednjih medijev.
P-12

Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžena za obveščanje ob
naravnih in drugih nesrečah na območju Severno primorske
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6.AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV
6.1 Aktiviranje organov in njihovih strokovnih služb
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

Poročila s
prizadetega
območja

6.1.1.
OCENA STANJA NA
PRIZADETEM OBMOČJU

NE
Odločitev

Odredba poveljnika
CZ za Severno primorsko

Poročila

6.1.2.
ODLOČITEV O AKTIVIRANJU
ENOT IN ŠTABOV CIVILNE
ZAŠČITE

6.1.3.
AKTIVIRANJE ŠTABA CIVILNE
ZAŠČITE ZA SEVERNO PRIMORSKO

6.1.4.
SPREMLJANJE RAZMER

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Poveljnik CZ za
Severno primorsko

DA
Poveljnik CZ za
Severno primorsko

ReCO Nova Gorica

Štab CZ za
Severno primorsko

Na podlagi odredbe Poveljnika CZ RS se izvede aktiviranje Poveljnika CZ za
Severno primorsko. Aktiviranje Poveljnika CZ za Severno primorsko izvede
Izpostava URSZR Nova Gorica preko svojega centra za obveščanje in to na
najhitrejši možen način v skladu z dokumenti o aktiviranju sil in sredstev ZRP.
Po oceni situacije in napovedi dogodkov (širjenju kužne bolezni) se na enak
način po odločitvi regijskega Poveljnika aktivirajo tudi člani štaba CZ Severno
primorske.
Podobno se aktivirajo tudi delavci Izpostave Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje. Vodja Izpostave lahko odredi dežurnemu operativcu v
Regijskem centru za obveščanje Nova Gorica, da prične z izvajanjem aktiviranja
delavcev Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Nova
Gorica. O aktiviranju odloči vodja Izpostave na podlagi ocene situacije ter
določi katere delavce Izpostave je potrebno aktivirati in na kakšen način.
Aktivirani delavci Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Nova Gorica se v najkrajšem možnem času javijo na svojem delovnem mestu,
vodji Izpostave, ki jim odredi izvajanje nadaljnjih nalog.
P - 18 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji
P-1
Seznam članov štaba CZ za Severno primorsko regijo
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6.2 Aktiviranje regijskih sil in sredstev za zaščito, reševanje in
pomoč
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

Zahteve občin

NE
Odredba poveljnika
CZ za Severno primorsko

Odredba poveljnika CZ
za Severno primorsko

Delovni nalog

Poročila

PRIMARNA
ODGOVORNOST

6.2.1
VZPOSTAVITEV
PRIPRAVLJENOSTI
REGIJSKIH SIL ZA ZRP

Poveljnik CZ za
Severno primorsko

6.2.2.
PRESOJA ZAHTEV
PRIZADETIH OBČIN ZA
POMOČ

Poveljnik CZ za
Severno primorsko

6.2.3.
ODLOČANJE O AKTIVIRANJU
SIL ZA ZRP

DA
Poveljnik CZ za
Severno primorsko

6.2.4.
POZIVANJE
REGIJSKIH SIL
ZA ZRP

Izpostava URSZR
Nova Gorica

6.2.5.
NAPOTITEV REGIJSKIH SIL ZA ZRP
NA ZBIRALIŠČE NA PRIZADETEM
OBMOČJU

Poveljnik CZ za
Severno primorsko

6.2.6.
DOLOČITEV DELOVIŠČ IN
IZDAJANJE DELOVNIH NALOGOV
ZA POSAMEZNE ENOTE

Vodja logističnega centra
prizadete občine na podlagi
odločitve poveljnika
CZ občine

