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1.1 Značilnosti kuţnih bolezni
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 …).
1.2 Ogroţenost Občine Gornja Radgona zaradi kuţnih bolezni pri ţivalih
V Občini Gornja Radgona in širše v Sloveniji, kakor tudi bliţnjih drţavah, so bile z doslednimi
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.
1.3 Najbolj ogroţena območja v Občini Gornja Radgona
Glede na prisotnost intenzivne reje ţivine so najbolj ogroţena območja predvsem na ravninskem
delu občine.
1 – večje farme svinj pri zasebnih kmetovalcih;
2 – večje farme goveje ţivine;
3 – večje farme perutnine (kokoši, piščanci);
4 – prosto ţiveče vodne ptice ob in na odprtih vodah gramoznic in ribnikov.
Vse ţivali pri rejcih so pod stalnim veterinarskim nadzorom. Veliko teţje pa je kontrolirati in
nadzorovati gibanje ţivali v naravi, ki so najbolj izpostavljene moţnostim okuţbe in prenašanju
različnih nalezljivih bolezni.
P-2

Pregled večjih ţivinorejskih posestev v občini Gornja Radgona

Za zgodnje odkrivanje in preprečevanje ţivalskih kuţnih bolezni je v Sloveniji in občini Gornja
Radgona 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 ţivalskih kuţnih bolezni. Predpisane ukrepe izvaja
pooblaščena veterinarska postaja v Gornji Radgoni ter o izvedenih preventivnih cepljenjih
oziroma diagnostičnih preiskavah obveščajo veterinarsko inšpekcijo, ki nadzira izvajanje. Podatki
o izsledkih preiskav se zbirajo po predpisih.
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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.
Nevarnost predstavljajo ţive ţivali, ţivila in izdelki ţivalskega izvora, ki se prevaţajo po
regionalnih in drţavni cesti preko občine, kar pomeni stalno nevarnost nenamernega ali tudi
namernega vnosa ţivalskih kuţnih bolezni.
1.4 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 z različno nevarnimi posledicami za človeški organizem – tudi smrt;
– stalna nevarnost za zdravje ljudi v zvezi z onesnaţevanjem okolja;
– veliki stroški za preventivo, zatiranje in izkoreninjenje teh bolezni.
1.5 Povzetek
Glede na navedene podatke je zdravstvena situacija pri domačih ţivalih relativno 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 v drţavi in na ravni Občine Gornja Radgona
zagotoviti:
– dobro organizirano, usposobljeno in opremljeno veterinarsko sluţbo;
– učinkovito sodelovanje veterinarske sluţbe z drugimi organi in strokovnimi sluţbami;
– učinkovito preventivo pri ţivinorejcih in v veterinarstvu;
– poučevanje in svetovanje imetnikom ţivali.
1.6 Verjetnost nastanka veriţne nesreče
Veriţne nesreče so moţne predvsem ob pojavu epidemij ali pandemij.
Pri zoonozah je prisotna velika nevarnost prenosa bolezni iz ţivali na ljudi. Posledica teh bolezni
so lahko tudi smrtne ţrtve pri ljudeh.
V zelo hudih primerih bi bilo moţno tudi okuţenje virov pitne vode, posebej tistih manj zaščitenih
in brez urejenih vodovarstvenih pasov.
D–1

Sklep o sprejetju globalne ocene ogroženosti občine
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2.1 Temeljne ravni načrtovanja
Občina Gornja Radgona izdela načrt zaščite, reševanja in pomoči ob mnoţičnem pojavu kuţnih
bolezni pri ţivalih za območje Občine Gornja Radgona.
Temeljni načrt ob pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih je drţavni načrt, tako regijski kot občinski
načrt sta izdelana na osnovi drţavnega načrta, medsebojno pa morajo biti usklajeni.
S tem načrtom se ureja nadzor in obvladovanje dogodkov samo ob najhujšem pojavu kuţnih
bolezni pri ţivalih.
2.2 Načela zaščite, reševanja in pomoči
Splošna načela zaščite, reševanja in pomoči
Zaščita, reševanje in pomoč ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih se organizirajo v
skladu s temi načeli:
Pri zaščiti in reševanju se upoštevajo predvsem naslednja načela:
 načelo pravice do varstva: po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Ob nesrečah imata zaščita in reševanje človeških ţivljenj
prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi in reševalnimi aktivnostmi.
 načelo pomoči: ob nesreči je vsakdo dolţan pomagati po svojih močeh in zmoţnostih.
 načelo javnosti: drţava in občine morajo zagotoviti, da je prebivalstvo na prizadetem
območju obveščeno o nevarnostih.
 načelo preventive: drţava in občine pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v skladu s svojimi pristojnostmi prednostno organizirajo izvajanje preventivnih
ukrepov.
 načelo odgovornosti: vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom odgovorna za
izvajanje ukrepov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev: pri zaščiti in reševanju je občina dolţna
uporabiti najprej lastne sile in sredstva in v primeru, če ta ne zadoščajo ali niso
zagotovljena med sosednjimi občinami, se vključi v pomoč in reševanje regija.
 načelo obveznega izvrševanja odločitev: vodenje zaščite in reševanja temelji na
obveznem izvrševanju odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih
sil za zaščito, reševanje in pomoč.
 načelo zakonitosti: nihče ni dolţan in ne sme izvrševati odločitve, če je očitno, da bi s
tem storili kaznivo dejanje ali kršili mednarodno humanitarno pravo.
 načelo varstva reševalcev in drugega osebje: okuţbene obremenitve posameznikov, ki
sodelujejo pri zaščiti in reševanju, načeloma ne smejo preseči vrednosti okuţbenih
obremenitev profesionalnih delavcev, ki so s temi vir dnevno obremenjeni, razen če bi s
tem obvarovali ţivljenje in zdravje večjega števila ljudi ali preprečili razvoj dogodkov s
katastrofalnimi posledicami.
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PRI ŢIVALIH
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3.1 Temeljne podmene načrta
Aktivnosti na področju varstva pred mnoţičnim pojavom kuţnih bolezni pri ţivalih se izvajajo
skozi celoten ţivljenjski cikel mnoţičnega pojava kuţnih bolezni pri ţivalih. Ob manjših pojavih te
nesreče, kjer zadevo obvladajo posamezniki - lastniki in uporabniki premoţenja, oziroma
organizacije - izvajalci dejavnosti, sami v okviru lastnih sredstev, posredovanje oziroma pomoč sil
za zaščito, reševanje in pomoč praviloma ni potrebna. V primeru nesreče, ki presega ali bi lahko
presegle zmoţnost ukrepanja posameznega subjekta ali dela iz redne dejavnosti veterinarskih
sluţb je potrebna intervencija sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Glede na moţnosti obvladovanja mnoţičnega pojava kuţnih bolezni pri ţivalih ločimo dogodke v
dve smeri glede na koncept odziva.
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 Občine Gornja Radgona (PCZ) določi zaščitne ukrepe in naloge
zaščite, reševanja in pomoči.
V času razglasa povečane nevarnosti za nastanek nesreče opravljajo poostreno opazovanje sile za
zaščito, reševanje in pomoč skladno s 5. poglavjem tega načrta.
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3.2 Koncept odziva ob pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih
POJAV KUŢNE
BOLEZNI PRI ŢIVALIH

KLASIFIKACIJA DOGODKA
DSNB

OBVLADLJIVI DOGODKI
(s pomočjo strokovnih in
javnih sluţb)
TEŢKO OBVLADLJIVI
DOGODKI (mnoţični
pojav kuţnih bolezni)
vključitev sil za ZRP

