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1. MNOŽIČNI POJAV KUŽNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH
1.1 Uvod
Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v Posavju je
izdelan na podlagi načrta zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v
RS iz leta 2003, Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 51/2006UPB1), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS št. 3/02, 17/02 in
17/06), Zakona o veterinarstvu (Ur. list RS št 33/01) ter na podlagi splošne zakonodaje in
izvedbenih predpisov.
Regijski načrt je konceptualno in vsebinsko usklajen z državnim načrtom zaščite in reševanja ob
množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v RS, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije
dne 6. 3.2003, kar je razvidno iz dopisa URSZR , šifra 842-8/2006-17, z dne 13. 3.2006.
Pri izdelavi načrta smo upoštevali veterinarsko stroko, opredeljeno zlasti še v njihovih
izvedbenih načrtih: Načrt ukrepov v primeru pojava slinavke in parkljevke v Sloveniji, Načrt
ukrepov v primeru pojava klasične prašičje kuge v Sloveniji ter Načrt ukrepov ob morebitnem
pojavu aviarne influence v Sloveniji, ki jih je izdelala Veterinarska uprava RS (VURS).
Namen tega načrta je preprečevanje in ublažitev posledic množičnega pojava kužnih bolezni pri
živalih, s poudarkom na varnejšem in bolj kakovostnim življenjem ljudi ter preprečevanje ali
ublažitev škode v okolju in v gospodarstvu, ki se pojavi kot posledica omenjene nesreče.

1.2 Splošno o kužnih boleznih pri živalih
Kužne bolezni pri živalih so tiste, ki jih povzročajo kužne klice (bakterije, spirohete, rikecije,
virusi in glive).
Kužne bolezni pri živalih, zaradi katerih se izvajajo splošni in posebni preventivni ter drugi
ukrepi, so glede na vrsto infekcije in ukrepe, potrebne za njihovo preprečevanje in zatiranje,
razvrščene v štiri skupine:
• A (bolezni, ki so zelo kužne)
• B (bolezni, ki so praviloma kužne)
• C (bolezni, ki so praviloma slabo kužne)
• zoonoze (bolezni ali infekcije, ki se po naravni poti prenašajo z živali-vretenčarjev na
ljudi in obratno, lahko se razvrščajo tudi v skupine A,B,C)
Nekatere kužne bolezni pri živalih se pojavljajo zelo redko in v manjšem obsegu, druge pa
pogosto in se hitro širijo na večje območje. Osnovne oblike so:
- enzootija (kužna bolezen se pri živalih stalno pojavlja v različni jakosti, na istem mestu in na
ožjem področju);
- epizootija (bolezen izbruhne v večjem obsegu in se hitro širi);
- panzootija (bolezen se hitro širi na velikem območju- državi).
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1.3 Ogroženost Posavja zaradi množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih
Glede na podatke VURS o večjih epizootijah v zadnjih letih je bil na področju Posavja le v
občini Krško registriran pojav tuberkoloze pri prašičih, in sicer v letu 1987.
V Posavju je po pridobljenih podatkih Službe za identifikacijo in registracijo živali (2005)
registrirano naslednje število živali:
Občina
Brežice
Krško
Sevnica
Skupaj v Posavju
Število
141
112
94
347
gospodarstev
Število glav
2251
2208
1926
6385
drobnice
Število
733
1091
969
2793
gospodarstev
Število glav
4996
7427
8155
20578
goveda
Število
1112
1017
602
2731
gospodarstev
Število
12563
6126
2174
20863
prašičev
Število
111
42
14
167
gospodarstev
Število
344
148
28
520
kopitarjev
Tabela 1 : Število kmetij, glav drobnice, goveda, prašičev in kopitarjev v Posavju
(Vir: VURS in Veterinarska fakulteta, 2005)
Po podatkih, pridobljenih s strani VURS, OU Novo mesto, v mesecu oktobru 2005 je število
perutnine v Posavju okoli 100.000, od tega 60.000 v organizirani reji.
Podatkov za število kuncev v Posavju nimamo.
Stanje po občinah v Posavju:
a) Občina Brežice
V občini Brežice je registriranih 141 gospodarstev z 2251-imi glavami drobnice, ki jo redijo v 73
naseljih. Naselja, kjer imajo gospodarstva v skupnem seštevku več kot 100 glav drobnice, so
Brežice, Čatež ob Savi, Globočice, Oklukova Gora, Pavlova vas, Sela pri Dobovi in Sobenja vas.
Registriranih je 733 gospodarstev s 4996-imi glavami goveda, ki jih redijo na 107 gospodarstvih
v naseljih. Naselja, kjer imajo v skupnem seštevku več kot 150 glav govedi, so Bojsno,
Cundrovec, Dečno selo, Gabrje pri Dobovi, Gornji Lenart in Jereslavec.
Registriranih je 1112 gospodarstev, kjer v 108 naseljih redijo skupno 12563 prašičev.
Registriranih je 111 gospodarstev, kjer imajo skupno 344 kopitarjev.
b) Občina Krško
V občini Krško je registriranih 112 gospodarstev z 2208 glavami drobnice, ki jo redijo v 71
naseljih. Naselja, kjer imajo gospodarstva v skupnem seštevku več kot 100 glav drobnice, so
Dobrova, Kališovec, Mrčna sela, Srednje Arto in Stranje.
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Registriranih je 1091 gospodarstev z 7427-imi glavami goveda, ki jih redijo na 177
gospodarstvih v naseljih. Naselja, kjer imajo v skupnem seštevku več kot 150 glav govedi, so
Anže, Gmajna, Jelše, Lokve, Presladol, Reštanj, Velika vas pri Krškem in Veliki Kamen.
Registriranih je 1017 gospodarstev, kjer v 169 naseljih redijo skupno 6126 prašičev.
Registriranih je 42 gospodarstev, kjer imajo skupno 148 kopitarjev.
c) Občina Sevnica
V občini Sevnica je registriranih 94 gospodarstev s 1926 glavami drobnice, ki jo redijo v 55
naseljih. Naselja, kjer imajo gospodarstva v skupnem seštevku več kot 100 glav drobnice, so
Cerovec, Hudo Brezje, Podgorje ob Sevnični inRazbor.
Registriranih je 969 gospodarstev z 8155 glavami goveda, ki jih redijo na 103 gospodarstvih v
naseljih. Naselja, kjer imajo v skupnem seštevku več kot 150 glav govedi, so Budna vas, Kladje
nad Blanco, Kladje pri Krmelju, Mrzla Planina, Razbor, Šentjanž, Telčice, Zabukovje nad
Sevnico, Žigrski Vrh in Žurkov Dol.
Registrirani sta 602 gospodarstvi, kjer v 101 naselju redijo skupno 2174 prašičev. Registriranih
je 14 gospodarstev, kjer imajo skupno 28 kopitarjev.
P –250 Pregled večjih živinorejskih posestev in tržnic v Posavju
P – 254 Pregled števila gospodarstev in števila glav drobnice po naseljih v Posavju
P – 255 Pregled števila gospodarstev in števila glav govedi po naseljih v Posavju
P – 256 Pregled števila gospodarstev in števila prašičev po naseljih v Posavju
P - 257 Pregled števila gospodarstev in števila kopitarjev po lastnikih v Posavju
P – 258 Pregled rejcev perutnine v Posavju