6.2.7.
OSKRBA REGIJSKIH SIL ZA ZRP S
HRANO, MATERIALOM IN DRUGIM

Izpostava URSZR Nova Gorica v
sodelovanju s službami za
podporo

6.2.8.
SPREMLJANJE DELOVANJA
REGIJSKIH SIL ZA ZRP

Poveljnik CZ za
Severno primorsko
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O pripravljenosti in aktiviranju Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč iz regijske pristojnosti odloča poveljnik CZ Severno
primorske.
Pozivanje pripadnikov CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja
Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Nova Gorica.
Izpostava izvaja tudi vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov,
ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti v CZ oziroma na področju
zaščite in reševanja.
Regijske sile za ZRP, ki odidejo na prizadeto območje se zberejo na svojih
zbirališčih.
P - 16 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč
P - 17 Vzorec delovnega naloga
P - 18 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji
P -19

Pregled mobilizacijskih zbirališč regijskih sil za zaščito, reševanje in
pomoč
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6.3 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

6.3.1.
ZBIRANJE ZAHTEVKOV PO
MATERIALNIH IN FINANČNIH
SREDSTVIH OD OBČIN

Zahteve občin

Izpostava URSZR
Nova Gorica

6.3.2.
POSREDOVANJE ZAHTEVKOV
URSZR

NE
Odredba poveljnika
CZ RS
Sklep vlade RS

Sklep o aktiviranju

Potni nalog

Potrdilo o prejemu

Poročila občin

6.3.3.
ODLOČANJE O
MATERIALNI IN FINANČNI
POMOČI

6.3.4.
AKTIVIRANJE POTREBNIH
SREDSTEV

Izpostava URSZR
Nova Gorica

DA
Poveljnik CZ RS
Vlada RS

URSZR
Izpostava URSZR
Nova Gorica

6.3.5.
PRIPRAVA IN PREVOZ
SREDSTEV NA PRIZADETO
OBMOČJE

URSZR
Izpostava URSZR
Nova Gorica

6.3.6.
RAZDELITEV SREDSTEV IN
FINANČNE POMOČI

Prizadete občine
Izpostava URSZR
Nova Gorica

6.3.7.
SPREMLJANJE UPORABE
SREDSTEV

Izpostava URSZR
Nova Gorica
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Materialna pomoč države ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih
obsega:
• zagotavljanje posebne opreme, ki je na prizadetem območju ni mogoče dobiti
ali je primanjkuje (gradbena mehanizacija, električni agregati ...);
• zagotavljanje zaščitne in reševalne opreme;
• zagotavljanje sredstev za razkuževanje;
• zagotavljanje zadostnih količin krme za živino, zdravil za živali …;
• zagotavljanje finančne pomoči.
O uporabi materialnih sredstev iz državnih rezerv za pomoč prizadetim ob
množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih odloča Vlada RS, v nujnih primerih
pa tudi poveljnik CZ RS ali njegov namestnik.
Na nivoju regije se zbirajo zahteve po pomoči iz občin in se dostavijo URSZR,
poveljniku CZ RS. Po odobritvi materialne in finančne pomoči pa regijske sile in
Izpostava URSZR Nova Gorica sodelujejo pri pripravi, prevozu in razdeljevanju
sredstev na prizadetem območju.

6.4 Mednarodna pomoč
Mednarodno pomoč usklajuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje.
Reševalne enote in službe, strokovnjaki in materialna pomoč iz drugih držav se
zbira v regijskem logističnem centru Ajdovščina in o tam posreduje na ogrožena
območja.
Vloga regije pri sprejemanju in razdeljevanju mednarodne pomoči je
razdeljevanje omenjenih sredstev in reševalne opreme na lokacije kjer je nastala
kužna bolezen.
Za organizacijo in delovanje regijskega logističnega centra je pristojna
Izpostava URSZR Nova Gorica. Center je organiziran in deluje v skladu z
določili Navodila o organiziranju in delovanju regijskega logističnega centra.
D-30

