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1 ŽIVALSKE KUŽNE BOLEZNI 
 
Občinski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju 
občine Mežica je izdelan na podlagi regijskega načrta. Izdelan je v skladu z zakonom o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 in 87/01) ter v skladu z 
Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02 in 17/02, 17/06, 
76/08), Zakonom o veterinarstvu (Uradni list RS, št 33/01), splošno zakonodajo in izvedbenimi 
predpisi. 
 
Pri izdelavi načrta smo upoštevali razmere, pogoje, značilnosti in lego prostora mežiške občine. 
 
Cilj izdelave načrta je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, preprečiti in ublažiti 
posledice nesreče - množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih, za varnejšo in kakovostno 
življenje ljudi in preprečiti ali ublažiti gospodarsko škodo. 
 

1.1 Uvod 
Bolezni, ki jih povzročajo kužne klice (bakterije, spirohete, rikecije, virusi in glive), imenujemo 
kužne bolezni. Kužne bolezni, zaradi katerih se izvajajo splošni in posebni preventivni ter drugi 
ukrepi po Zakonu o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/01), so glede na vrsto infekcije in ukrepe, 
potrebne za njihovo preprečevanje in zatiranje, razvrščene v štiri skupine v skladu z 
mednarodnim zoo sanitarnim kodeksom in epizootiološkim stanjem. In sicer: 
 

� A (bolezni, ki so zelo kužne); 
� B (bolezni, ki so praviloma kužne); 
� C (bolezni, ki so praviloma slabo kužne); 
� zoonoze (to so bolezni ali infekcije in se po naravni poti prenašajo z živali-vretenčarjev 
      na ljudi in obratno. Glede na lastnosti in pogoje so lahko razvrščene v skupino A, B ali 
      C). 

 
Nekatere kužne bolezni se pojavljajo v različnih oblikah, osnovne so: 
 

� enzootija (če se kužna bolezen pri živalih stalno ponavlja v različni jakosti, na istem 
� mestu, na ožjem območju in nima težnje po širjenju); 
� epizootija (če bolezen pri živalih izbruhne v večjem obsegu in se hitro širi); 
� panzootija (če se bolezen pri živalih hitro širi na velikem območju, na primer v državi). 

 

1.2 Ogroženost Občine Mežica  

 
Večina kmetij v mežiški občini se ukvarja z živinorejo, kjer prevladuje govedoreja. Zelo velikih 
govedorejskih ali prašičjih farm ni, so pa te živali enakomerno porazdeljene po celotni občini.  
 
Do sedaj še ni bilo pojava množičnega izbruha kužnih bolezni, čeprav se je nekaj teh nevarnih 
bolezni v Sloveniji v preteklosti pojavilo. 
 
Nevarnost pojava kužnih bolezni je na tem območju nekoliko manjša čeprav je realno 
pričakovati, da se lahko bolezen pojavi. 
 
Potencialno nevarnost predstavlja prevoz živine preko mejnega prehoda Holmec na meji z 
Avstrijo, ki je najbližji naši občini. 
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Za območje občine Mežica je odgovorna veterinarska postaja s sedežem na Prevaljah. 
 
Število živali pri imetnikih na področju občine Mežica (vir. KGZS, izpostava Ravne na 
Koroškem, g. Vinko Golob). Stanje na dan 01.12.2011 PRILOGA: XLS seznam 
 
kunci: 23 
perutnina: 381 
konji: 14 
prašiči: 128 
drobnica nad 1 leto: 156 
govedo do 6 mesecev: 109 
govedo od 6 mesecev do 1 leta: 109 
govedo od 1 - 2 leta: 134 
govedo nad 2 leti. 402 
 
Skupno: 587 glav živine.  
 
Vsak lastnik domačih živali mora ob povečanem poginu živali takoj obvestiti pristojno 
veterinarsko službo, ta pa je dolžna ugotoviti vzrok pogina in ukrepati v skladu s svojimi 
strokovnimi navodili. Poseben problem pri množičnem pojavu kužnih bolezni bi bil 
odstranjevanje obolelih in poginulih živali, ko pooblaščene organizacije ne bi uspele 
zagotavljati odvoza. 

1.3 Možne posledice množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih 
 
Posledice bi bile predvsem na gospodarskem delu, saj se večina kmetij preživlja z živinorejo in 
predstavlja glavni vir dohodka. 
 