1.4 Možne posledice množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih
Posledice množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih v Posavju bi bile predvsem na
gospodarskem delu, saj delu registriranih kmetij predstavlja reja živali edini ali pretežen del
dohodka za preživetje, hkrati pa bi bile posledice:
- neposredna škoda zaradi poginov ali zakola živali ter zmanjšanju proizvodnje in prometa z
živalmi;
- zastoji v mednarodnem prometu in s tem tudi negativne posledice za turizem;
- zmanjšanje nakupov mesnih izdelkov in polizdelkov v trgovinah;
- širjenje zoonoz pri ljudeh;
- onesnaževanje okolja in s tem povečana nevarnost za zdravje ljudi;
- veliki stroški za preventivo, zatiranje in izkoreninjenje teh bolezni.

1.5 Sklepne ugotovitve
Na območju Posavja zaenkrat ni znakov množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih,
zdravstvena situacija pri domačih živalih pa je ugodna. Glede na pojav aviarne influence v
Republiki Sloveniji v začetku leta 2006, ki prinaša večjo skrb za preventivno obnašanje rejcev
perutnine, pa to pomeni, da tudi Posavje ni varno pred množičnim pojavom kužnih bolezni pri
živalih.
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Veterinarske službe, ki pokrivajo območje Posavja, lahko zagotavljajo osnovno in preventivno
zdravstveno varstvo domačih živali. Izbruh katerekoli množične kužne bolezni pri živalih pa je
tako kot povsod v Sloveniji tudi v Posavju mogoč. Prav zato morajo javne veterinarske službe
velik poudarek nameniti preprečevanju nastanka, zlasti pa preprečevanju širjenja kužnih bolezni
pri živalih.
Zagotoviti je potrebno:
- dobro organizirano, usposobljeno in opremljeno veterinarsko službo na nivoju regije;
- učinkovito sodelovanje med veterinarskimi službo in drugimi strokovnimi službami;
- učinkovito preventivo v veterinarstvu;
- izobraževanje in usposabljanje imetnikov živali.
Pri varstvu živali pred kužnimi boleznimi pomeni posebno težavo odstranjevanje in uničevanje
živalskih trupel ter živalskih odpadkov. Z območja Posavja kadavre odvaža VHS Novo mesto.
Postopki in ukrepi ob morebitnem pojavu aviarne influence pri perjadi v Posavju so zajeti v
posebni mapi, ki se tekoče dopolnjuje z nalogami, ukrepi in ugotovitvami, posredovanimi s strani
Državnega središča za nadzor bolezni (februar 2006).
D- 253 Ukrepanje v primeru izbruha aviarne influence v Posavju
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2. OBSEG NAČRTOVANJA
2.1 Temeljne ravni načrtovanja
O množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih kot o nesreči govorimo takrat, ko je potrebno za
nadzor in obvladovanje uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva. Na nesrečo se je potrebno
pravočasno pripraviti. V ta namen je potrebno izdelati načrte tako na občinski, regijski in
državni ravni.
Temeljni načrt je državni načrt, ki je za Posavje podrobneje razdelan v regijskem načrtu zaščite
in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v Posavju.
Glede na to, da je v vseh občinah v Posavju prisotno večje število različnih vrst živali, pri katerih
lahko izbruhne množičen pojav kužnih bolezni pri živalih, je potrebno tudi na nivoju občin
izdelati načrte zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih.
Regijski načrt opredeljuje le ukrepe in dejavnosti za zaščito in reševanje, ki so v državni
pristojnosti in jih na področju Posavja izvaja poveljnik CZ za Posavje, štab CZ za Posavje ter
regijske enote zaščite, reševanja in pomoči v Posavju.
D - 8 Navodilo za vzdrževanje in razdelitev regijskih načrtov zaščite in reševanja