Načrt organizacije in delovanja regijskega logističnega centra
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE
7.1 Organi in njihove naloge
Posamezni organi vodenja na nivoju regije imajo pri množičnem pojavu kužnih
bolezni pri živalih te naloge:
7.1.1. Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Nova
Gorica:
• opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči iz svoje
pristojnosti,
• spremlja nevarnosti,
• organizira komunikacijski sistem za delovanje regijskih sil za zaščito,
reševanje in pomoč,
• zagotavlja informacijsko podporo organom vodenja na regijski ravni,
• zagotavlja pogoje za delo Štaba CZ za Severno primorsko,
• izdeluje ocene ogroženosti in načrtuje ukrepe za preprečevanje ter
zmanjšanje posledic (v sodelovanju z drugimi ministrstvi),
• zagotavlja logistično podporo pri delovanju regijskih sil,
• opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
D -2

Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Nova Gorica ob naravnih in
drugih nesrečah

7.1.2. Poveljnik oz. namestnik CZ za Severno primorsko:
• vodi operativno-strokovno delo pripadnikov CZ in drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč iz regijske pristojnosti,
• obvešča Poveljnika CZ RS o posledicah in stanju na prizadetem območju ter
daje mnenja in predloge v zvezi z zaščito, reševanjem, pomočjo ter
odpravljanjem posledic nesreče,
• pripravi končno poročilo o nesreči ter ga pošilja v sprejem Poveljniku CZ RS
• skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in
pomoč ob nesreči,
• določa vodje intervencije.
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7.1.3 Štab CZ za Severno primorsko:
• zagotavlja strokovno pomoč pri vodenju zaščitnih in reševalnih akcij ob
nesreči,
• opravlja strokovno-operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob
nesreči,
• zagotavlja informacijsko podporo štabom CZ občin,
• zagotavlja logistično podporo regijskim silam za zaščito, reševanje in pomoč,
• opravlja administrative in finančne zadeve.
7.1.4 Policijska Uprava Nova Gorica:
• varuje življenje ljudi, premoženje ter vzdržuje javni red na prizadetem
območju,
• varuje določene osebe, objekte, organe in okoliše,
• nadzira in ureja promet v skladu z določenim prometnim režimom in
omogoča interveniranje silam za zaščito, reševanje in pomoč,
• sprejema ukrepe za ustrezno varovanje državne meje in opravlja mejno
kontrolo ter policijske naloge v zvezi s tujci v skladu z razmerami,
• preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in
prijema storilce kaznivih dejanj in prekrškov, druge iskane osebe ter jih
izroča pristojnim organom,
• sodeluje pri izvajanju humanitarnih, oskrbovalnih, izvidniških in drugih
nalog,
• vzpostavlja komunikacijsko-informacijsko povezavo z drugimi državnimi
organi,
• sodeluje pri identifikaciji žrtev,
• na zahtevo uradnega veterinarja za inšpekcijski nadzor pomaga pri omejitvi
prometa z živalmi, prepovedi gibanja živali in oseb na okuženem območju ter
pri izvajanju drugih ukrepov, ki jih določa zakon o veterinarstvu,
• opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
D - 46

Načrt dejavnosti Policijske uprave Nova Gorica v primeru kužnih
bolezni pri živalih

Navedene naloge v Severno primorski regiji opravlja Policijska uprava Nova
Gorica in pristojne policijske postaje, v sodelovanju s pristojnimi organi in
službami CZ.
Za koordinacijo nalog je zadolžen član štaba Severno primorske regije.
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7.1.5. Javne zdravstvene službe
– izvajajo obvezne posebne preventivne ukrepe ob zoonozah,
– opravljajo druge naloge iz svoje pristojnosti.