S predpostavko, da bo zaradi množičnega pojava kužih bolezni prišlo do ogroženosti, obstaja 
verjetnost nastanka še naslednjih nesreč: 
 
� širjenje zoonoz pri ljudeh; 
� onesnaževanje okolja s poginulimi živalmi in s tem nevarnost za zdravje ljudi; 
� neposredna škoda zaradi poginov ali zakolov živali ter zmanjšanju proizvodnje  in prometa z 

živalmi; 
� zastoji v mednarodnem prometu in s tem tudi negativne posledice za turizem; 
� zmanjšanje nakupov v trgovinah predvsem ljudi onstran meje in 
� veliki stroški za preventivo, zatiranje in izkoreninjenje teh bolezni. 
 
Trenutna zdravstvena situacija pri domačih živalih je ugodna. Javna veterinarska služba, ki 
pokriva območje občine lahko zagotavlja osnovno in preventivno zdravstveno varstvo domačih 
živali. 
 
Izbruh katere od kužnih živalskih bolezni je na območju občine manj verjeten, lahko pa pride do 
okužb zaradi tranzita živali čez bližnji mejni prehod, kar predstavlja tudi največjo nevarnost 
okužbe z nevarnimi boleznimi. 
 
Z občinskim načrtom zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih se 
urejajo le ukrepi in dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje osnovnih pogojev 
za življenje prizadetih prebivalcev. Načrt vsebuje samo ukrepanje ob množičnem pojavu kužnih 
živalskih bolezni v občini Mežica. 
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2 OBSEG NAČRTOVANJA 

2.1 Temeljne ravni načrtovanja  
Temeljni načrt je državni načrt, občinski načrt je usklajen z regijskim načrtom in Državnim 
načrtom zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v Republiki 
Sloveniji. 
 
S tem načrtom se urejajo le ukrepi in dejavnosti za ZRP ter zagotavljanje osnovnih 
pogojev za življenje, ki so v pristojnosti občinskih organov. 
 

2.2 Načela zaščite, reševanja in pomoči 
 
Zaščita, reševanje in pomoč ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih se organizirajo v 
skladu z 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 sposobnosti; 
� država 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, država zagotavlja 
uporabo sil in sredstev z širšega območja; 

� vse dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč so človekoljubne narave; 
� da bi preprečili ali vsaj ublažili posledice naravnih in drugih nesreč, je treba ukrepati hitro in 

učinkovito. Sile za zaščito, reševanje in pomoč morajo biti organizirane, opremljene in 
usposobljene tako, da se na nesrečo odzovejo v najkrajšem možnem času; 

� podatki o nevarnosti ter o dejavnosti državnih organov, občin in drugih izvajalcev nalog 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so javni. Država in občina morata 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 

3.1 Temeljne podmene načrta 
Občinski načrt je izdelan za množični pojav kužnih bolezni pri živalih. Za omilitev in odpravo 
posledic je treba poleg rednih služb uporabiti tudi sile za zaščito, reševanje in pomoč. 
 
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 nesreči. 

3.2 Zamisel izvedbe zaščite in reševanja 
3.2.1 Koncept odziva ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih 
 
Koncept odziva ob pojavu kužnih bolezni pri živalih temelji na klasifikaciji dogodka, ki je v 
pristojnosti Državnega središča za nadzor bolezni (DSNB). 
 
Delijo se na: 
 

� Obvladljivi dogodki 
Pojav kužnih bolezni je obvladljiv in je s pomočjo drugih javnih služb pod nadzorom pristojnih 
veterinarskih organizacij. Veterinarska uprava RS poskrbi za načrt ukrepov, obveščanje in 
spremlja dogodke, veterinarske organizacije pa  izvajajo ukrepe, v kolikor ne uspejo izvesti 
ukrepov pa se vključijo tudi veterinarske postaje. Sistem varstva pred naravnimi nesrečami je v 
pripravljenosti.  
 

� Težko obvladljivi dogodki 
Pojav kužne bolezni je 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 Koroško določi zaščitne ukrepe in naloge zaščite, reševanja in pomoči, 
občinski poveljnik CZ pa poskrbi za izvedbo ukrepov, ki se nanašajo na pomoč 
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Shema 1: koncept odziva ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih 
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3.3 Uporaba načrta 
 
Občinski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih se aktivira, 
ko pride do množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih na območju mežiške občine in se 
za omilitev ter odpravo posledic vključijo tudi občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč. 
 
Odločitev o tem sprejme poveljnik Civilne zaščite občine Mežica, oziroma njegov 
namestnik v soglasju z županom.  

 
Načrt se lahko uporablja tudi v povezavi z drugimi nesrečami npr: glede na vrsto in posledice se 
aktivira in se uporabljajo ukrepi zaščite, reševanja in pomoči iz načrta tudi v primeru: 
 
uporabe orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oz. ob terorističnem 
napadu s klasičnimi sredstvi. 
 