2.2 Načela zaščite, reševanja in pomoči
Zaščita, reševanje in pomoč ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih se organizirajo v
skladu z naslednjimi načeli:
•
•
•
•

•

•
•
•

Vsakdo ima pravico do zaščite, reševanja in pomoči, če je zaradi nesreče ogroženo njegovo
življenje, zdravje ali premoženje.
Ob nesreči imata zaščita in reševanje človeških življenj prednost pred vsemi drugimi
dejavnostmi.
Ob nesreči je vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih.
Regija in občine pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s
svojimi pristojnostmi prednostno organizirajo izvajanje preventivnih ukrepov. Pri vseh
oblikah načrtovanega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo imeti prednost
preventivni ukrepi.
Občina uporabi za zaščito in reševanje ob naravni nesreči najprej svoje sile in sredstva,
kadar pa zaradi velikega obsega nesreče ali nevarnosti sile in sredstva lokalne skupnosti ne
zadoščajo ali niso zagotovljene med sosednjimi lokalnimi skupnostmi, jih zagotovi regija
oziroma država.
Vse dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč so človekoljubne narave.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč morajo biti organizirane, opremljene in usposobljene
tako, da se na nesrečo odzovejo hitro in učinkovito.
Podatki o nevarnosti ter o dejavnosti štaba in enot CZ za Posavje ter drugih izvajalcev
nalog, ki sodelujejo, so javni. Država in lokalne skupnosti morajo poskrbeti, da so prebivalci
na območju, ki bi ga lahko prizadela nesreča, pravočasno obveščeni o nevarnosti.
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3. KONCEPT ZAŠČITE REŠEVANJA IN POMOČI OB
MNOŽIČNEM POJAVU KUŽNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH
3.1 Temeljne podmene načrta
Regijski načrt je izdelan za množični pojav kužnih bolezni pri živalih v Posavju, pri katerim je
treba za njihovo odpravo poleg rednih služb, uporabiti tudi regijske sile za zaščito, reševanje in
pomoč, in kadar 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 kužnih bolezni pri živalih, o posledicah in ukrepih ter ravnanju
ob omenjeni nesreči. Informacije o tem je treba sproti dopolnjevati in objavljati.
VURS je dolžan o pojavu in nevarnostih kužne bolezni obveščati občane, zdravstvene službe,
pristojne organe za zaščito in reševanje, centre za obveščanje, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor ter imetnike živali, ter jih seznanjati z
ukrepi, s katerimi lahko preprečujejo kužne bolezni.

3.2 Zamisel izvedbe zaščite in reševanja
Koncept odziva ob pojavu kužnih bolezni pri živalih temelji na klasifikaciji dogodka, ki je v
pristojnosti Državnega središča za nadzor bolezni (DSNB). Pri tem poznamo dve vrsti
dogodkov:
•

Obvladljivi dogodki, kjer je pojav kužnih bolezni 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, sistem varstva pred naravnimi
nesrečami pa je v pripravljenosti.

•

Težko obvladljivi dogodki – množični pojav kužnih bolezni, kjer je pojav kužne bolezni pri
živalih obvladljiv z dejavnostjo veterinarskih organizacij, javnih služb in sil za zaščito,
reševanje in pomoč. Na podlagi napovedi poteka nesreče in ocene situacije, ki jo izdela
DSNB, poveljnik CZ za Posavje na osnovi ukaza poveljnika CZ RS določi zaščitne ukrepe in
naloge zaščite reševanja in pomoči v Posavju.

Zaščitne ukrepe in naloge izvajajo sile zaščite, reševanja in pomoči občin, regije in države po
načelu postopnosti.
Potek glavnih dejavnosti je prikazan na naslednji sliki.
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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 pojavu kužnih bolezni pri živalih
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3.3 Uporaba načrta
Regijski načrt ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v Posavju se aktivira, ko pride do
težko obvladljivih dogodkov ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih.
Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih se aktivira po
odločitvi poveljnika CZ za Posavje.
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4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA
4.1 Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog
→ Regijski organi:
-

Izpostava URSZR Brežice
PU Krško
Inšpekcijske službe v Posavju

→ Sile za zaščito in reševanje na regijski ravni:

-

Organi Civilne zaščite
poveljnik CZ za Posavje
namestnik poveljnika CZ za Posavje
štab CZ za Posavje

-

Enote in službe CZ:
tehnično reševalne enote
oddelek za RKB izvidovanje
informacijski center
logistični center
služba za podporo