Obveščanje

OBVEŠČANJE

SPREMLJANJE
DOGODKOV

Aktiviranje

Napoved poteka
nesreče

STANJE
PRIPRAVLJENOSTI

Ocena situacije

Priporočila in predlogi za
izvajanje zaščitnih ukrepov

Določitev zaščitnih ukrepov

Posredovanje odločitve o
izvajanju zaščitnih ukrepov

Izvajanje zaščite, reševanja in
pomoči

Priprava informacij za javnost

Spremljanje situacije in
dejavnosti

Slika 1
Načrt odziva ob pojavu kuţnih bolezni pri
ţivalih

Prilagajanje dejavnosti nastalim
razmeram

Koncept odziva ob pojavu kuţnih bolezni temelji na pričakovanih posledicah, ki jih povzroči
nesreča pri ţivalih na ljudeh in v naravi.
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3.3 Uporaba načrta
Načrt zaščite in reševanja ob pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih, predvideva različne nivoje
ukrepanja glede na velikost nesreče. Organizacijo, obveščanje in aktiviranje ter delovanje
potrebnih enot ob pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih na območju Občine Gornja Radgona določa
ta načrt. Načrt zaščite in reševanja ob pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih se prične izvajati ob
pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih, ko redne sluţbe zaradi obsega pojava ne morejo z
razpoloţljivimi viri uspešno izvesti intervencije. Odločitev o aktiviranju načrta sprejme poveljnik
Civilne zaščite, Ţupan ali direktor Občinske uprave.
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4 SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE
NAČRTA
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4.1 Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog zaščite in
reševanja ob pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih
4.1.1 Organi občine:
- občinski svet
- ţupan
4.1.2 Občinska uprava
- direktor občinske uprave
- sodelavec za področje CZ
4.1.3 Sile za ZRP
 Organi CZ
- poveljnik CZ občine
- štab CZ občine
 Enote in službe CZ
- poverjeniki za civilno zaščito
- sluţbe za podporo
 Javne službe
- javna veterinarska sluţba
- javna zdravstvena sluţba
- policija
- javna sluţba socialnega varstva
- gospodarske javne sluţbe:
- Komunala Radgona d.o.o.
 Enote in službe društev in drugih nevladnih organizacij
- Prostovoljna gasilska društva v Občini Gornja Radgona
- Rdeči kriţ Slovenije in Slovenska Karitas
Redne sluţbe, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ob pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih
so predvsem javne sluţbe:
– veterinarska organizacija,
– nacionalni veterinarski inštitut (NVI),
– javne sluţbe za prevoz ţivalskih odpadkov in ravnanje z njimi,
– gasilske enote (po pooblastilu Vlade RS za opravljanje določenih nalog zaščite in reševanja),
– komunalne organizacije.




Javna veterinarska sluţba
Veterinarska ambulanta se nahaja v Gornji Radgoni in zagotavlja preventivne ukrepe, ki
preprečujejo pojav mnoţičnih kuţnih bolezni pri ţivalih.V primeru pojav bolezni ukrepa prva
s svojimi strokovno usposobljenimi silami in potrebnimi sredstvi. V času pojava kuţne
bolezni opravljajo vse potrebne naloge iz svoje pristojnosti.
Javna zdravstvena sluţba
Izvajalci javne zdravstvene sluţbe zagotavljajo nujno medicinsko pomoč, reševalno sluţbo in
zdravstveno varstvo ob posebnih pogojih ter pri reševanju v primeru nesreč ter druge naloge
iz svoje pristojnosti.
Osrednja enota za prvo medicinsko pomoč na območju Občine Gornja Radgona je
Zdravstveni dom Gornja Radgona, ki zagotavlja sluţbo nujne medicinske pomoči.

13

NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU KUŢNIH BOLEZNI PRI ŢIVALIH V OBČINI G.RADGONA,

verzija 2.0

 Izvajalci gasilske javne sluţbe izvajajo naloge gašenja in reševanja ob poţarih ter druge
naloge zaščite, reševanja in pomoči za katere so opremljeni in usposobljeni.
Osrednja enota za gašenje in reševanje ob poţarih in osrednja splošno-reševalna enota za
opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Gornja Radgona je PGD Gornja
Radgona. Gasilsko javno sluţbo na območju Občine Gornja Radgona izvajajo PGD Gornja
Radgona kot osrednja gasilska enota in gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev v občini
Gornja Radgona.


Policija
Policija zagotavlja javni red in mir ter varnost ob nesrečah na ogroţenih in prizadetih
območjih ter druge naloge iz svoje pristojnosti. Predvsem pa policija zavaruje območje
nesreče, omogoča interveniranje intervencijskim enotam, odkriva in preiskuje kazniva dejanja
in prekrške povezane z nesrečo.
Izvajanje policijskih nalog zagotavljajo Policijska uprava Murska Sobota in Policijska postaja
Gornja Radgona.

Občinske sile za zaščite, reševanja in pomoči ob pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih so predvsem:
Društva in druge nevladne organizacije določene za opravljanje nalog zaščite, reševanja in
pomoči:
 Prostovoljna gasilska društva
Enote in službe Civilne zaščite organizirane za opravljanje nalog zaščite, reševanja in
pomoči:
 sluţba za podporo.
PS - 4
PS - 6
PS - 32
PS - 1
PS - 5
PS - 50
P-1

Podatki o poveljniku CZ občine, namestniku poveljnika CZ in članih Štaba CZ
občine
Seznam poverjenikov CZ
Seznam PGD V občini
Shema organiziranosti občinskih sil ZRP
Seznam pripadnikov občinskih enot CZ
Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj
Seznam veterinarjev in veterinarskih organizacij v občini Gornja Radgona

4.2 Materialno-tehnična sredstva za izvajanje načrta
Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči uporabljajo za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti
lastno opremo in orodja, ki jo imajo za te namene v uporabi. Za izvajanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči se lahko uporabi oprema in sredstva v občinskem skladišču civilne zaščite.
Sredstva pomoči (ţivila, pitna voda, zdravila,..), ki so namenjena brezplačni razdelitvi
ogroţenemu prebivalstvu se zagotovi na podlagi seznamov opreme in sredstev gospodarskih
druţb, javnih zavodov in drugih organizacij.
Materialno - tehnična sredstva za izvajanje načrta se zagotavljajo v okviru javnih sluţb in
občinskega skladišča. Materialno - tehnična sredstva se načrtujejo za:
– zaščitno in reševalno opremo ter orodje (sredstva za osebno in skupinsko zaščito, oprema, ter
tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo, reševalne enote, sluţbe in reševalci),
- materialna sredstva iz občinskega skladišča CZ.
PS - 45

Pregled podatkov o zaščitno-reševalni opremi občinskih enot in služb CZ ter
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drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč

4.3 Predvidena finančna sredstva
Finančna sredstva se načrtujejo za stroške operativnega delovanja članov prostovoljnih gasilskih
društev, pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil, ki bi bile aktivirane v primeru mnoţičnega
pojava kuţnih bolezni. Sredstva se zagotavljajo v proračunu in so namenjena predvsem za:
 povračilo stroškov za aktivirane pripadnike CZ in pripadnikov drugih enot,
 zavarovanje, zdravstveno zavarovanje
 materialne stroške, ki nastajajo z vzdrţevanjem obstoječih objektov
 stroške operativnega delovanja,
 stroške usposabljanj, preverjanj in vaj,
 stroške nakupa in vzdrţevanja opreme,
 stroške naročanja interventnih storite.
Viri sredstev:
1. Občinski proračun
V občinskem proračunu se načrtujejo sredstva predvsem za:
- stroške operativnega delovanja,
- stroške usposabljanj, preverjanj in vaj,
- stroške nakupa in vzdrţevanja opreme in
- stroške interventnih storitev
Dodatna sredstva za financiranje izdatkov za odpravo posledic nesreč, do zagotovitve
osnovnih pogojev za ţivljenje, se v skladu s predpisanim postopkom zagotovi iz sredstev
proračunske rezerve.
2. Intervencijska sredstva drţave
3. Ostala sredstva drţave.