Odločitev o aktiviranju občinskega načrta v primeru terorističnih napadov sprejme poveljnik CZ 
Občine Mežica oziroma njegov namestnik. 
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4 SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 

4.1 Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog  
 

Občinski organi: 
- Župan; 
- občinski svet in odbori. 

 
P – 7 Seznam odgovornih oseb v občini Mežica 
 

Sile za ZRP: 
 

• Organi CZ: 
- poveljnik CZ Občine Mežica; 
- namestnik poveljnika CZ Občine Mežica; 
- štab CZ Občine Mežica; 
- poverjeniki CZ. 

 
P – 6 
P – 4 

Seznam članov štaba CZ 
Seznam poverjenikov CZ in njihovih namestnikov 

 

• Enote in službe CZ: 
- ekipa za prvo pomoč. 

 
P – 5 
P – 3 

Enota prve medicinske pomoči 
Organiziranost enot ZiR 

 
• Javne službe in organizacije: 

- javna zdravstvena služba (Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Zdravstvena 
postaja Mežica); 

- javna veterinarska služba (Veterinarska postaja d.o.o. Prevalje); 
- javna služba socialnega varstva (Center za socialno delo Ravne na Koroškem); 
- gospodarske javne službe (Komunalno podjetje LOG, Komunalno podjetje 

Mežica, 
- Policijska postaja Ravne na Koroškem. 

 

P – 9 Pregled podjetij in zavodov 
 

• Enote in službe društev in drugih nevladnih organizacij: 
- Prostovoljno gasilsko društvo Mežica; 
- Rdeči križ Slovenije; 
- Radioamaterji, 
- Društvo Gorsko reševalna služba Koroške. 

 
P – 8 
P – 12 

Seznam društev v občini Mežica 
Operativni načrt PGD Mežica 

4.2 Materialno - tehnična sredstva za izvajanje načrta  
Materialno - tehnična sredstva se načrtujejo za: 
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� Zaščitno - reševalno opremo in orodje (sredstva za osebno in skupinsko zaščito, oprema, 
vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe 
in reševalci); 

� materialna sredstva iz državnih rezerv. 
 
P – 6   Pregled MTS  
P – 7   Pregled sredstev iz popisa 
 

4.3 Predvidena finančna sredstva 
 
� stroški operativnega dela (povrnitev stroškov aktiviranja pripadnikov CZ in drugih sil)  
� stroški materialnih sredstev (prevozni stroški, goriva, maziva,…). 
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5 OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE  

5.1 Opazovanje nevarnosti 
 
VURS in DSNB sta zadolžena za opazovanje pojavnosti v Sloveniji. 

5.2 Obveščanje pristojnih organov občine 
 
ReCO Slovenj Gradec obvešča: 
 

� poveljnika CZ Občine Mežica; 

� namestnika poveljnika CZ; 

� župana Občine Mežica oziroma 
� drugo odgovorno osebo po seznamu odgovornih oseb v občini.  

 

 
 
 
P – 14   Seznam odgovornih oseb v Občini Mežica 
 

5.3 Obveščanje javnosti  
 
5.3.1 Obveščanje prebivalstva 
 
Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju, na katerem se pojavijo množični 
primeri kužne bolezni pri živalih, je pristojna Občina Mežica. Organi občine, ki vodijo in 
izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, morajo s prizadetim prebivalstvom vzpostaviti čim 
boljše sodelovanje in si pridobiti zaupanje ljudi. 

ReCo 
Slovenj Gradec 

Poveljnik CZ 
Občine Mežica 

           Župan 
     Občine Mežica 

Namestnik  
poveljnika CZ 
občine Mežica 

Odgovorna oseba po 
seznamu odgovornih 

oseb v občini 
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Prebivalstvo seznanimo z razmerami na prizadetem območju, ki jih prejmemo neposredno od 
Lokalnega središča za nadzor bolezni ter objavimo informacije o tem na krajevno običajen način. 
 
Informacije o množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih je možno dobiti na posebni 
telefonski številki, ki jo objavimo v sredstvih javnega obveščanja. 
 
D – 14   Navodilo za delovanje občinskega informacijskega centra  
 
5.3.2 Obveščanje domače javnosti 
 
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti je 
odgovoren župan in poveljnik CZ Občine Mežica, v skladu s svojimi pristojnostmi.  
 