-

Javne službe:
PGE Krško,
PGD Sevnica ( s poklicnim jedrom)
VURS, OU Novo mesto
javne službe za prevoz živalskih podatkov in ravnanje z njimi
NHI Novo mesto
komunalne organizacije v Posavju
javne zdravstvene službe v Posavju

P – 1 Podatki o poveljniku CZ za Posavje, namestniku poveljnika CZ za Posavje in članih
štaba CZ za Posavje
P – 6 Seznam odgovornih oseb in poveljnikov CZ v občinah (lista obveščanja I)
P – 10 Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v Posavju
P – 13 Pregled poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot v Posavju
P – 16 Seznam gasilskih enot širšega pomena in operativna območja delovanja
P - 17 Pregled inšpekcijskih služb v Posavju

4.2 Materialno tehnična sredstva za izvajanje načrta
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru množičnega pojava kužnih bolezni pri
živalih se uporabijo obstoječa sredstva, ki se jih zagotavlja na podlagi predpisanih meril za
organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč.
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O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa za potrebe regijskih enot CZ ter drugih sil za
zaščito in reševanje odloča poveljnik CZ za Posavje.
Materialno-tehnična sredstva se načrtujejo za:
- zaščitno-reševalno opremo in orodje (sredstva za osebno in skupinsko zaščito, sredstva za
nastanitev prebivalcev, oprema vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo
strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci),
- materialna sredstva za zaščito, reševanje in pomoč iz državnih rezerv.
P – 43 Pregled zaščitne opreme in sredstev za izvajanje zaščitnih ukrepov - občine
P – 46 Oprema za zaščito in reševanje – regijski nivo
P – 49 Pregled potrebne zaščitne in reševalne opreme in orodja
D – 12 Navodilo o organizaciji in delovanju regijskega logističnega centra

4.3 Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta
Finančna sredstva se načrtujejo v okviru stroškov operativnega delovanja (povračilo stroškov za
aktivirane pripadnike CZ in pripadnikov drugih enot, zavarovanje), stroškov usposabljanja enot
in služb ter materialnih stroškov (prevozni stroški, storitve, gorivo).
Vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračili stroškov, ki jih imajo pripadniki pri
opravljanju dolžnosti v CZ oziroma pri zaščiti in reševanju, ureja Izpostava URSZR Brežice. Vse
stroške v zvezi s pripravljenostjo in delovanjem teh sil na prizadetem območju krije za
pripadnike regijskih enot država, občine pa krijejo stroške za pripadnike občinskih enot.

D – 9 Načrtovana materialno tehnična in finančna sredstva za izvajanje načrta
D – 10 Program usposabljanja, urjenja in vaj pripadnikov regijskih enot
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5. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
5.1 Opazovanje, obveščanje in posredovanje podatkov o množičnem pojavu
kužnih bolezni pri živalih v Posavju
Center za obveščanje Brežice prejme obvestilo o množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih od
CORS, le-ta pa s strani VURS.
Vse podatke, ki jih Center za obveščanje Brežice prejme od drugod, takoj posreduje na CORS.

5.2 Obveščanje pristojnih organov in služb
Center za obveščanje Brežice v primeru množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih obvesti:
• OKC PU Krško
• vodjo Izpostave URSZR Brežice ali njenega namestnika
• svetovalca - vodjo centra za obveščanje
• poveljnika CZ za Posavje
• skrbnika regijskih načrtov zaščite in reševanja
• strokovne sodelavce za zaščito in reševanje občin v Posavju

CORS

Center za
obveščanje Brežice

Vodja
Izpostave
URSZR
Brežice

Svetovalecvodja centra
za
obveščanje

Skrbnik
regijskih
načrtov ZiR

OKC PU Krško

Poveljnik CZ
za Posavje

Strokovni
sodelavci za ZiR
občin v Posavju

Občine v Posavju so dolžne v Center za obveščanje Brežice čim prej sporočiti podatke s terena o
nastali škodi na okuženih območjih, Center za obveščanje Brežice pa jih posreduje v CORS.
Za informiranje organov lokalnih skupnosti in izpostav, uprav in območnih enot ministrstev na
območju Posavja, Center za obveščanje Brežice pripravlja dnevne in izredne informativne
biltene o stanju na prizadetem območju, o sprejetih ukrepih in izvajanju aktivnosti zaščite in
reševanja.
P – 9 Seznam prejmnikov informativnega biltena Centra za obveščanje Brežice in CORS ob
naravnih in drugih nesrečah
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P - 253 Seznam oseb, ki se jih obvešča ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v
Posavju

5.3 Obveščanje javnosti
5.3.1 Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju
Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju je pristojna lokalna skupnost, ki
preko informacijskega centra seznani prebivalstvo z razmerami na prizadetem območju in
objavijo informacije za odpravo posledic in sanacijo v javnih občilih. Za dodatne informacije
občanom lahko objavijo posebno telefonsko številko.
Regijski informacijski center aktivira poveljnik CZ za Posavje v primeru težko obvladljivih
dogodkov ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih. Regijski informacijski center zbira
podatke na nivoju regije s strani občin in drugih pristojnih organov in služb, ki sodelujejo pri
zbiranju in pripravi obvestil ter jih posreduje državnemu informacijskemu centru. Informacije, ki
so v pristojnosti LSNB, se pridobivajo neposredno od vodje LSNB.
D – 11 Navodilo za organiziranje in vodenje regijskega informacijskega centra
D –252 Vloga, naloge in sestava lokalnega središča za nadzor bolezni