7.2 Operativno vodenje
Dejavnosti za zaščito in reševanje ob množičnem pojavu kužnih bolezni na
območju občine operativno vodi poveljnik CZ občine, ki mu pri delu pomaga
štab CZ občine v sodelovanju z LSNB.
Poveljnik CZ Severno primorske spremlja stanje na prizadetem območju in na
zahtevo poveljnika CZ občine organizira potrebno pomoč v silah in sredstvih za
zaščito, reševanje in pomoč.
Če je množični pojav kužne bolezni pri živalih prizadel več občin, organizira in
vodi dejavnosti zaščite in reševanja v regiji poveljnik CZ Severno primorske.
Štab CZ za Severno primorsko ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih
organizira svoje delo na obstoječem sedežu, ki je v prostorih Izpostave URSZR Nova Gorica ali neposredno na prizadetem območju.
Pri tem sodelujejo člani štaba, delavci Izpostave URSZR - Nova Gorica, ter
ostale strokovne skupine in službe ostalih ministrstev po svojih pristojnostih.
Štab Civilne zaščite za Severno primorsko mora ob nesreči čim prej vzpostaviti
pregled nad stanjem na prizadetem področju, oceniti predvideni razvoj situacije,
zagotoviti takojšnje ukrepanje z zagotovitvijo nujne pomoči, nato pa se
osredotočiti na izdelavo strategije ukrepanja do zagotovitve osnovnih pogojev
za življenje, ki zajema določitev prednostnih nalog, človeške in materialne vire,
operativne rešitve izvedbe zahtevnejših nalog ter nosilce koordinacije.
Poveljnik Civilne zaščite za Severno primorsko 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 Civilne zaščite za Severno primorsko s
službami za podporo.
Na regijskem nivoju poveljnik Civilne zaščite za Severno primorsko tudi
koordinira in usklajuje aktivnosti in izvajanje nalog zaščite in reševanja z
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občinskimi poveljniki Civilne zaščite, Lokalnim središčem za nadzor bolezni, ki
je sestavljen iz zaposlenih iz Veterinarske inšpekcije-Območni urad Nova
Gorica, ter z Nacionalnim veterinarskim inštitutom Območna enota Nova
Gorica in drugimi izvajalci.
7.2.1 Ukrepanje organov CZ
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

7.2.1.1.
ZBIRANJE PODATKOV O POSLEDICAH MNOŽIČNEGA POJAVA
KUŽNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH

Poročila

Štab CZ za
Severno primorsko

7.2.1.2.
OCENITEV STANJA,
NAPOVED RAZMER

NE
Odločitev

Odredba o aktiviranju

7.2.1.3.
ODLOČANJE O
UKREPIH

7.2.1.4.
AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ZA
ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Štab CZ za
Severno primorsko

DA
Poveljnik CZ za
Severno primorsko

Poveljnik CZ za Severno
primorsko ,Izpostava URSZR
Nova Gorica

7.2.1.5.
ORGANIZACIJA ZAŠČITE,
REŠEVANJA IN POMOČI

Štab CZ za Severno
primorsko ,drugi organi
Poveljnik CZ za Severno
primorsko

Poročila

7.2.1.6.
SPREMLJANJE RAZMER
IN AKTIVNOSTI

Štab CZ za Severno prim.
Poveljnik CZ za Severno
primorsko

Obvestila

7.2.1.7.
OBVEŠČANJE O STANJU
IN UKREPIH

Poveljnik CZ za Severno
primorsko

26

Regijski Načrt ZRP ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih

7.3 Organizacija zvez
Pri operativnem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči se uporabljata
sistem radijskih zvez zaščite in reševanja (ZARE) ki ima podsistem radijskih zvez
in podsistem osebnega klica. Sistem zvez ZARE se obvezno uporablja pri
vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah, ter je namenjen
vsem izvajalcem nalog v okviru sistema zaščite in reševanja (uporabljajo ga
pripadniki enot in služb Civilne zaščite, gasilci, gorski reševalci, jamarji,
potapljači, kinologi idr.). Telekomunikacijsko središče sistema ZARE je na
Severno primorski v ReCO Nova Gorica. Prek njega se zagotavlja povezovanje
uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske sisteme.
Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi službami in
drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka po:
• telefonu,
• telefaksu,
• elektronski pošti,
• radijskih zvezah (ZARE),
• intranetu ZRP,
• internetu.
Za vzpostavitev radijske zveze za povezavo med organi vodenja se uporabljajo:
7. semidupleksni kanal sistema zvez ZARE preko repetitorja na Trstelju,
8. SD kanal na Javorniku
9. SD kanal na Kobariškem stolu,
22. SD kanal na Kuku nad Livkom
Radijske zveze med reševalci na kraju nesreče za potrebe operative se
uporabljajo načeloma na kanalu, ki ga določi ReCO Nova Gorica.
P - 21

Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter
elektronske pošte na področju zaščite, reševanja in pomoči
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8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
8.1 Ukrepi zaščite, reševanja in pomoči
8. 1.Zaščitni ukrepi
Pri izvajanju ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči je glavna vloga
regije na povezovanju ter koordinaciji nalog in aktivnosti med lokalnimi
skupnostmi, drugimi organi in službami regijskega pomena in državnim nivojem
(Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje). Po potrebi se napoti v
prizadeto občino tudi pomoč v kadrih-osebo za povezavo, ki pomaga občinski
upravi pri izvajanju njihovih nalog.
8. 1. 1. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

Lokacije možnih mest za
pokop in sežig živalskih
trupel

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI
8.1.1.1.
DOLOČITEV LOKACIJ ZA
POKOP IN SEŽIG ŽIVALSKIH
TRUPEL

8.1.1.2.
UREDITEV MEST ZA POKOP
IN SEŽIG

8.1.1.3.
PREVOZ ŽIVALSKIH TRUPEL DO
MESTA ZA POKOP ALI SEŽIG

8.1.1.4.
UNIČEVANJE ŽIVALSKIH
TRUPEL IN NADZOR

8.1.1.5.
SPREMLJANJE STANJA

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Občine

Občine
VURS

Izvajalci javne službe
prevozov živalskih trupel
VHS služba

VURS
Gasilske organizacije

VURS
Občine
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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 način uničenja se določi po navodilih
Državnega središča za nadzor bolezni.
Možni načini so:
• odvoz v kafilerije,
• pokop,
• sežiganje.
Ker pa po mnenju veterinarskih strokovnjakov kafilerije ne bodo zadoščale za
povečane potrebe po uničenju živalskih trupel, morajo pristojni organi v
občinah v naprej pripraviti lokacije mest za pokop oziroma mest za sežig.
8.1.1.1 Določitev lokacij za pokop ali sežig živalskih trupel
Občine v svojih prostorskih aktih določijo lokacije za pokop in sežig živalskih
trupel. Pri tem upoštevajo kriterije za umeščanje posegov v prostor iz
Prostorskega reda Slovenije in koncept ravnanja z odpadki v državi.
P – 87

Pregled lokacij, možnih mest za pokop in sežig živalskih trupel

V primeru ptičje gripe smo na Izpostavi URSZR Nova Gorica na podlagi sklepov
sestanka s predstavniki VURS OU Nova Gorica in predstavnikov občin dne
26.10.2005 določili ukrepe v primeru aviarne influence v Severno primorski, ki
jih bo izvajal OU VURS-a.
P – 88

Pregled lokacij, možnih mest za pokop perutnine v Severno primorski
regiji

8.1.1.2 Ureditev mest za pokop in sežig živalskih trupel
Ta naloga vsebuje:
• izkop in pripravo mest za pokop ter
• pripravo materiala za sežiganje (stare avtomobilske gume, železniški pragovi
ipd.) po navodilih Veterinarske uprave Republike Slovenije.
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.
D – 34

Navodilo za sežig živalskih trupel
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8.1.1.3. Prevoz živalskih trupel 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.
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.
P – 91
P – 95

Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov
Listina o prevozu nevarnega blaga