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki so po 25. členu Zakona o medijih (Ur. RS, 
št. 35/2001) in zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dolžni na zahtevo 
pristojnih organov, javnih podjetij in zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo 
v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in naravne 
dediščine ter varnosti države. V takih primerih se sporočilo najprej pošlje za takojšnjo objavo 
naslednjim medijem: 
 

� Koroški radio; 
� CATV Mežica. 

 
Lokalnim sredstvom  obveščanja podatke posreduje Občina Mežica. 
 
P – 16   Pregled javnih medijev in oseb, katerim se posredujejo podatki za objavo ali vabila na   
              tiskovne konference 
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6 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 

6.1 Aktiviranje organov in strokovnih služb 
 
               Dokumentacija                Diagram poteka aktivnosti         Primarna odgovornost 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

           6.1 
Ocena stanja na 

prizadetem 
območju 

             6.2 
Odločitev o 

aktiviranju štaba 
in enot CZ občine 

Poročila s 
prizadetega območja 

NE DA 

Poveljnik 
občinskega štaba 

CZ 

Poveljnik 
občinskega štaba CZ 
 

6.3 
Spremljanje 

razmer 
Poveljnik 

občinskega štaba CZ 
 

Odredba 
občinskega 

poveljnika CZ 

Poročila s terena 
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Po obvestilu in prvi oceni stanja na prizadetem območju poveljnik ali namestnik CZ občine 
Mežica presodi trenutne razmere. Predvidi možen razvoj dogodkov sprejme odločitev o 
aktiviranju organov, pristojnih za operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči 
na občinski ravni ter o uporabi občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
 
 
Glede na oceno in možen razvoj dogodkov lahko izda odredbo o aktiviranju za: 
 
� Štab CZ občine Mežica; 
� Strokovnega sodelavca za področje ZiR; 
� Direktorja občinske uprave; 
� občinske enote CZ ter materialno tehnična sredstva. 
 
Pozivanje (aktiviranje) pripadnikov CZ in drugih občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč 
izvaja strokovna občinska služba (strokovni sodelavec za ZIR). Prav tako je v njeni pristojnosti 
tudi urejanje zadev v zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo občinski 
pripadniki pri opravljanju dolžnosti CZ oziroma na področju zaščite in reševanja. 
 
Aktiviranje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč se izvaja v skladu z Dokumenti o 
mobilizaciji ali aktiviranju pripadnikov enot in služb CZ občine Mežica ki se nahajajo na sedežu 
štaba CZ občine Mežica v prostorih občine Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica. 
 
 
P – 18   Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev v Občini Mežica 
P – 19   Vzorec delovnega naloga  
P – 20   Pregled mobilizacijskih zbirališč občinskih enot Civilne zaščite 
 

6.2 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih 
 
Poveljnik CZ občine Mežica oz. njegov namestnik lahko glede na potrebe zaprosi regijski štab 
za: 
 
� zagotavljanje posebne opreme, ki je v občini primanjkuje ali je ni mogoče dobiti (gradbeni 

stroji, elektro agregati); 
� zagotavljanje zaščitne in reševalne opreme; 
� zagotavljanje sredstev za razkuževanje; 
� zagotavljanje zadostnih količin krme za živino, zdravil za živali in 
� zagotavljanje finančne pomoči. 
 
Štab CZ Občine Mežica daje na razpolago tiste sile in sredstva, katere ima na razpolago, za vse 
ostalo pa potrebe posreduje Poveljniku CZ za Koroško. 
 
P – 21   Vzorec prošnje za pomoč v materialnih sredstvih  
P – 23   Seznam opreme in mehanizacije pogodbenega gradbenega podjetja Stane d.o.o. 
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7 UPRAVLJANJE IN VODENJE 

7.1 Organi in njihove naloge 
a) Občinski organi 
 

� ŽUPAN 
 

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa: 
 

� skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
� sprejme načrte zaščite in reševanja; 
� skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic nesreče; 
� skrbi za obveščanje prebivalstva o nevarnostnih, o stanju varnosti in o sprejetih zaščitnih 

ukrepih in  
� opravlja naloge iz svoje pristojnosti. 

 
Če je potrebno župan aktivira strokovne službe občine, ki izvajajo naslednje naloge: 
 

� zagotavljati pogoje dela za poveljnika CZ in štaba CZ občine Mežica; 
� zagotavljati informacijsko podporo pri izvajanju nalog; 
� nuditi pomoč služb s področja okolja in prostora; 
� nuditi pomoč službe za družbene dejavnosti in 
� opravljati druge naloge iz svoje pristojnosti. 