5.3.2 Obveščanje javnosti ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v Posavju
Javnost mora biti obveščena o stanju na terenu in o delu ter aktivnostih pristojnih služb in
organov. Obveščanje poteka preko medijev.
Izjave za javnost lahko dajejo poveljnik CZ za Posavje, član štaba CZ za Posavje za področje
stikov z javnostjo, vodja Izpostave URSZR Brežice ter vodja LSNB.
Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje Izpostava URSZR Brežice. V ta
namen v sodelovanju s Štabom CZ za Posavje in drugimi regijskimi organi:
• organizira in vodi novinarske konference,
• pripravlja skupna sporočila za javnost,
• navezuje stike z mediji in novinarji ter skrbi, da imajo na razpolago informativna in druga
gradiva in da so jim dostopni informacijski viri,
• spremlja poročanje medijev.
Mediji so dolžni po Zakonu o medijih (Ur. list. RS št. 35/01) na zahtevo državnih organov brez
odlašanja in brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja
ali premoženja ljudi, kulturne in narodne dediščine ter varnostjo države. V takih primerih Center
za obveščanje Brežice pošlje sporočilo v objavo vsem medijem.
P – 8 Seznam lokalnih in osrednjih medijev, ki bodo posredovala obvestila o izvajanju
zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah
P – 7 Seznam oseb v Posavju, ki so zadolžene za stike z javnostjo ob naravnih in drugih
nesrečah
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV
6.1 Aktiviranje organov in njihovih strokovnih služb
Na podlagi odredbe poveljnika CZ RS se izvede aktiviranje poveljnika CZ za Posavje, ki ga
opravi Izpostava URSZR Brežice v skladu z dokumenti o aktiviranju sil in sredstev zaščite,
reševanja in pomoči, ki se nahajajo na sedežu Izpostave. Po oceni situacije in napovedi
dogodkov (širjenje kužne bolezni) se na enak način po odločitvi poveljnika CZ za Posavje
aktivirajo člani štaba CZ za Posavje.
Poveljnik CZ za Posavje se aktivira tudi v primeru, ko se množični pojav kužnih bolezni pri
živalih na območju ene občine razširi na območje druge občine (glede na zahteve prizadetih
občin po pomoči).
Po obvestilu in prvih poročilih o posledicah v primeru množičnega pojava kužnih bolezni pri
živalih na območju Posavja, poveljnik CZ za Posavje presodi trenutne razmere, predvidi možen
razvoj dogodkov ter glede na stanje v regiji in zahteve prizadetih občin sprejme odločitev o
aktiviranju regijskih organov, pristojnih za operativno, strokovno vodenje zaščite, reševanja in
pomoči, in o uporabi regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Pri tem se posvetuje z vodjo
LSNB.
Glede na oceno in možen razvoj dogodkov lahko poveljnik CZ za Posavje izda odredbo o
aktiviranju:
- štaba CZ za Posavje in
- regijskih enot civilne zaščite ter materialno-tehničnih sredstev.
Pozivanje regijskih enot ter materialnih sredstev izvršijo delavci Izpostave URSZR Brežice, ki je
pristojna tudi za urejanje vseh zadev v zvezi z nadomestilom plač in povračilom stroškov, ki jih
imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti CZ.
Aktiviranje delavcev Izpostave URSZR Brežice se izvaja preko Centra za obveščanje Brežice na
osnovi odredbe vodje Izpostave URSZR Brežice. O aktiviranju odloča vodja Izpostave na podlagi
ocene situacije in pri tem določi tudi, katere delavce izpostave je potrebno aktivirati in na kakšen
način. Delavci se v čim krajšem možnem času javijo na svojem delovnem mestu, vodja izpostave
pa jim določi nadaljnje naloge.
D – 2 Načrt aktiviranja pripadnikov enot in služb CZ za Posavje
D – 3 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč
D - 4 Delovni nalog za vodjo intervencije
Sile za zaščito in reševanje na občinski ravni aktivirajo občinski poveljniki CZ v skladu z
njihovimi dokumenti o aktiviranju

6.2 Aktiviranje regijskih sil za ZRP
O pripravljenosti in aktiviranju CZ in drugih sil za ZRP iz regijske pristojnosti odloča poveljnik
CZ za Posavje. Pripadnike CZ in drugih sil za ZRP iz regijske pristojnosti poziva Izpostava
URSZR Brežice, ki je pristojna tudi za vse zadev v zvezi z nadomestili plač in povračili stroškov,
ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti v CZ oziroma pri ZIR.
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Na podlagi odredbe poveljnika CZ za Posavje se izvede aktiviranje sil za ZRP iz regijske
pristojnosti. Aktiviranje poteka v skladu z dokumenti o aktiviranju regijskih enot (posebna
mapa).