8.1.1.4. Uničevanje živalskih trupel in nadzor
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.
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 pa sodelujejo tudi pristojne gasilske
organizacije.
P-33
Pregled gasilskih enot širšega regijskega pomena in operativna
območja delovanja
8.1.2. Kemična in biološka zaščita
Kemična in biološka zaščita obsega ukrepe ter sredstva za neposredno zaščito
pred učinki kužnih bolezni pri živalih in sicer:
- zaščita ljudi in živali (označevanje meja okuženih in ogroženih območij),
- dekontaminacija ljudi, živali, materialnih dobrin in okolja (razkužitev ljudi,
obleke, stanovanjskih površin, hlevov, dvorišč, pašnikov, odpadkov in
živalskih iztrebkov ipd., dezinsekcija in deratizacija objektov na okuženem
območju).
Naloge kemične in biološke zaščite izvajajo veterinarske organizacije in
pristojne veterinarsko higienske službe. Ob množičnem pojavu kužnih bolezni
pri živalih se aktivirajo tudi občinske, regijske in državne enote Civilne zaščite
za radiološko, kemično in biološko zaščito.
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V primeru ptičje gripe (aviarne influence) naloge dekontaminacije ljudi, živali
materialnih dobrin in okolja izvajajo gasilci na podlagi sklepov zapisnika s seje
ŠCZRS dne 20. oktobra 2005.
V Severno primorski regiji glede na predvidena žarišča ptičje gripe pokrivajo
ukrep dekontaminacije gasilska društva iz spodnje in zgornje vipavske doline, v
skladu za zadolžitvami poveljstva gasilcev za Severno primorsko.
P-4

Seznam pripadnikov Oddelka za radiološko, kemijsko in biološko
izvidovanje
P–93 Seznam rejcev perutnine ter število živali na posamezni farmi v Severno
primorski regiji
P – 94 Seznam članov gasilskih ekip za dekontaminacijo
P – 85 Pregled veterinarski organizacij pri območnem uradu VURS
D- 35 Navodilo za posredovanje gasilcev pri dekontaminaciji v primeru
pojave virusa ptičje gripe (avian influenza)

8.2 Naloge zaščite in reševanja
8.2.1. Tehnično reševanje ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih
Naloge tehničnega reševanja so:
• graditev razkuževalnih ovir na državnih mejah in mejah okuženega območja,
• sodelovanje pri prevozu okuženih živali v kafilerije in pokop živalskih trupel,
• izvajanje požarnih straž pri sežigu okuženih živalskih trupel.
Te naloge opravljajo javne službe za prevoz živalskih odpadkov in ravnanje z
njimi, komunalne organizacije in gradbena podjetja z ustrezno mehanizacijo.
Pri opravljanju nalog sodelujejo gasilske enote in tehnično reševalne enote
Civilne zaščite.
P-3
P-6
D-37

Seznam pripadnikov regijske enote za tehnično reševanje
Podatki o poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot v regiji
Načrt ureditve mejnih prehodov v RS ob množičnem pojavu kužnih
bolezni pri živalih
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

Obvestilo prebivalcem

Navodilo prebivalcem

Načrt za organiziranje in
delo informativnih centrov

Poročila

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI
9.1.
OBVESTILO O MNOŽIČNEM
POJAVU KUŽNE BOLEZNI
PRI ŽIVALIH

9.2.
NAVODILO PREBIVALCEM

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Pristojni štabi CZ

Občinske svetovalne službe
LSNB

9.3.
OBVEŠČANJE IN POMOČ
PREBIVALCEM

Informativni centri

9.4.
SPREMLJANJE SOCIALNIH RAZMER
NA PRIZADETEM OBMOČJU

Pristojne službe za
socialno varstvo

Ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih 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 občina. Pri tem sodeluje tudi
lokalno središče za nadzor bolezni, ki občanom zagotovi vso potrebno pomoč pri
izvajanju določenih ukrepov (razni priročniki in zgibanke za živinorejce ob
pojavu konkretne nalezljive bolezni, 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.
D –33
D - 36
D– 25
D -26

Kako ravnamo ob pojavu nalezljive bolezni
Navodilo rejcem in nadaljnji ukrepi glede AI
Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja
Program usposabljanja, urjenja in vaj
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10. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV
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.
CORS
ReCO
CZ
CZ RS
ŠCZRS
DSNB
LSNB
NVI
AI
OKC PU
RKB
URSZR
VURS
OU VURS
VHS
ZRP
ZARE