4.4 Stroški intervencije
Sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki so sodelovale na intervenciji, posredujejo podatke o
stroških, ki so jih imele na intervenciji, Občini Gornja Radgona, ki zbere celotne stroške
intervencije.
Če povzročitelj ni znan, krije stroške zaščite, reševanja in pomoči, ki izhajajo iz tega načrta
Občina Gornja Radgona iz občinskega proračuna, sredstev proračunske rezerve in dodatnih
sredstev, ki jih za to odobri Občinski svet.
D - 40

Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta
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5 OPAZOVANJE, OBVEŠČANJA IN
ALARMIRANJE
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5.1 Opazovanje, obveščanje in alarmiranje ob pojavu kuţnih bolezni pri
ţivalih
5.1.1 Obveščanje pristojnih organov ob pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih
ReCO Murska Sobota obvešča v Občini Gornja Radgona:
- Poveljnika CZ,
- Občinskega gasilskega poveljnika,
- Ţupana,
- Direktorja občinske uprave,
- Sodelavca za CZ.

CORS

ReCO

PRISTOJNA
VETERINARSK
A SLUŢBA

OKC

PU

POVELJNIK CZ
OBČINE GORNJA
RADGONA

POVELJNIK CZ
REGIJE

ŢUPAN OBČINE
GORNJA
RADGONA
DIREKTOR OBČINSKE
UPRAVE OBČINE GORNJA
RADGONA

OBČINSKI
GASILSKI
POVELJNIK

SLIKA 2
diagram poteka obveščanja
ob pojavu kuţnih bolezni
pri ţivalih

PS - 4
PS - 3
PS - 2

SODELAVEC ZA CZ
OBČINE GORNJA
RADGONA

Podatki o poveljniku CZ občine, nam.poveljnika CZ in članih Štaba CZ občine
Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči
Seznam odgovornih oseb za ZRP v občini
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5.1.2 Obveščanje in alarmiranje javnosti
Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju, na katerem se pojavijo mnoţični
primeri kuţne bolezni pri ţivalih, je pristojna Občina Gornja Radgona. Ţupan, Poveljnik CZ in
vodja intervencije, 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.
Po objavljenem razglasu ogroţenosti, SzCZ spremlja razmere in odzivnost občanov ter skladno z
ugotovljenim stanjem po potrebi predlaga dodatno obveščanje občanov s ciljem povečanja
informiranosti in samozaščitnega delovanja prebivalcev.
Obvestila se prilagaja konkretni situaciji in zajemajo predvsem informacijo o :
 stanju na terenu po razglasu ogroţenosti,
 o nevarnostih za ljudi, ţivali in okolje,
 uveljavljenih preventivnih ukrepih,
 do kdaj predvidoma bo trajalo tako stanje.
D - 21

navodilo prebivalcem za ravnanje ob pojavu kužnih bolezni pri živalih

V kolikor nesreča traja daljši čas se lahko organizira informacijsko središče. Odločitev o tem
sprejme Poveljnik CZ ali Ţupan.
Informacijsko dejavnost organizira in usklajuje Ţupana ali od njega pooblaščena oseba ter član
ŠCZ za informiranje, ki s tem namenom :
 organizira in vodi tiskovno središče,
 organizira in vodi novinarske konference,
 pripravlja skupna sporočila za javnost,
 spremlja poročanje domačih in tujih medijev in pripravlja izvlečke.
Pred posredovanjem obvestil javnosti morajo posamezni drţavni organi in sluţbe medsebojno
uskladiti sporočila. Ob nesreči se za takojšnje posredovanje nujnih sporočil in navodil občinskih
organov za javnost uporabijo elektronski mediji. Vsa sporočila in navodila občanom se
posredujejo tudi vsem ostalim medijem.
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v občilih, ki so po Zakonu o medijih (Ur. l. RS-UPB1,
št. 110/06) 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. V takih primerih se sporočilo najprej
pošlje za takojšnjo objavo tem občilom.
PS - 70

Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžena za obveščanje ob
naravnih in drugih nesrečah
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6 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV
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6.1 Aktiviranje sil in sredstev
Glede na velikost nesreče obsega ukrepanje:
Velikost nesreče

Teţko
obvladljiva

Obvladljiva

Nivo ukrepanja
Redna dejavnost
Nivo 1:
Vodenje intervencije iz mesta nesreče (na operativnem nivoju) in
ni aktiviranja ŠCZ in načrta.
Nivo 2:
Razširjeno vodenje na kraju nesreče (štabno vodenje) in delno
aktiviranje ŠCZ in načrta.
Nivo 3:
Aktiviranje celotnega ŠCZ in načrta.

Nivo aktiviranja
ŠCZ in načrta
Ni aktiviranja
Delno aktiviranje

Aktiviranje v
celoti

Viri (sile in sredstva) se aktivirajo premo sorazmerno z velikostjo posledic nesreče in časom
trajanja nesreče oziroma ukrepanja:

Posledice

CZ in
vojska

Prostovoljci in
pogodbena podjetja
Gasilci, nujna medicinska
pomoč in druge javne službe
ter Policija
Posamezniki in
organizacije

Čas

SLIKA 3 Postopnost uvajanja sil in sredstev

Skladno z razseţnostjo pojava kuţnih bolezni pri ţivalih, sprejmejo pristojni organi odločitev o
aktiviranju regijskega oziroma drţavnega načrta zaščite in reševanja.
V primerih, ko sile in sredstva lokalne skupnosti niso zadostna ali niso zagotovljena med
sosednjimi lokalnimi skupnostmi, zagotavlja drţava uporabo sil in sredstev iz širšega območja.
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6.2 Aktiviranje organov vodenja, strokovnih sluţb in komisij ob pojavu
kuţnih bolezni pri ţivalih v občini Gornja Radgona

DOKUMENTACIJA,
PRISTOPI

Poročila s
prizadetega
območja

Odredba
poveljnika CZ
Občine Gor.
Radgona

DIAGRAM POTEK A
AKTIVIRANJA

PRIMARNA
ODGOVORNOST

VODJA
INTERVENCIJE
ALI POVELJNIK
CZ

6.2.1
OCENA STANJA NA PRIZADETEM
OBMOČJU

NE

DA

6.2.2
ODLOČITEV O
AKTIVIRANJU

POVELJNIK CZ ALI
ŢUPAN OBČINE GOR.
RADGONA

DA

Sklep o
aktiviranju

6.2.3
AKTIVIRANJE OBČINSKIH
STROKOVNIH SLUŢB
IN KOMISIJ

6.2. 4
AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ZIR
IN POMOČI - OBČINSKEGA ŠTABA
CZ
Poročila s
prizadetih območij