6.3 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih
Materialna pomoč regije Posavje obsega:
- zagotavljanje posebne opreme, ki je na prizadetem območju primanjkuje ali je ni mogoče
dobiti (gradbeni stroji, električni agregati),
- zagotavljanje zaščitne in reševalne opreme,
- zagotavljanje sredstev za razkuževanje,
- zagotavljanje zadostnih količin krme za živino, zdravil za živali,
- zagotavljanje finančne pomoči.
Štab CZ za Posavje zagotavlja in daje na razpolago tiste sile in materialna sredstva, s katerimi
regija razpolaga, za vso ostalo pomoč pa zaprosi preko štaba CZ RS. Pomoč, poslana s strani
države, se za Posavje zbira v regijskem logističnem centru in se razdeli na pomoči potrebna
mesta v okviru regije.
D - 5 Vzorec prošnje za pomoč iz sosednje regije
D- 12 Načrt organizacije in delovanja regijskega logističnega centra
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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 (Ur. list RS, št. 51/06 – UPB1). Po tem zakonu se varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami organizira in izvaja kot enoten sistem na lokalni, regionalni in državni ravni.
Posamezni državni organi, ki se vključujejo v sistem zaščite, reševanja in pomoči, delujejo v
okviru svojih pristojnosti pooblastil in strokovne naravnanosti.
Naloge Izpostave URSZR Brežice
- Spremlja nevarnost množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih na regijski in lokalni ravni
- Opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči iz svoje pristojnosti
- Usmerja delovanje centra za obveščanje Brežice
- Organizira komunikacijski sistem za delovanje regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Zagotavlja informacijsko podporo organom vodenja na regijski ravni
- Zagotavlja logistično podporo pri delovanju regijskih sil
- Zagotavlja možnosti za delo poveljnika in štaba CZ za Posavje
- Izdela oceno ogroženosti in načrte ukrepanja za preprečevanje ter zmanjšanje posledic (v
sodelovanju s pristojnimi službami in organi)
- Zagotavlja vso potrebno pomoč lokalnim skupnostim
- Opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti
D – 1 Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Brežice ob naravnih in drugih nesrečah
Poveljnik CZ za Posavje
- vodi zaščito, reševanje in pomoč,
- oceni posledice nesreče in potrebo po vključevanju regijskih sil in sredstev za zaščito,
reševanje in pomoč,
- po potrebi aktivira regijske sile zaščite, reševanja in pomoči,
- vodi koordinacijo nalog sil za zaščito, reševanje in,
- preko štaba CZ RS zagotavlja potrebno pomoč štabom CZ občin v potrebnih silah in
sredstvih,
- obvešča poveljnika CZ RS o ukrepih in aktivnostih na prizadetem območju o posledicah in
stanju na prizadetem območju,
- spremlja izvajanje posameznih dejavnosti zaščite in reševanja,
- informiranje javnosti,
- pripravi končno poročilo o nesreči in ga posreduje poveljniku CZ RS,
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
Štab CZ za Posavje
- daje mnenja in predloge v zvezi z zaščito, reševanjem, pomočjo ter opravljanjem posledic
nesreče,
- usklajuje aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči,
- nudi pomoč poveljnikom CZ občin v zagotavljanju strokovnih ekip, opreme in strokovnjakov,
- operativno načrtovanje,
- organizira in izvaja reševalne intervencije, ki so v regijski pristojnosti,
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zagotavlja informacijsko podporo občinskim štabom CZ,
zagotavljanje logistične podpore regijskim silam za ZRP,
pomoč občinskim silam ZRP.