 
D – 23 Načrt dejavnosti občine Mežica ob aktiviranju načrta ZiR 
 
b) sile za ZRP 
 

� POVELJNIK CZ IN NJEGOV NAMESTNIK 
 

Vodenje sil za zaščito in reševanje na nivoju občine opravlja poveljnik CZ oz. njegov namestnik, 
tako da: 
 

� odreja aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za ZIR; 
� vodi ali usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah; 
� odreja umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij; 
� odreja uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev; 
� skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito in reševanje; 
� daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito in reševanje ter 

mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče; 
� predlaga imenovanje štaba civilne zaščite; 
� vodi podrejene štabe, enote, službe in druge sile, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju; 
� uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira njihovo izvajanje; 
� usklajuje pomoč in dejavnosti za zaščito in reševanje pri odpravljanju posledic ter 

- odreja obvezno sodelovanje državljanov v ZIR v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi 
za ZIR. 

 
Poveljnik CZ Občine Mežica lahko za vodenje posameznih intervencij za zaščito in reševanje 
določi vodjo intervencije. 
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Poveljnik civilne zaščite Občine Mežica je za svoje delo odgovoren županu.  
 

� ŠTAB CZ OBČINE 
 

� nudi poveljniku CZ občine strokovno pomoč pri vodenju nalog ZRP; 
� organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz občinske pristojnosti; 
� zagotavlja informacijsko podporo; 
� zagotavlja logistično podporo ter 
� opravljanje administrativnih in finančnih zadev. 
 
c) Javne službe in organizacije: 
 
ZDRAVSTVENI DOM s pomočjo zdravnikov in lekarne sodeluje pri delitvi in vodenju 
evidence o izdanih tabletah kalijevega jodida ter izvajanju morebitnih zaščitnih ukrepov po 
nalogu poveljnika CZ Občine Mežica. 
 
VETERINARSKA POSTAJA sodeluje pri izvajanju in nadzoru zaščitnih ukrepov v zvezi z 
svojo dejavnostjo in po nalogu poveljnika CZ Občine Mežica. 
 
ELEKTRO CELJE - območna služba Slovenj Gradec: 
� vzpostavi takojšen nadzor nad okvaro elektro infrastrukture; 
� sodeluje pri sanaciji oziroma odpravljanju posledic nesreče; 
� intenzivira dobavo energije prednostnim uporabnikom; 
� določi pogoje za postavitev el. infrastrukture do lokacij začasnih bivališč ter 
� opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
CESTNO PODJETJE MARIBOR, VZDRŽEVALNA BAZA OTIŠKI VRH: 
 
� izdelajo načrt prometne ureditve na prizadetem območju ter vzpostavijo prometni režim s 

prometno signalizacijo v cestnem prometu glede na razmere ter prednosti; 
� obveščajo javnost ter prednostne uporabnike prometnih storitev o zaporah, omejitvah in 

drugih spremembah v cestnem prometu ter 
� opravljajo druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
POLICIJA: 
 
� varuje življenja, osebno varnost in premoženje ljudi na prizadetem območju; 
� ureja promet v skladu z določenim prometnim režimom; 
� vzdržuje javni red; 
� v skladu z nastalimi razmerami preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, 
� sodeluje pri izvajanju humanitarnih, oskrbovalnih, opazovalnih in drugih nalog ter 
� opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti v skladu z zakonom o organizaciji in delovnem 

področju ministrstev. 
 
 
ENOTE IN SLUŽBE DRUŠTEV IN DRUGIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ  
Rdeči križ Slovenije, območno združenje Mežica, PGD Mežica, Društvo Gorsko reševalna 
služba Koroške. 
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ter druge nevladne organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito, reševanja in pomoč 
izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. Vključujejo se v skupne akcije zaščite, reševanja in pomoči 
na podlagi  odločitve poveljnika CZ občine. 

7.2 Operativno vodenje 
 
Dejavnosti za zaščito in reševanje ob množičnem pojavu kužnih bolezni na območju občine 
operativno vodi poveljnik CZ občine,  pri delu pa mu pomaga štab CZ občine v sodelovanju z 
lokalnim središčem za nadzor bolezni, županom in občinskimi organi. 
 

Štab CZ občine Mežica, ki ga skliče poveljnik občinske CZ ali njegov namestnik, v popolni 
ali operativni sestavi, deluje v prostorih Občine Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica.  
 