6.2.5
SPREMLJANJE IN POROČANJE O
RAZMERAH

ŢUPAN
POVELJNIK CZ
DIREKTOR OBČINSKE
UPRAVE OBČ.G.RADGONA

POVELJNIK CZ ALI
ŢUPAN OBČINE GOR.
RADGONA

VODJA
INTERVENCIJE
POVELJNIK IN
ŠTAB CZ OBČINE
GOR. RADGONA

SLIKA 4
diagram poteka aktiviranja organov vodenja in
strokovnih sluţb ob pojavu mnoţičnih kuţnih
bolezni pri ţivalih

6.2.1 Ocena stanja na prizadetem območju
Oceno stanja na prizadetem območju poda vodja intervencije ali poveljnik CZ. Po obvestilu o
nesreči in prvih poročilih oziroma zahtevah vodje intervencije, pristojni za aktiviranje občinskih
sil in sredstev za zaščito reševanje in pomoč, presodijo stanje, moţen razvoj razmer in posledice
ter potrebo po uporabi občinskih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč.
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6.2.2 Odločitev o aktiviranju
Na podlagi te presoje pristojna oseba za aktiviranje lahko odredi aktiviranje potrebnih:
- organov, strokovnih sluţb in komisij,
- sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč.
O aktiviranju odločajo skladno s svojimi pristojnostmi poveljnik CZ, Ţupan.
Aktiviranje se izvaja skladno z navodilom za mobilizacijo in aktiviranje sil za zaščito in reševanje
v Občini Gornja Radgona.
6.2.3 Aktiviranje organov, njihovih strokovnih sluţb in komisij
Če se pri presoji izkaţe, da je za uspešno in nemoteno izvajanje zaščite reševanja in pomoči
potrebno angaţiranje določenih organov, njihovih strokovnih sluţb in komisij, pristojna oseba
odredi njihovo aktiviranje.
6.2.4 Aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč
Če se pri presoji izkaţe, da so za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči potrebne sile in sredstva
za zaščito, reševanje in pomoč, pristojna oseba odredi njihovo aktiviranje.
6.2.5 Spremljanje razmer
Vodja intervencije spremlja razmere na kraju nesreče in odloča o nadaljnjih ukrepih. Če je
aktiviran to vlogo prevzame Poveljnik CZ. O materialni pomoči pri odpravljanju posledic nesreča
odločajo skladno s svojimi pristojnostmi poveljnik CZ, Ţupan ali SzCZ.
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6.3 Aktiviranje sil in sredstev za ZRP ob kuţnih bolezni pri ţivalih v občini
Gornja Radgona
DOKUMENTACIJA,
PRISTOPI

DIAGRAM POTEK A DEJAVNOSTI

Poročila s
prizadetega
območja

ŢUPAN OBČINE
POVELJNIK CZ
OBČINE

6.3.1.
VZPOSTAVITEV PRIPRAVLJENOSTI
OBČINSKIH SIL ZA ZRP

6.3.2
PRESOJA RAZMER

Odredba
poveljnika CZ
Občine Gor.
Radgona

NE
Sklep o
aktiviranju

PRIMARNA
ODGOVORNOST

ŠTAB CZ

ŢUPAN
POVELJNIK CZ
ŠTAB CZ

6.3.3
ODLOČANJE O
AKTIVIRANJU SIL ZRP
DA

6.3.4
POZIVANJE OBČINSKIH SIL ZA ZRP

Odredba
poveljnika CZ
občine

Delovni nalog

Poročilo

6.3.5
DOLOČITEV DELOVIŠČ IN IZDAJA
DELOVNIH NALOGOV ZA ENOTE

6.3.6
OSKRBA OBČINSKIH SIL ZA ZRP

6.3.7
SPREMLJANJE DELOVANJA
OBČINSKIH SIL ZRP IN POROČANJE
O RAZMERAH

ŠTAB CZ

VODJA
INTERVENCIJE

ŠTAB CZ
OBČINE

ŢUPAN OBČINE
POVELJNIK CZ
OBČINE

SLIKA 5
diagram poteka aktiviranja sil in sredstev za zaščito,
reševanje in pomoč ob pojavu mnoţičnih kuţnih bolezni pri
ţivalih
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O pripravljenosti in aktiviranju občinskih enot CZ in drugih sil za ZRP odloča poveljnik CZ
Občine Gornja Radgona.
Viri - sile in sredstva, se aktivirajo premo sorazmerno z velikostjo posledic nesreče in časom
trajanja nesreče oziroma ukrepanja.
PS - 21

Seznam zbirališč sil ZRP v občini

D - 12
D - 13

Vzorec odredbe o aktiviranju sil zaščite, reševanja in pomoči
Vzorec delovnega naloga
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6.4 Pomoč v silah in sredstvih ter drugih oblikah pomoči
DOKUMENTACIJA,
PRISTOPI

Poročila s
prizadetega
območja

DIAGRAM POTEK A
AKTIVIRANJA

PRIMARNA
ODGOVORNOST

VODJA
INTERVENCIJE
ALI POVELJNIK
CZ

6.4.1.
PRESOJA POTREB PO POMOČI

NE

Odredba
poveljnika CZ
Občine Gor.
Radgona

PS-8
PS-11

6.4.2.
ODLOČITEV O POMOČI

6.4.3.
SPREJEMANJE POMOČI

DA

VODJA
INTERVENCIJE
POVELJNIK CZ ALI
ŢUPAN OBČINE
LJUTOMER
VODJA INTERVENCIJE
ŠCZ OBČINE
SzCZ

SLIKA 6
Diagram poteka aktiviranja pomoči ob pojavu mnoţičnih kuţnih bolezni pri
ţivalih

Glede na moţnost pojava mnoţičnih kuţnih bolezni pri ţivalih, ki jih z razpoloţljivimi silami in
sredstvi za ukrepanje s katerimi razpolagajo strokovne veterinarske sluţbe, gasilske organizacije
in občina ne bi bilo moţno obvladati, bi v takih primerih bila potrebna dodatna pomoč. Potrebna
pomoč se skladno z razvojem dogodkov angaţira postopno in sicer iz:
1) sosednjih občin,
2) občin sosednjih regij (oz. drţavna pomoč) in
3) sosednje drţave (mednarodna pomoč).
Pomoč lahko glede na potrebe obsega:
 storitve strokovnjakov, reševalnih enot in sluţb,
 zaščitno in reševalno opremo:
- zaščitne obleke za enkratno uporabo,
- dekontaminacijska in razkuţevalna sredstva,
 materialno pomoč:
- folija za razkuţevalne prehode in bazene,
- lesene morale.
Posamezni strokovnjaki, reševalne enote in sluţbe ter materialna pomoč, se zberejo na mestu, ki
ga določi vodja intervencije.
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6.4.1 Presoja potreb po pomoči
Potrebe in upravičenost zahtev po pomoči, presojajo skladno z obsegom naravne nesreče vodja
intervencije oziroma poveljnik CZ na predlog vodje intervencije.
6.4.2 Sprejemanje pomoči
Pomoč sprejme neposredno vodja intervencije oziroma, če to ni moţno sprejem pomoči usklajuje
ŠCZ skupaj z SzCZ. Če sredstva pomoči sprejme SzCZ, poskrbi za njihovo takojšnjo predajo
vodji intervencije oziroma uporabnikom v nadaljnjo uporabo.
Vodja intervencije skupaj s SzCZ poskrbi za ustrezne moţnosti za delo in bivanje pripadnikov sil
za zaščito in reševanje, ki nudijo pomoč.
PS - 40
PS - 41

