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Zap. 
št. 

Dopolnjeno/ažurirano Datum 

1.  V poglavju 1.1 so ažurirane podlage delnega načrta in popravljena je 
stopnja ogroženosti regije iz »velika« v »srednja« v skladu z ažurirano 
razpredelnico 5: Razredi in stopnje ogroženosti, v katera se uvršča nosilce 
načrtovanja iz Državne ocene ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih 
bolezni živali, Verzija 2.0, preglednico 1 iz Ocene ogroženosti ob pojavu 
posebno nevarnih bolezni živali Gorenjske regije, Verzija 2.0 (ažurirano-
oktober 2015) in razpredelnico 2 iz Državnega načrta zaščite in reševanja 
ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali, Verzija 2.0 (ažurirano-
november 2015) 

december 2015 

2.  V poglavju 2.3.2 ažurirano besedilo tretjega odstavka  

3.  V celotnem tekstu načrta so ažurirani predpisi 01. 12. 2017 

4.  V celotnem tekstu so bili popravljeni in dodani novi skupni dodatki v skladu 
z dopisom URSZR, št. 842-13/2019-1-DGZR, z dne 03. 10. 2019 

15. 10. 2019 

5.  V celotnem tekstu so ažurirani predpisi  

6.  V točki 5.3 je ažuriran seznam skupnih dodatkov  
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1. POSEBNO NEVARNE BOLEZNI ŽIVALI 
 

1.1. Uvod 
 
Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali za Gorenjsko regijo, 
verzija 3.0 in dopolnjene verzije so nadgradnja Regijskega načrta zaščite in reševanja ob množičnem 
pojavu kužnih bolezni pri živalih za Gorenjsko regijo, verzija 2.0, ki ga je izdelala Izpostava Uprave RS 
za zaščito in reševanje Kranj (Izpostava URSZR Kranj) leta 2007. Načrt je izdelan na podlagi Državne 
ocene ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali, številka 842-5/2011-56-DGZR, z dne 20. 
11. 2012 in nove Državne ocene ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali, Verzija 2.0, 
številka 8420-6/2015-15, z dne 12. 8. 2015, Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno 
nevarnih bolezni živali, Verzija 2.0 (ažuriran-november 2015), Ocene ogroženosti ob pojavu posebno 
nevarnih bolezni živali Gorenjske regije; Verzija 2.0 (ažurirano-oktober 2015), številka: 846-47/2013-3, 
z dne 3. 9. 2013 in v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 
51/06 – UPB1, 97/10 in 21/18-ZNOrg), Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. 
list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/7, 54/09, 23/11 in 27/16) Zakonom o veterinarstvu (Ur. list RS, 
št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – Odločba US, 93/05-ZVMS, 90/12-ZdZPVHVVR in 22/18), 
Zakonom o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. list RS, št. 93/05, 90/12-ZdZPVHVVR, 23/13-ZZZiv, 
40/14-ZIN-B in 22/18), Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. list RS; št. 33/06 – UPB1) ter Pravilnikom o 
boleznih živali (Ur. list RS, št. 81/07 in 24/10), splošno zakonodajo, izvedbenimi predpisi in na podlagi 
izkušenj ob pojavu aviarne influence pri prostoživečih pticah v Republiki Sloveniji ter Evropi. V načrtu 
so upoštevani tudi sklepi z državne vaje »Starošince 2011«. 
 
Stopnja ogroženost Gorenjske regije je »srednja« (razred ogroženosti 3). V regiji imamo eno 
živinorejsko gospodarstvo z nad 400 glav živine (razred ogroženosti 3). Posestvo se nahaja v Občini 
Cerklje na Gorenjskem. Večjih gospodarstev drobnice, perutnine in prašičev na našem območju ni. 
 
Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali za Gorenjsko regijo 
je v skladu z zgoraj navedenim in tretjo točko 2. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in 
reševanja (Ur. list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) izdelan tako, da so razdelani in usklajeni le posamezni 
deli Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali, Verzija 2.0. Ti 
deli so: 
 
- posebno nevarne bolezni živali, 
- opazovanje in obveščanje, 
- zaščitni ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči, 
- razlaga pojmov in okrajšav, 
- seznam prilog in dodatkov. 
 