Poveljnik CZ občine Mežica lahko določi za opravljanje posameznih nalog vodjo intervencije, ki 
so mu podrejene vse potrebne občinske sile, ki sodelujejo pri izvajanju nalog ZRP na prizadetem 
območju občine. 
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 7.2.1  UKREPANJE ORGANOV CZ

DOKUMENTACIJA,
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7.2.1.3
AKTIVIRANJE OBČINSKIH 

SIL IN SREDSTEV ZRP

7.1
ZBIRANJE PODATKOV 
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BOLEZNI PRI ŽIVALIH

7.2.1.1
OCENA STANJA IN 
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Poveljnik CZ Mežica,
župan, občinski štab,
veterinarji

Odločitev 
 

Občinski štab CZ,
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Prevalje, poverjeniki 
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7.2.1.2
ODLOČANJE O 

UKREPIH

NE DA
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7.2.1.4
ORGANIZACIJA ZRP V 

OBČINI

7.2.1.5
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Poveljnik CZ občine 
Mežica, župan,
veterinarji

Poveljnik CZ občineOdredba o aktiviranju ,
župan

Poveljnik CZ občine,
občinski štab, župan,
veterinarji

Poročila
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poverjeniki, 
veterinarji
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7.. 
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Štab CZ občine Mežica poroča o svojih aktivnostih in predvidenih ukrepih županu občine, 
poveljniku štaba CZ za Koroško, le-ta pa poroča poveljniku CZ RS. 

Poveljnik CZ občine oz. njegov namestnik spremljata razmere in dejavnosti na terenu ter o tem 
obveščata Poveljnika CZ za Koroško. 

7.3 Organizacija zvez 
 
Pri neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči se uporablja: 
 

� sistem radijskih zvez zaščite in reševanja (ZARE); 
� sistem osebnega pozivanja.  

 
Sistem zvez ZARE se obvezno uporablja pri vodenju intervencij in drugih zaščitnih in reševalnih 
akcijah.  
 
Telekomunikacijsko središče sistema je Regijski center za obveščanje Slovenj Gradec, do 
katerega se uporabniki povezujejo prek repetitorjev; za Občino Mežica predvsem na kanalu 06 
Plešivec. Vodja enote se mora pri prihodu na mesto intervencije prijaviti v ReCO. Po prijavi 
ReCO določi delovni kanal, ki bo prost. 
 
Uporabnik mora biti v stanju pripravljenosti na matičnem kanalu. Če opravi klic na nekem 
drugem kanalu, se mora po opravljenem klicu nemudoma vrniti na svoj matični kanal. Uporaba 
drugih kanalov brez utemeljenega razloga ni dovoljena. Ob koncu intervencije se poroča ReCO 
Slovenj Gradec.  
 
Pri prenosu podatkov in komuniciranju se načeloma uporablja vsa razpoložljiva 
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno povezanih 
omrežjih. Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi službami in 
drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka po: 
 

� telefaksu; 
� radijskih zvezah (ZA-RE); 
� javnih telefonskih zvezah, ki so lahko analogne ali digitalne; 
� brezžičnih telefonih (GSM); 
� radijskih postajah radioamaterjev; 
� preko kurirskega sistema (raznos pozivov) in 
� internetu. 

 
 
P – 22   Imenik uporabnikov radijskih zvez ZA-RE, prilagojen za občino Mežica              
D – 8    Načrt zvez 
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8 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 
8.1. Ukrepi zaščite in reševanja  
8.1.1 Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi  
 

8.1.1.1 
DOLOČITEV LOKACIJE ZA 

POKOP IN SEŽIG ŽIVALSKIH 
TRUPEL 

8.1.1.2 
UREDITEV MESTA ZA POKOP 

IN SEŽIG 

8.1.1.3 
PREVOZ ŽIVALSKIH TRUPEL 

DO MESTA POKOPA ALI 
SEŽIGA 

DOKUMENTACIJA DIAGRAM POTEKA AKTIVNOSTI 
PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

8.1.1.4 
UNIČEVANJE ŽIVALSKIH 

TRUPEL IN NADZOR 

8.1.1.5 
SPREMLJANJE STANJA 

Občina Mežica 

Občina Mežica 
 

PGD Mežica 

Izvajalec prevozov 
živalskih trupel 

Občina Mežica 
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Preventivni ukrepi: 
 

� določitev meje okuženega območja; 
� odstranitev živali, sumljivih, da so že okužene. 

 
Ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih je potrebno čim prej odstraniti živalska trupla, 
da se prepreči širjenje bolezni. Najprimernejši način uničenja določi LSNB. 
 
Možni načini odstranjevanja živalskih trupel so: 
 

� odvoz v kafilerije; 
� zakopavanje in 
� sežiganje. 