Pregled organov, organizacij, ki se jih zaprosi za pomoč
Vzorec prošnje za državno pomoč
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7 UPRAVLJANJE IN VODENJE
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7.1 Organi in njihove naloge
Organi upravljanja in vodenja varstva pred nesrečami Občine Gornja Radgona so:
a) občinski organi
- Občinski svet Občine Gornja Radgona
- Ţupan Občine Gornja Radgona
b) občinska uprava
- direktor občinske uprave
- sodelavec za Civilno zaščito
c) strokovne sluţbe
- javna veterinarska sluţba
- javna zdravstvena sluţba
- gasilska javna sluţba
- policija
d) sile za ZRP
- poveljnik CZ občine
- štab CZ občine
e) humanitarne in druge prostovoljne organizacije
Naloge:
1. Občinski svet ureja in izvaja varstvo pred nesrečami na območju Občine Gornja Radgona.
2. Ţupan:
Ţupan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:
- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje
zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
- vodi zaščito, reševanje in pomoč,
- v primeru nesreče odloča o porabi rezervnih sredstev (o porabi pisno obvešča občinski svet);
o porabi višjih zneskov odloča občinski svet,
- v primeru nastale nevarnosti odredi po nalogu poveljnika CZ RS evakuacijo ogroţenih in
prizadetih prebivalcev,
- ureja ostale zadeve izhajajoče iz pristojnosti ţupana na področju zaščite in reševanja;
- skrbi za nujno odpravo posledic nesreče iz pristojnosti občine;
- sodeluje z javnostmi.
3. Organi občinske uprave Občine Gornja Radgona in strokovne sluţbe za zaščito in
reševanje:
 Organi občinske uprave opravljajo naloge za potrebe varstva pred nesrečami glede na svoje
delovno področje oziroma svoje pristojnosti. V času nesreč nudijo organi občinske uprave
podporo organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč pri izvajanju zaščitnih ukrepov
ter reševanju in pomoči.
Strokovne sluţbe za zaščito in reševanje opravljajo:
- po pooblastilu ţupana lahko opravijo tudi del nalog iz pristojnosti ţupana;
- zagotavljajo administrativno tehnično podporo ţupanu in poveljniku CZ;
- pripravljajo potrebno dokumentacijo v zvezi z naravno nesrečo za ţupana, poveljnika CZ
in štab CZ ;
- sodeluje pri pripravi ocene škode po naravni in drugi nesreči;
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Načrt dejavnosti župana ob nesreči

Javna veterinarska sluţba
Veterinarska postaja Gornja Radgona zagotavlja preventivne ukrepe, ki preprečujejo pojav
mnoţičnih kuţnih bolezni pri ţivalih. V primeru pojava bolezni ukrepa prva s svojimi
strokovno usposobljenimi silami in potrebnimi sredstvi. V času pojava kuţne bolezni
opravljajo vse potrebne naloge iz svoje pristojnosti.
Javna zdravstvena sluţba
Izvajalci javne zdravstvene sluţbe zagotavljajo nujno medicinsko pomoč, reševalno sluţbo in
zdravstveno varstvo ob posebnih pogojih ter pri reševanju v primeru nesreč ter druge naloge
iz svoje pristojnosti.
Osrednja enota za prvo medicinsko pomoč na območju Občine Gornja Radgona je
Zdravstveni dom Gornja Radgona, ki zagotavlja sluţbo nujne medicinske pomoči.

 Gasilska javna sluţba
Izvajalci gasilske javne sluţbe izvajajo naloge gašenja in reševanja ob poţarih ter druge
naloge zaščite, reševanja in pomoči za katere so opremljeni in usposobljeni.
Osrednja enota za gašenje in reševanje ob poţarih in osrednja splošno-reševalna enota za
opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Gornja Radgona je PGD Gornja
Radgona. Gasilsko javno sluţbo na območju Občine Gornja Radgona izvajajo PGD Gornja
Radgona kot osrednja enota in gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev v občini.


Policija
Policija zagotavlja javni red in mir ter varnost ob nesrečah na ogroţenih in prizadetih
območjih ter druge naloge iz svoje pristojnosti. Predvsem pa policija zavaruje območje
nesreče, omogoča interveniranje intervencijskim enotam, odkriva in preiskuje kazniva dejanja
in prekrške povezane z nesrečo.
Izvajanje policijskih nalog zagotavljajo Policijska uprava Murska Sobota in Policijska postaja
Gornja Radgona.

4. Sile za ZRP v Občini Gornja Radgona
Operativno vodenje zaščite, reševanja in pomoči v Občini Gornja Radgona:
 Poveljnik civilne zaščite (PCZ)
- neposredno vodi, koordinira in usmerja zaščito, reševanje ter pomoč na prizadetem območju;
- skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč na
prizadetem območju;
- daje mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo je povzročila naravna ali druga nesreča;
- sodeluje z javnostmi;
- v nujnih primerih uporabi posebna pooblastila po zakonu;
- prepove dostop nepooblaščenim osebam in promet na ogroţenem območju;
- odredi umik ljudi, ţivali in premoţenja;
- odredi uporabo prevoznih sredstev za prevoz poškodovanih oseb ter sredstev zaščite in
reševanja;
- izvaja ostala pooblastila po zakonu.
- za svoje delo je odgovoren Ţupanu
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Namestnik PCZ ima v času odsotnosti PCZ vse pristojnosti PCZ in je za svoje delo
odgovoren Ţupanu.
 Štab civilne zaščite (ŠCZ)
- nudijo strokovno pomoč pri vodenju zaščite, reševanja in pomoči;
- izvajajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči
- izvajajo strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči
- v primeru evakuacije vodijo evakuacijo in namestitev ogroţenega prebivalstva
 Poverjeniki za civilno zaščito
Usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo
izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju krajevne skupnosti za katero so
imenovani.
 Vodja intervencije
V primeru pojava mnoţičnih kuţnih bolezni pri ţivalih določi vodjo intervencije PCZ Občine
Gornja Radgona, v kolikor ni drugače določeno v načrtih zaščite in reševanja. V kolikor na
intervenciji sodeluje več različnih enot (veterinarske sluţbe, gasilci, nujna medicinska pomoč,
policija,..) vodijo te enote samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke in predpisi. V tem
primeru se oblikuje vodstvo intervencije. Vodja intervencije oziroma vodstvo intervencije vodi
intervencijo v skladu z usmeritvami poveljnika CZ.
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.
ŢUPAN
SODELAVEC ZA CZ
OBČINSKA
UPRAVA