Pri navedenih nalogah sodelujejo člani Štaba CZ za Posavje glede na določeno področje dela in
delavci Izpostave URSZR Brežice.
VURS, OU Novo mesto
opravlja naloge s področja odkrivanja, evidentiranja, gibanja pojava kužnih bolezni ter ukrepov
za preprečevanje, zatiranje in odpravo posledic, obveščanja in poročanja, usposabljanja
lastnikov domačih živali in enot CZ.
D - 26 Načrt dejavnosti VURS, OU Novo mesto
Policijska uprava Krško
- varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi,
- ureja promet v skladu z določenim prometnim režimom,
- sprejema ukrepe za ustrezno varovanje državne meje in opravlja mejne kontrole,
- preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema storilce
kaznivih dejanj,
- deluje v skladu z načrtom delovanja v primeru pojava kužnih bolezni pri živalih,
- komandir PP, na čigar območju je prišlo do izbruha oz. množičnega pojava kužne bolezni pri
živalih, določi policista-koordinatorja za koordinacijo nalog z vodjo LSNB. Če območje
bolezni zajema več območij PP, določi koordinatorja PU Krško.
- obveščanje veterinarske inšpekcije o najdbi poginulih živali oz. živali, ki kažejo znake bolezni
- izvajanje vseh postopkov v skladu z ZKP ob izkazanem sumu storitev kaznivega dejanja
(zastrupitve, ipd...),
- varovanje javnega reda in miru ter preprečevanje in obvladovanje konfliktnih situacij na
območjih, kjer prihaja do odvzema živali za uničenje, razkuževanja, uničevanje in drugih
ukrepov veterinarske službe,
- izvajanje asistence veterinarski službi pri odvzemu živali za uničenje, kadar ta to zaprosi,
- nudijo pomoč pri osamitvi in varovanju okuženega gospodarstva s preprečevanjem odhodov
in prihodov oseb na ta območja,
- izvajanje nadzora nad zaporo prometa na ogroženem območju- varnostni pas v obsegu
najmanj 3 km od središča izbruha bolezni oz. po odredbi VURS,
- preprečevanje nekontroliranega dostopa in izstopa iz ogroženega območja v nasprotju s
sprejetim režimom,
- izvajanje povečane mejne kontrole na vseh mednarodnih, meddržavnih in maloobmejnih
prehodih v sodelovanju s Carinsko službo in VURS,
- izvajanje poostrenega globinskega varovanja državne meje,
- izvajanje nadzora pri sprejemanju prijav javnih prireditev, kjer se razstavljajo živali v skladu
z uredbo VURS,
- obvešča OKC GPU in Center za obveščanje Brežice o varnostnih pojavih, vezanih na
izvajanje načrta ukrepov ob pojavu kužnih bolezni.
Osebno zaščitno opremo mora policistom ob izvajanju nalog znotraj okuženega območja
zagotoviti PU Krško.
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D – 250 Načrt ureditve mejnih prehodov v RS ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih
D - 254 Načrt dejavnosti policije na območju PU Krško ob množičnem pojavu kužnih bolezni
pri živalih
Službe za odvoz poginulih živali
opravljajo prevoze živalskih trupel na določena mesta ali kafilerije, ki so določene z občinskimi
načrti zaščite in reševanja občin
Javni komunalni zavodi
- Nudijo pomoč pri prevozih živalskih trupel, če tega ne zmorejo pooblaščene službe
- Pripravljajo in urejajo mesta za pokop ali sežig živali.
P –24 Pregled komunalnih podjetij v Posavju

7.2 Operativno vodenje
Dejavnosti za zaščito in reševanje ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju
prizadete občine operativno vodi poveljnik CZ občine. Pri svojem delu upošteva navodila in
ukrepe, ki jih določi vodja LSNB.
Če je množični pojav kužnih bolezni pri živalih prizadel več občin, organizira in vodi dejavnost
zaščite in reševanja poveljnik CZ za Posavje. Na regijskem nivoju poveljnik CZ za Posavje
koordinira in usklajuje aktivnosti in izvajanje nalog zaščite in reševanja z občinskimi poveljniki
CZ, vodjo LSNB, veterinarsko inšpekcijo ter drugimi izvajalci.
Poveljnik CZ za Posavje spremlja stanje na prizadetem območju in na zahtevo poveljnika CZ
prizadete občine organizira potrebno pomoč iz sosednje regije ali države.
Če je množični pojav kužne bolezni pri živalih prizadel območje dveh ali več regij, naloge
zaščite, reševanja in pomoči vodi in organizira poveljnik CZ RS v sodelovanju z DSNB.
Štab CZ za Posavje deluje v prostorih Izpostave URSZR Brežice. Poveljnik CZ za Posavje lahko
določi za opravljanje posameznih nalog vodje intervencij.

7.3 Organizacija zvez
Pri neposrednem vodenju akcij in intervencij zaščite, reševanja in pomoči se obvezno uporablja
sistem radijskih zvez za zaščito in reševanje (ZARE) ter sistem osebnega pozivanja.
Komunikacijsko središče je Center za obveščanje Brežice, ki zagotavlja povezovanje
uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske sisteme.
Pri prenosu podatkov uporabljajo vsa razpoložljiva sredstva zvez, in sicer:
- telefon,
- mobilni telefon,
- telefaks,
- radijske zveze (ZARE),
- intranet in internet.
P –57 Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov in elektronske pošte
na področju zaščite in reševanja v Posavju
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D –6 Kanali zvez, ki se uporabljajo ob nesrečah v Posavju
D – 7 Sistem zvez ZARE (delovno gradivo)
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8. UKREPI IN NALOGE ZIR
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 (URSZR).

8.1 Ukrepi zaščite in reševanja
8.1.1. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi
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 DSNB ali LSNB.
Možni načini so:
- odvoz v kafilerije,
- zakopavanje in
- sežiganje.
Ker po mnenju veterinarskih strokovnjakov kafilerije v državi ne bodo zadoščale za povečane
potrebe po uničenju živalskih trupel, morajo organi VURS v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi
vnaprej pripraviti lokacije mest pokopa oziroma mest za sežig.
8.1.1.1 Določitev lokacij za pokop ali sežig živalskih trupel
Sežig ali zakop trupel živali mora biti opravljen znotraj okuženega območja, po možnosti v
bližini farm.
Lokacije za sežiganje in pokop živalskih trupel določijo občine v svojih prostorskih aktih, pri
čemer morajo upoštevati kriterije za umeščanje posegov v prostor iz Prostorskega reda Slovenije
in koncept ravnanja z odpadki v državi.
P - 252 Pregled lokacij možnih mest za pokop in sežig živalskih trupel

8.1.1.2 Ureditev mest za pokop in sežig živalskih trupel
Ureditev mest za pokop in sežig živalskih trupel določa VURS, primerne lokacije pa v skladu s
svojimi prostorskimi akti predlagajo pristojne občine.
Priprava grobišč ter priprava materiala za sežiganje obsega:
•
•
•

Pregled materialno tehničnih sredstev za izkop jam
Pregled organizacij in posameznikov, ki izvajajo izkop
Pregled dobaviteljev starih avtomobilskih plaščev in železniških pragov, ali drugega materiala.