 
Ocena je, da bi ob množičnem pojavu kužnih bolezni kafilerije ne zmogle odstranjevati vseh 
poginulih živali in živalskih odpadkov, zato je potrebno predvideti lokacije mest zakopa ali za 
sežiganje poginulih živali. V občini Mežica smo v soglasju s Komunalnim podjetjem Mežica 
predvideli v te namene teren na območju Gmajne, SZ od pokopališča Mirje. V naši občini ni 
kakšne perutninske farme, zato tudi ne pričakujemo večjih količin poginulih živali za zakop.  
 

8.1.1.1 Določitev lokacij za pokop ali sežig živalskih trupel 
 
V mežiški občini ni večjih koncentracij živali (farm), zato bi za sežig ali pokop trupel živali 
uporabili lokacijo na Gmajni, ki je odmaknjena od mesta ter dostopna za traktorje in gradbeno 
mehanizacijo. Obvestimo poveljnika CZ za Koroško oziroma njegovega namestnika o lokaciji, 
kjer bomo izvedli pokop ali sežig živalskih trupel. 
 
P – 900   Karta občine Mežica z lokacijo za sežig ali pokop živalskih trupel 
 

8.1.1.2 Ureditev mest za pokop in sežig živalskih trupel 
 
Priprava grobišč ter priprava materiala za sežiganje obsega: 
 

� pregled  materialno tehničnih sredstev za izkop jam; 
� pregled organizacij in posameznikov, ki izvajajo izkop in 
� pregled dobaviteljev starih avtomobilskih plaščev in železniških pragov, ali drugega 

materiala, potrebnega za sežig kadavrov. 
 
Če se izkaže, da občina ne bi mogla zagotoviti in pripraviti materiala za sežiganje živalskih 
trupel, se v pomoč vključi poveljnik CZ za Koroško, ki odredi pomoč regije. 
 
O poteku priprave grobišč in materiala poroča občinski poveljnik  poveljniku CZ za 
Koroško oz. njegovemu namestniku. 
 

 

P – 901   Navodilo za sežig živalskih trupel  
P – 902   Materialna sredstva za sežig živalskih trupel 
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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 veterinarsko-higienska služba (VHS). 
 
V kolikor te službe ne zmorejo lahko prevoze opravijo javna komunalna podjetja, ki za to 
izpolnjujejo pogoje (potrebna prevozna oprema). 
 
O izvedeni nalogi poročajo štabu CZ občine, le-ta pa poroča poveljniku CZ za Koroško oz. 
njegovemu namestniku. 
 
P – 903   Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov  

8.1.1.4 Uničevanje živalskih trupel in nadzor 
 
Za uničenje so odgovorne: 
 

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

 
Za nadzor pri uničenju pa so odgovorne pristojne veterinarske postaje s koncesijo v koroški 
regiji. Pri nadzoru sežiga sodelujejo tudi lokalna prostovoljna gasilska društva. Način sežiga je 
odvisen od vrste bolezni. 
 
O poteku uničevanja živalskih trupel poročajo štabu CZ občine, le-ta pa poroča poveljniku 
CZ za Koroško oz. njegovemu namestniku. 
 
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) in 
� dekontaminacija 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 RKB zaščite izvaja veterinarska postaja na Prevaljah. 
 
Ob množičnem pojavu kužnih bolezni se aktivira tudi občinska enota CZ za RKB-
dekontaminacijo. Pri tem je pomembno obveščanje in opozarjanje občanov na vzajemno in 
osebno zaščito. 
 
Če občinska enota ne zmore izvajati učinkovito RKB-dekontaminacijo, za pomoč zaprosi 
poveljnika CZ za Koroško, da se aktivira regijski oddelek za RKB izvidovanje, ki izvaja 
dozimetrijo in izvidovanje ogroženih območij ter daje smernice za izvajanje ukrepov RKB 
zaščite in dekontaminacije. 
Občinski štab o izvedenih ukrepih obvešča župana in poveljnika CZ za Koroško oz. 
njegovega namestnika. 
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8.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči                
 
8.2.1 Tehnično reševanje ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih 
 
Naloge tehničnega reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih so: 
 

� gradnja razkuževalnih ovir na občinskih mejah in mejah okuženega območja; 
� sodelovanje pri prevozu okuženih živali v kafilerije in pokopu živalskih trupel ter 
� izvajanje požarnih straž pri sežigu okuženih živalskih trupel. 

 
Tehnično reševanje ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih izvajajo: 
 

� javne službe za prevoz živalskih odpadkov in ravnanje z njimi; 
� komunalno podjetje Mežica, komunalno podjetje "LOG" Dobja vas in  Stane d.o.o. 

gradbeno podjetje (pogodbeni partner); 
� prostovoljno gasilsko društvo Mežica; 
� občinska enota za tehnično reševanje. 