POVELJNIK CZ
ŠTAB CZ
POVERJENIKI CZ

ENOTA IN
SLUŢBE ZiR

VODJA
INTERVENCIJE

ENOTA IN
SLUŢBE ZiR

Slika 7: Vodenja sistema zaščite in reševanja v Občini Gornja Radgona

V gospodarski druţbi, zavodu ali drugi organizaciji vodi zaščito, reševanje in pomoč organ
upravljanja, kateri za neposredno operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči
imenuje poveljnika civilne zaščite.
V občini vodi zaščito, reševanje in pomoč Ţupan, ki za operativno-strokovno vodenje zaščite,
reševanja in pomoči imenuje poveljnika Civilne zaščite občine.
V pomurski regiji vodi zaščito, reševanje in pomoč vlada, katera za operativno-strokovno
vodenje zaščite, reševanja in pomoči imenuje poveljnika Civilne zaščite regije.
Poveljniki Civilne zaščite vodijo podrejene enote in sluţbe Civilne zaščite ter usmerjajo druge sile
za zaščito, reševanje in pomoč (izvajalce nalog). Sile za zaščito, reševanje in pomoč vodijo
samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke in predpisi, njihovo delovanje pa mora biti v
skladu z usmeritvami pristojnega poveljnika Civilne zaščite oziroma vodje intervencije.
Štab civilne zaščite nudi strokovno pomoč pri vodenju. Za usklajevanje aktivnosti med
organizacijami z različnimi pristojnostmi se oblikujejo krizni štabi.
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ŠCZ organizira svoje delo na osnovni lokaciji v upravni stavbi Občine Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, Gornja Radgona. Če delo na tej lokaciji zaradi poškodovanosti objekta,
poškodovanih komunikacij ali zaradi drugih razlogov ni mogoče, se štab preseli na rezervno
lokacijo v prostore gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2.
PCZ ob pomoči ŠCZ ob nesreči organizira naslednje delovne procese:
 operativno načrtovanje,
 organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz občinske pristojnosti – dajanje obveznih
usmeritev vodji intervencije,
 zagotavljanje logistične podpore intervencijskim silam za zaščito, reševanje in pomoč, ter
 opravljanje administrativnih in finančnih zadev.
Pri tem sodelujejo člani štaba, delavci občinske uprave, ter drugi strokovnjaki, ki jih vključi v
delo PCZ. PCZ lahko za izvedbo posameznih nalog ustanovi ustrezne delovne skupine ali druga
začasna delovna telesa. PCZ lahko za vodenje posameznih intervencij zaščite, reševanja in
pomoči določi vodjo intervencije.
ŠCZ mora ob nesreči čimprej vzpostaviti pregled nad stanjem na prizadetem območju, oceniti
predvideni razvoj situacije, zagotoviti takojšnje ukrepanje z zagotovitvijo nujne reševalne
pomoči. V tem pogledu tesno sodeluje z vodjo intervencije.
Nato pa se mora osredotočiti na izdelavo strategije ukrepanja za zagotovitev osnovnih pogojev
za ţivljenje, ki zajema določitev prednostnih nalog, človeške in materialne vire, operativne rešitve
izvedbe zahtevnejših nalog, ter nosilce koordinacije.
ŠCZ zagotavlja potrebno logistično podporo reševalnim silam, ki obsega zagotavljanje zvez,
opreme, materialov, transporta, informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega
varstva.
Pri obseţnih in dolgotrajnih nesrečah se aktivira poverjenike za civilno zaščito, kateri organizirajo
in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju krajevne skupnosti za
katero so imenovani.
Posledice nesreče se čimprej ustrezno dokumentira. Pri tem se po moţnosti opravi tudi filmski in
fotografski zapis. Prav tako je potrebno dokumentirati tudi vse odločitve poveljnika CZ in drugih
organov.

7.2 Vodenje aktivnosti ob nesreči
Vodenje ukrepanja ob pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih poteka na treh ravneh:
1) Operativna raven:
 Lokacija: Območje operativne ravni zajema neposredno mesto nesreče, katerega
praviloma zavaruje (notranji obroč) policija ali gasilci. Na območju operativne ravni se
nahajajo le izvajalci posameznih operativnih (interventnih) nalog.
 Odgovornost: Posamezne enote vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke
in predpisi. Aktivnosti na mestu nesreče vodi vodja veterinarske intervencije, vodja
gasilske intervencije, vodja zdravstvene intervencije in vodja policijske intervencije, kateri
tudi sestavljajo vodstvo intervencije. Glede na število udeleţenih enot poteka vodenje
individualno (vodja intervencije) ali štabno (vodstvo intervencije). V primeru, da je
oblikovan krizni štab poteka vodenje v skladu z njegovimi usmeritvami.
 Naloge: Temeljna naloga na tej ravni je sodelovanje z lokalno sluţbo za nadzor bolezni
(LSNB), ki neposredno s poveljnikom CZ Občine Gornja Radgona. Sledi neposredno
izvajanje operativnih aktivnosti, (odstranjevanje kadavrov, razkuţevanje oseb, vozil,
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opreme, prostorov in okolice, postavitve razkuţevalnih bazenov in ostalih aktivnosti.
Pokop ali seţig kadavrov).
2) Taktična raven:
 Lokacija: Območje taktične ravni zajema širšo okolico mesta nesreče katerega praviloma
zavaruje (zunanji obroč) policija.
 Odgovornost: Praviloma se na taktični ravni oblikuje krizni štab v katerega so vključeni
predstavniki vseh udeleţencev na intervenciji (veterinarji, gasilci, policija, nujna
medicinska pomoč, civilna zaščita, lastnik infrastrukture oz. vodstvo prizadetega podjetja
in drugi). Aktivnosti se izvajajo skladno z usmeritvami PCZ. Posamezni vodje na
taktičnem nivoju so odgovorni za specifična geografska področja ali funkcije ter za
nadzor nad dodeljenim osebjem.
 Naloge: Temeljna naloga na tej ravni je predvsem usmerjanje operativnih aktivnosti proti
specifičnim ciljem. Na tej ravni se zagotavlja organiziranje zbirnega mesta za prihajajoče
enote.
3) Strateška raven:
 Lokacija: Območje strateške ravni zajema okolico izven mesta nesreče.
 Odgovornost: Delo na strateški ravni operativno-strokovno vodi občinski PCZ (ko
nesreča zajame več občin prevzame to vlogo regijski PCZ; v primeru ko nesreča zajame
več regij prevzame to vlogo republiški PCZ), kateremu pomaga ŠCZ ter usklajuje
aktivnosti z ostalimi udeleţenci (veterinarji, gasilci, policija, nujna medicinska pomoč,
vodstvo podjetja, civilna zaščita, lastnik infrastrukture). Aktivnosti se izvajajo skladno z
načrtom zaščite in reševanja. Strateška raven zajema celotno vodenje intervencije ob
nesreči in je v pristojnosti Ţupana Občine Gornja Radgona (oziroma Vlade RS pri večjih
intervencijah).
 Naloge: Temeljne naloge na tej ravni so predvsem: določitev strategije, ciljev in prioritet,
zagotavljanje virov, načrtovanje. Na tej ravni se zagotavlja obveščanje medijev in javnosti,
organiziranje odvoza kadavrov, organiziranje razkuţevanja, organiziranje informacijskih
pisarn.