Pri tem sodelujejo tudi občinske enote zaščite in reševanja.
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D - 251 Navodila za sežig živalskih trupel
8.1.1.3 Prevoz živalskih trupel do mesta pokopa ali sežiga
Prevoz živalskih trupel do mesta pokopa ali sežiga izvršijo pristojne javne službe za prevoz in
ravnanje z živalskimi odpadki ter veterinarska higienska služba (VHS).
V kolikor te službe ne zmorejo, lahko prevoze opravijo javna komunalna podjetja, ki za to
izpolnjujejo pogoje (potrebna prevozna oprema).
P – 251 Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov
8.1.1.4 Uničevanje živalskih trupel in nadzor
Za uničenje živalskih trupel so odgovorne:
•
•

javne službe za prevoz živalskih odpadkov in ravnanje z njimi ter
veterinarsko higienska služba

Za nadzor pri uničenju živalskih trupel so odgovorne veterinarske organizacije. Pri nadzoru
sežiga sodelujejo tudi pristojna gasilska društva. Način sežiga je odvisen od vrste bolezni.
P – 13 Pregled poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot v Posavju
P – 251 Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov
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:
•
•

zaščito ljudi in živali (označevanje meja okuženih in ogroženih območij)
dekontaminacijo ljudi in živali, materialnih dobrin in okolja (razkužitev ljudi, obleke,
stanovanjskih površin, hlevov, dvorišč, pašnikov, odplak in živalskih iztrebkov, dezinfekcija
in deratizacija objektov na okuženem območju).

Naloge kemične in biološke zaščite izvajajo veterinarske organizacije in higienske službe, ob
množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih pa se lahko aktivirajo tudi občinske in regijske
enote za RKB zaščito ter pristojna gasilska društva v Posavju.
P –20 Pregled veterinarskih organizacij v Posavju
P – 22 Pregled enot za RKB zaščito v Posavju
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8.2 Naloge zaščite in reševanja
8.2.1 Tehnično reševanje ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih
Naloge enot tehničnega reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih so
sodelovanje pri:
- gradnji razkuževalnih ovir na meji z Republiko Hrvaško in na mejah okuženega območja,
- prevozu okuženih živali v kafilerije in pokopu živalskih trupel,
- izvajanju požarnih straž pri sežigu okuženih živalskih trupel.
Pri tem sodelujejo:
javne službe za prevoz živalskih odpadkov in ravnanje z njimi,
komunalne organizacije in gradbena podjetja z ustrezno mehanizacijo,
operativni sestavi prostovoljnih gasilskih društev,
enote CZ za tehnično reševanje regije,
enote CZ za tehnično reševanje občin.
Regijske enote za tehnično reševanje nudijo pomoč pri odstranjevanju in pokopu živalskih trupel.
D- 253 Ukrepanje v primeru izbruha aviarne influence v Posavju
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
Ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih so rejci živali dolžni izvajati osebno in vzajemno
zaščiti, ki obsega ukrepe za preprečevanje in ublažitev tveganj za zdravje in življenje ter
premoženje posameznika. V ta namen jih je potrebno usposobiti za uporabo osebnih zaščitnih
sredstev, obvladati morajo osnove prve veterinarske pomoči, seznaniti se morajo s sredstvi za
razkužitev in njeno izvedbo, upoštevati morajo vsa navodila, ki jih izdajajo pristojne strokovne
službe, priskrbeti si morajo najnujnejša osebna in 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 lokalna skupnost. Pri tem sodeluje z LSNB, ki občanom zagotovi
vso potrebno pomoč pri izvajanju določenih ukrepov (strokovna literatura, priročniki za
živinorejce).
Prebivalci morajo biti pravočasno seznanjeni s postopki, ki jih morajo izvesti za zavarovanje
lastne varnosti in premoženja.

D - 23 Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje nastanka epidemij, Kako ravnamo
ob pojavu nalezljivih bolezni
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10. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV
OKUŽENO OBMOČJE je območje, na katerem je ugotovljen en ali več virov okužbe in na
katerem so možnosti za širjenje okužbe.
OGROŽENO OBMOČJE je območje, na katero se lahko prenese bolezen z okuženega območja
in na katerem so možnosti za širjenje okužbe.
CO
CORS
CZ
CZRS
DSNB
LSNB
MTS
VURS
RKB
TR
ZRP
ZIR
URSZR
VURS

center za obveščanje
Center za obveščanje RS
Civilna zaščita
Civilna zaščita Republike Slovenije
Državno središče za nadzor bolezni
Lokalno središče za nadzor bolezni
Materialno tehnična sredstva
Veterinarska uprava Republike Slovenije
Radiološko, kemično, biološko
Tehnično reševanje
Zaščita, reševanje in pomoč
Zaščita in reševanje
Uprava RS za zaščito in reševanje
Veterinarska uprava Republike Slovenije
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