 
O izvedenih nalogah vodje enot CZ poročajo štabu CZ občine, le - ta obvesti poveljnika CZ 
za Koroško oz. njegovega namestnika. 
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9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 
Ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih so rejci dolžni izvajati osebno in vzajemno 
zaščito, ki obsega ukrepe za preprečevanje in ublažitev tveganj za zdravje in življenje ter 
premoženje posameznika. V ta namen se morajo usposobiti za uporabo osebnih zaščitnih 
sredstev, obvladati morajo osnove prve pomoči, seznaniti se morajo s sredstvi za razkužitev in 
njeno izvedbo. Upoštevati morajo 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 je za svoje 
prebivalce zadolžena občina Mežica. 
 
Pri tem sodeluje lokalno središče za nadzor bolezni (LSNB), ki občanom zagotovi vso potrebno 
pomoč pri izvajanju določenih ukrepov (strokovna literatura – priročniki za živinorejce). 
Prebivalci se morajo seznaniti s postopki, ki jih morajo izvesti za zavarovanje lastne varnosti in 
premoženja. 
 
Zelo pomembno je, da so prebivalci seznanjeni s postopki, ki jih morajo izvesti za zavarovanje 
lasne varnosti in premoženja. 
 
D – 902   Navodilo za prebivalce občine ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih  
D – 903   Navodilo za vzdrževanje in razdelitev občinskega načrta zaščite in reševanja ob 
                množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih 
D- 33       Program usposabljanja, urjenja in vaj, Navodilo za vodenje in vzdrževanje zbirke               
                podatkov za izvajanje načrtov ZiR  
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10 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 

10.1 Pomen pojmov 
 
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. 

 

10.2 Razlaga okrajšav  
 
CORS   Center za obveščanje Republike Slovenije 
CZ   Civilna zaščita 
CZ RS                         Civilna zaščita Republike Slovenije 
DSNB   Državno središče za nadzor bolezni 
LSNB   Lokalno središče za nadzor bolezni 
MTS   Materialno tehnična sredstva 
OKC PU  Operativno-komunikacijski center Policijske uprave 
OU   Območni urad 
PGD   Prostovoljno gasilsko društvo 
ReCO   Regijski center za obveščanje 
RKB   Radiološka, kemična in biološka zaščita 
RS   Republika Slovenija  
TV   Televizija 
URSZR  Uprava RS za zaščito in reševanje 
VHS   Veterinarsko-higienska služba 
VURS   Veterinarska uprava Republike Slovenije 
ZA-RE                         Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 
ZIR   Zaščita in reševanje 
ZRP   Zaščita, reševanje in pomoč  
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11 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 

11.1 Priloge 
 
P – 1  Podatki o poveljniku, namestniku in članih štaba CZ občine Mežica 
P – 2  Sestav enote za tehnično reševanje 
P – 3  Sestav enote za RKB dekontaminacijo 
P – 4  Sestav službe za podporo 
P – 5  Pregled javnih služb v občini 
P – 6  Pregled MTS občinskih enot in služb 
P – 8  Pregled sredstev iz popisa za občino Mežica  
P – 9  Seznam odgovornih oseb v občini Mežica, ki se jih obvešča 
P – 10  Pregled javnih medijev in oseb, katerim se posredujejo podatki za objavo ali  
                        vabila na tiskovne konference  
P – 11  Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev v občini  
P – 12  Pregled mobilizacijskih zbirališč občinskih enot Civilne zaščite 
P – 13  Vzorec prošnje za pomoč v materialnih sredstvih 
P – 14  Radijski imenik ZA-RE, prilagojen za občino Mežica                        
P – 16  Pregled gradbene ter druge mehanizacije, ki jo imajo komunalno podjetje  
                       Mežica in pogodbeni partner "Stane d.o.o. gradbeno podjetje"  
P – 18  Seznam veterinarjev 
   
 
SEZNAM POSEBNIH PRILOG: 
 
P – 901 Navodilo za sežig živalskih trupel  
P – 902 Materialna sredstva za sežig živalskih trupel 
P – 903 Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov  
 

11.2 Dodatki 
 

D – 2  Načrt zvez  
D – 3  Program usposabljanja, urjenja in vaj  
D – 4  Navodilo za delovanje občinskega informacijskega centra  
 
SEZNAM POSEBNIH DODATKOV: 
 
D – 901 Navodilo za prebivalce ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih  
D – 35   Navodilo za vzdrževanje in razdelitev občinskega načrta zaščite in reševanja  
                        ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih  
 
 
 