7.3 Ukrepanje organov CZ ob nesreči
Štab CZ Občine Gornja Radgona ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih organizira
svoje delo v zgradbi občinske uprave na sedeţu Občine Gornja Radgona.
Poveljnik CZ v Občini Gornja Radgona spremlja razmere in aktivnosti na terenu in o tem poroča
poveljniku CZ za Pomurje.
7.3.1 Finančna pooblastila
Finančna pooblastila izvajalec operativnega vodenja zaščite, reševanja in pomoči so:
 PCZ in-ali sodelavec za CZ Občine Gornja Radgona, smeta v primeru nesreče odrejati
aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč v vrednosti in obsegu določenim s pooblastilom
Ţupana.
 Vodja gasilske intervencije sme odrejati aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč skladno z
pooblastili v operativnem gasilskem načrtu. Vodje drugih intervencij (veterinarska
intervencija, zdravstvena intervencija, policijska intervencija, izvajalci javnih sluţb), odrejajo
aktivnosti, ki jih krijejo iz lastnih sredstev za izvajanje dejavnosti iz svoje pristojnosti.
Če je za uspešno in učinkovito izvedbo intervencije potrebno angaţirati dodatne sile in sredstva,
to odobri v skladu s svojimi pristojnostmi poveljnik CZ ali Ţupan.
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7.4 Organizacija zvez
Pri neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči se uporablja sistem radijskih zvez
zaščite in reševanja (ZARE) ter sistem osebnega pozivanja. Sistem zvez ZARE se obvezno
uporablja pri vodenju intervencij in drugih zaščitnih in reševalnih akcijah. Komunikacijsko
središče tega sistema je v Regijskem centru za obveščanje v Murski Soboti, preko katerega se
zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske sisteme.
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:
 radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja ZARE,
 javno telefonsko omreţje (navadno in mobilno),
 telefaks
 informacijsko-komunikacijsko omreţje Internet,
 zveze radioamaterjev,
 kurirske zveze za enote CZ.
Sistem radijskih zvez ZA-RE, ki ga uporabljajo organi vodenja in reševalne sluţbe, temelji na
uporabi določenega števila dupleksnih kanalov. V primeru velike naravne ali druge nesreče je
moţno zaprositi za dodatne mobilne repetitorje.
Radijske zveze za povezavo med organi vodenja so :
-03. dupleksni kanal sistema zvez ZARE preko repetitorja Police.
-13. dupleksni kanal sistema zvez ZARE preko repetitorja Pečarovci.
Izjemoma, v primeru slabega signala, se lahko kanala uporablja za zveze med enotami na terenu.
Semidupleksni kanal za delo med uporabniki dodeli ReCO.
Radijske zveze na mestu nesreče :
-46. simpleksni kanal sistema zvez ZARE.
Po potrebi lahko ReCO dodeli dodatne delovne kanale za zveze na mestu nesreče.
Za radijsko zvezo s helikopterjem na terenu se prvenstveno uporabljata:
-33. simpleksni kanal sistema zvez ZARE in 34. simpleksni kanal sistema zvez ZARE,
izjemoma v primeru potrebe pa tudi za druge zveze.
ReCO ima kontrolo nad radijskim prometom in dodeljuje simpleksne in dupleksne kanale
uporabnikom, ki pa smejo uporabljati le tiste, za katere so se dogovorili z ReCO, oziroma jim jih
le-ta dodeli v primeru intervencije.
V radijsko omreţje ZARE je vključen sistem enosmernega pozivanja oziroma tihega aktiviranja
(pozivniki).
Enote in sluţbe ter druge organizacije, ki sodelujejo na intervenciji in ne uporabljajo sistema zvez
ZARE, usklajujejo komuniciranje njihovi vodje z mesta vodstva intervencije (praviloma preko
vodje intervencije) ter preko ReCO. Vsaka sodelujoča sluţba uporablja svoj sistem zvez in
imenike.
Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter ePS – 20
pošte na področju zaščite in reševanja
D – 20
Navodilo za uporabo radijskih zvez ZARE
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8 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN
POMOČI

8.1 Ukrepi zaščite in reševanja
Za primer pojava mnoţične kuţne bolezni pri ţivalih in drugih posledic, ki jih ta nesreča lahko
povzroči, se načrtujejo naslednji zaščitni ukrepi:
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8.1.1 Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi
DOKUMENTACIJA,
POSTOPKI

Lokacije moţnih mest za
pokop in seţig ţivalskih
trupel
Lokacije moţnih
mest za
pokop in seţig
ţivalskih trupel

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

8.1.1.1
DOLOČITEV LOKACIJ ZA POKOP IN
SEŢIG ŢIVALSKIH TRUPEL

Občina Gornja
Radgona in VURS

8.1.1.2
UMESTITEV MEST ZA POKOP IN
SEŢIG

Občina Gor. Radgona,
VURS

8.1.1.3
PREVOZ ŢIVALSKIH TROPEL DO
MESTA POKOPA ALI SEŢIGA

8.1.1.4
UNIČEVANJE ŢIVALSKIH TRUPEL IN
NADZOR

8.1.1.5
SPREMLJANJE STANJA

Izvajalci javne sluţbe
prevozov ţivalskih
trupel
VHS - sluţba

VURS
Gasilska društva

VURS
Občina Gornja Radgona

Slika 8: Diagram aktivnosti prostorskih gradbenih in
drugih ukrepov

Ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih je zelo pomembno, da so ţivalska trupla čim prej
odstranjena oz. uničena. Tako se prepreči nadaljnje širjenje bolezni. Najprimernejši način se
določi navodilih LSNB. Moţni načini so: odvoz v kafilerije, zakopavanje in seţiganje. Po mnenju
veterinarskih strokovnjakov kafilerije v drţavi ne bodo zadoščale za povečane potrebe po
uničenju ţivalskih trupel, zato mora občina predvideti lokacije za pokop in seţig kadavrov.
Z izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, se preprečijo
oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi nesreč tako, da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč
prizadetemu prebivalstvu, ki ga po svojih pristojnostih izvaja lokalna skupnost.
8.1.1.1 Določitev lokacij za pokop ali seţig ţivalskih trupel
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Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se morajo izvesti pred pojavom nesreče.
V skladu s predpisi je potrebno zagotoviti primerno lokacijo za pokop in seţig kadavrov.
Lokacijo je potrebno določiti na podlagi predhodno pridobljenih pogojev pristojnega ministrstva
(Ministrstvo za okolje in prostor) in v predpisanem postopku sprejemanja dolgoročnih planov
Občine Gornja Radgona.
P-5

Karta lokacij za sežig in za pokop kadavrov

8.1.1.2 Ureditev mest za pokop in seţig ţivalskih trupel
Gradbeni ukrepi so potrebni za izgradnjo lokacije za pokop ali seţig kadavrov in se izvedejo po
projektih in predpisih gradbene stroke. Ta naloga vsebuje izkop in pripravo grobišč ter pripravo
materiala za seţiganje (stare avtomobilske gume, ţelezniški pragovi …).
Gradbeni ukrepi so potrebni tudi v primeru gradnje oz. postavitve razkuţevalnih korit ali
podobnih zahtev na terenu.
D-5

Navodilo za sežig živalskih trupel

8.1.1.3 Prevoz ţivalskih trupel do mesta pokopa ali seţiga
Ţivalska trupla do mesta pokopa ali seţiga prepeljejo pristojne javne sluţbe za prevoz in ravnanje
z ţivalskimi odpadki ter veterinarska higienska sluţba (VHS).
P-6

Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov

8.1.1.4 Uničevanje ţivalskih 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 pa sodelujejo tudi prostovoljna gasilska društva.
8.1.2 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 izvaja veterinarska organizacija in pristojna veterinarska
higienska sluţba. Ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih se aktivira tudi gasilska enota
širšega pomena PGD Gornja Radgona.
PS - 33

Seznam veterinarjev in veterinarskih ambulant v občini

8.2 Naloge zaščite in reševanja
8.2.1 Tehnično reševanje ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih
Naloge tehničnega reševanja ob mnoţičnem pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih so:
– graditev razkuţevalnih ovir na občinskih mejah in mejah okuţenega območja;
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– 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.
PS - 5
PS - 32
PS - 52

Seznam pripadnikov občinskih enot CZ
Seznam PGD
Seznam izvajalcev javnih sluţb
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9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
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9.1 Osebna in vzajemna zaščita
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublaţitev posledic
nesreče, ki je prizadela prebivalce ogroţenega območja, za zaščito njihovega zdravja in ţivljenja
ter varnost njihovega imetja.
Za osebno in vzajemno zaščito je odgovorna občina. Preko gasilskih enot, poverjenikov za CZ v
gospodarskih druţbah, zavodih in drugih organizacijah seznanja prebivalce s postopki za
izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP.
Občina lahko organizira svetovalno sluţbo, ki jo praviloma opravljajo prostovoljci, zlasti
veterinarji, zdravniki, in zdravstveni delavci, strokovnjaki s področja zaščite in reševanja,
psihologi, socialni delavci ter drugi.
Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe za preprečevanje in ublaţitev posledic nesreče.