Center za obveščanje RS
regijski center za obveščanje
Civilna zaščita
Civilna zaščita Republike Slovenije
Štab civilne zaščite Republike Slovenije
Državno središče za nadzor bolezni
Lokalno središče za nadzor bolezni
nacionalni veterinarski inštitut
aviarna influenca
Operativno-komunikacijski center policijska uprava
radiološko-kemična in biološka zaščita
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Veterinarska uprava Republike Slovenije
Območni urad Veterinarske uprave Republike Slovenije
veterinarska higienska služba
zaščita, reševanje, pomoč
Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja
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11. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
11.1 Skupne priloge
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-9
P- 10
P - 12
P - 13
P - 14
P - 16
P - 17
P - 18
P - 19
P - 21
P - 28
P - 30
P - 33
P –77
P - 86

Seznam članov štaba Severno Primorske regije
Seznam poveljnikov, namestnikov poveljnikov in članov štabov
CZ občin
Pregled tehnično-reševalne enote
Pregled oddelka za RKB izvidovanje
Pregled služb za podporo
Pregled poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot v regiji
Seznam oseb, ki se jih obvešča ob nesreči
Seznam prejemnikov informativnega biltena
Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so pristojna za
obveščanje ob nesreči na območju Severno Primorske regije
Pregled informacijskega centra
Seznam oseb pristojnih za stike z javnostjo
Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč
Vzorec delovnega naloga
Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji
Pregled mobilizacijskih zbirališč sil za zaščito, reševanje in
pomoč
Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov
ter elektronske pošte na področju zaščite in reševanja
Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v Severno
primorski regiji
Pregled veterinarskih zavodov v regiji
Pregled gasilskih enot širšega regijskega pomena in operativna
območja delovanja
Seznam delavcev Izpostave URSZR Nova Gorica
Podatki in organizacija Veterinarske uprave RS Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veterinarska inšpekcija Območna urad Nova Gorica (nadzor zdravja živali in živil
živalskega izvora )
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11.2 Posebne priloge
P - 84

Seznam pripadnikov Logističnega centra

P - 85

Pregled veterinarskih organizacij pri območnem uradu VURS

P – 87
P – 88

Pregled lokacij, možnih mest za pokop in sežig živalskih trupel
Pregled lokacij, možnih mest za pokop perutnine v Severno
primorski regiji
Pregled sil in sredstev pri GZ Severno primorske pri posredovanju
gasilcev pri dekontaminaciji ob pojavu ptičje gripe pri živalih
Seznam odgovornih – kontaktnih oseb MNZ, Policijska uprava Nova
Gorica
Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov

P - 89
P - 90
P - 91
P - 92
P–93
P – 94
P – 95
P-100

Pregled večjih živinorejskih posestev in tržnic na območju Severno
primorske regije
Seznam rejcev perutnine ter število živali na posamezni farmi v
Severno primorski regiji
Seznam članov gasilskih ekip za dekontaminacijo
Listina o prevozu nevarnega blaga
Populacija domačih živali po občinah in naseljih v Severno
primorski regiji
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11.3 Skupni dodatki
D-1
D-2
D-7
D - 25
D - 26
D - 30

Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta
Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Nova Gorica ob naravnih in
drugih nesrečah
Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra
Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja
Program usposabljanja, urjenja in vaj
Načrt organizacije in delovanja regijskega logističnega centra

11.4 Posebni dodatki
D - 31
D - 32
D - 33
D - 34
D - 35
D - 36
D - 37
D - 46

Postopek obravnave in sprejetja regijskega načrta ZRP ob
množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih
Vloga, naloge in sredstva lokalnega središča za nadzor bolezni
Kako ravnamo ob pojavu nalezljive bolezni
Navodilo za sežig živalskih trupel
Navodilo za posredovanje gasilcev pri dekontaminaciji v primeru
pojave virusa ptičje gripe (avian influenza)
Navodilo rejcem in nadaljnji ukrepi glede AI
Načrt ureditve mejnih prehodov v RS ob množičnem pojavu kužnih
bolezni pri živalih
Načrt dejavnosti Policijske uprave Nova Gorica v primeru kužnih
bolezni pri živalih
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