9.2 Rešitve za učinkovito osebno in vzajemno zaščito
Občina Gornja Radgona skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne
zaščite na območju Občine Gornja Radgona v sodelovanju s poverjeniki za Civilno zaščito.
Občani morajo izvajati v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:
 organizirati in izvajati ukrepe za osebno in vzajemno zaščito (samozaščito, samopomoč in
vzajemno pomoč),
 upoštevati reţim stanja ob pojavu mnoţičnih kuţnih bolezni pri ţivalih, objektov in
infrastrukture s terena,
 omogočiti dostop do ogroţenih prebivalcev in ţivali,
 nabavljati sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob pojavu mnoţičnih kuţnih
bolezni pri ţivalih.
Občina Gornja Radgona organizira kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in
vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
PS - 6

Seznam poverjenikov za Civilno zaščito

PS - 32

Seznam PGD

9.3 Napotki za preprečevanje in blaţitev posledic nesreč
Če nevarnost ob pojavu mnoţičnih kuţnih bolezni pri ţivalih in njegove posledice lahko ogrozijo
ljudi in ţivali, Ţupan s PCZ in SzCZ pristopi k organiziranju, razvijanju in usmerjanju osebne in
vzajemne zaščite. V ta namen lahko organizirajo ustrezno svetovalno sluţbo, ki jo praviloma
opravljajo prostovoljci, zlasti veterinarji, zdravniki, strokovnjaki za zaščito in reševanje,
psihologi, sociologi, socialni delavci, zdravstveni delavci, ter drugi.
Za posredovanje napotkov občanom skrbi SzCZ.
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10 RAZLAGA POJMOV IN KRAJŠAV
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10.1 Razlaga pojmov











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);
Kuţne bolezni so bolezni, ki jih povzročajo kuţne klice (bakterije, spirohete, rikecije,
virusi in glive).
Nevarnost je (naravna ali druga ustrezna) danost za katerikoli neugoden pojav, ki je
povezan z moţno nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke.
Ogroţeno območje je območje, na katero se lahko prenese bolezen z okuţenega
območja in na katerem so moţnosti za širjenje okuţbe. (stalne prisotnosti ljudi in zgradb)
obstaja potencial ogroţenosti ţivljenj in zdravja ljudi ter potencial materialne škode.
Okuţeno območje je območje, na katerem je ugotovljen en ali več virov okuţbe in na
katerem so moţnosti širjenje okuţbe.
Panzootija (če se bolezen pri ţivalih hitro širi na velikem območju, na primer v drţavi.
Ranljivost je stopnja škode ali posledic, ki bi lahko nastale zaradi potencialno škodljivega
pojava
Škoda obsega ekonomske izgube, ocenjene po nesreči.
Zoonoze so bolezni ki se prenašalo iz ţivali na ljudi in povzročijo obolenje človeškega
organizma.

10.2 Razlaga okrajšav
Okrajšave, ki se uporabljajo v načrtu so:
CORS
CZ
GJS
LSNB
OGN
GZ
OKC PU
P
PCZ
PGD
PS
ReCO
SzCZ
ŠCZ
URSZR
VHS
ZARE
ZIR
ZRP
ZU
Ţupan

Center za obveščanje Republike Slovenije
Civilna zaščita
Gasilska javna sluţba
Lokalna sluţba za nadzor bolezni
Operativni gasilski načrt Občine Gornja Radgona
Gasilska zveza Gornja Radgona
Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Murska Sobota
Priloge načrta
Poveljnik civilne zaščite Občine Gornja Radgona
Prostovoljno gasilsko društvo
Skupne priloge za vse načrte
Regijski center za obveščanje Murska Sobota
Sodelavec za Civilno zaščito
Štab za Civilno zaščito Občine Gornja Radgona
Uprava RS za zaščito in reševanje
Veterinarska higienska sluţba.
Sistem radijskih zvez zaščite in reševanja
Zaščita in reševanje
Zaščita, reševanje in pomoč
Zaščitni ukrepi
Ţupan Občine Gornja Radgona
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11 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
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11.1 Priloge
Št priloge
Naziv priloge
P-1
Seznam veterinarjev in veterinarskih ambulant v občini
P-2
Pregled večjih ţivinorejskih posestev v občini Gornja Radgona
P-3
Sklep o sprejemu načrta zaščite in reševanja ob pojavu kuţnih bolezni pri
ţivalih
P-4
Evidenca sprememb in dopolnitev načrta zaščite in reševanja ob pojavu
kuţne bolezni pri ţivalih
P-5
Karta lokacij za seţig in za pokop kadavrov
P-6
Pregled javnih sluţb za prevoz ţivalskih odpadkov

11.2 Priloge skupne:
Št
priloge
PS - 1
PS - 2
PS - 3
PS - 4
PS - 5
PS - 6
PS - 7
PS - 20
PS - 21
PS - 25
PS - 26
PS - 32
PS - 33
PS - 34
PS - 40
PS - 41
PS - 45
PS - 50
PS - 51
PS - 52
PS - 53
PS - 54
PS - 60
PS - 70

Naziv priloge
Shema organiziranosti občinskih sil ZRP
Seznam odgovornih oseb za ZRP v občini
Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči
Podatki o poveljniku CZ občine, namestniku poveljnika CZ in članih Štaba CZ
občine
Seznam pripadnikov občinskih enot CZ
Seznam poverjenikov za Civilno zaščito
Seznam vodij intervencij
Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter e- pošte
na področju zaščite in reševanja
Seznam zbirališč sil ZRP v občini
Seznam članov komisije za ocenjevanje škode v kmetijstvu
Seznam članov komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti
gradbenih objektov in komunalne infrastrukture
Seznam PGD v občini
Seznam veterinarjev in veterinarskih ambulant v občini
Pregled večjih ţivinorejskih posestev v občini Gornja Radgona
Pregled organov, organizacij, ki se jih zaprosi za pomoč
Vzorec prošnje za drţavno pomoč
Pregled podatkov o zaščitno-reševalni opremi občinskih enot in sluţb CZ ter
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj
Seznam organizacij, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo v občini
Seznam izvajalcev javnih sluţb
Pregled objektov, kjer je moţna začasna nastanitev ogroţenih prebivalcev in
njihove zmogljivosti
Pregled objektov javne prehrane in njihove zmogljivosti
Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči
Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolţena za obveščanje ob
naravnih in drugih nesrečah
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11.3 Dodatki
Št
dodatka
D-1
D-5
D - 11
D - 12
D - 13
D - 20
D - 21
D - 22
D - 23
D - 24
D - 30
D - 40

Naziv dodatka
Sklep o sprejetju globalne ocene ogroţenosti občine
Navodilo za seţig ţivalskih trupel
Načrt dejavnosti ţupana ob nesreči
Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev zaščite, reševanja in pomoči
Vzorec delovnega naloga
Navodilo za uporabo radijskih zvez ZARE
Navodila prebivalcem za ravnanje ob pojavu kuţnih bolezni pri ţivalih
Navodilo o delu zdravstva ob pojavu kuţnih bolezni
Načrt evakuacije
Navodilo za vzdrţevanje načrta zaščite in reševanja
Program usposabljanja, urjenja in vaj
Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta
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