P – 403 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 
D – 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR 
D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP 
D – 15 Vzorec delovnega naloga 
D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči 
D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 
D – 401 Ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali Gorenjske regije 

 
Občinske načrte zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali izdelajo naslednje 
občine na Gorenjskem: 
 
- Mestna občina Kranj (razred ogroženosti 4) izdelata del občinskega načrta ZiR oziroma 

dokumente v katerih predvidijo način obveščanja ter razdelajo izvajanje zaščitnih ukrepov in 

nalog zaščite, reševanja in pomoči, priporočljivo pa je izdelati občinski načrt ZiR v celoti, 
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- Občina Bled, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Gorenja vas-Poljane, Občina Jesenice, 
Občina Kranjska Gora, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Šenčur, Občina Škofja Loka, 

Občina Tržič in Občina Železniki (razred ogroženosti 3) izdelajo del občinskega načrta ZiR 

oziroma dokumente v katerih predvidijo način obveščanja ter razdelajo izvajanje zaščitnih 

ukrepov in nalog ZRP, 
- Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Jezersko, Občina Preddvor, Občina Žiri in Občina Žirovnica 

(razred ogroženosti 2), njim sicer ni potrebno izdelati občinskega načrta ZiR, priporočljivo pa je 

pripraviti del občinskega načrta ZiR oziroma dokumente v katerih predvidijo način 

obveščanja ter razdelajo izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP. 
 
V Gorenjski regiji izdelajo obratni načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali 
naslednja živinorejska gospodarstva: 
 
- KGZ Sloga z.o.o. Kranj, KŽK d.o.o. Farma Cerklje, Zgornji Brnik 115, 4207 Cerklje na 

Gorenjskem (razred ogroženosti 3) izdela del obratnega načrta zaščite in reševanja oziroma 

dokumente v katerih predvidijo način obveščanja ter razdelajo izvajanje zaščitnih ukrepov 

in nalog zaščite, reševanja in pomoči, 
- KGZ Sloga z.o.o. Kranj, KŽK d.o.o. Farma Hrastje, Hrastje 52, 4000 Kranj, KGZ Sloga z.o.o. 

Kranj, KŽK d.o.o. Farma Sorško polje, Žabnica 70, 4209 Žabnica, KGZ Sava z.o.o. Lesce, Poljče 
50, 4275 Begunje na Gorenjskem in KGZ Sava z.o.o., Lesce, Bled , Koroška cesta 8, 4260 Bled 

(razred ogroženosti 2) njim sicer ni potrebno izdelati obratnega načrta ZiR, priporočljivo pa je 

izdelati del obratnega načrta oziroma dokumente v katerih predvidijo način obveščanja ter 

razdelajo izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP. 
 
Infekcijske bolezni povzročajo različni povzročitelji (bakterije, spirohete, rikecije, virusi in glive). 
Posebno nevarne bolezni živali so naslednje: 
 
- slinovka in parkljevka, 
- vezikluarni stomatitis, 
- vezikularna bolezen prašičev, 
- goveja kuga,  
- kuga drobnice, 
- pljučna kuga govedi, 
- vozličasti dermatitis, 
- mrzlica doline Rift, 
- bolezen modrikastega jezika, 
- osepnice ovac in koz, 
- konjska kuga, 
- afriška prašičja kuga, 
- klasična prašičja kuga, 
- aviarna influenca, 
- atipična kokošja kuga. 
 
Pri živalih se nekatere bolezni pojavljajo redko in v manjšem obsegu, druge pogosteje in se hitro širijo 
na večje območje. Pojavljajo se v različnih oblikah, osnovne oblike so: 
 
- enzootija (bolezen živali se stalno ponavlja v različnih jakostih, na istem mestu, na ožjem 

območju in nima težnje po širjenju); 
- epizootija (bolezen živali izbruhne v večjem obsegu in se hitro širi); 
- panzootija (bolezen živali se hitro širi na velikem območju, na primer zajame več držav, celin itn.) 
 
Po podatkih Območnega urada Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Kranj (OU 
UVHVVR Kranj) je bila do sedaj v Gorenjski regiji leta 1968 zabeležena ena bolezen živali in sicer 
slinavka in parkljevka na območju takratnih občin Jesenice in Škofja Loka. Drugod po državi je bila 
leta 1968 po podatkih Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) prav tako 
zabeležena slinavka in parkljevka (na območju takratnih občin Sežana, Postojna, Koper, Nova Gorica, 
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Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Logatec, Cerknica in Ljubljana) in na primer 1966 atipična kokošja kuga na 
območju takratne Občine Ptuj. 
 
Seveda pa obolenje večjega števila živali povzroči veliko škodo na različnih področjih, kot na primer: 
 
- v živinoreji in živilski industriji (neposredna škoda zaradi poginov, zakola ali usmrtitve živali zaradi 

ukrepov zatiranja ter izkoreninjenja bolezni in zmanjšanja proizvodnje živinorejskih ter živalskih 
obratov), 

- v preskrbi z zdravstveno neoporečnimi živili (prepoved prometa, trgovanja in izvoza živali ter živil), 
- na področju zdravja ljudi (širjenje zoonoz pri ljudeh, nevarnost za zdravje ljudi v zvezi z 

onesnaževanjem okolja), 
- na ekonomskem področju (povečani stroški za ugotavljanje, zatiranje in izkoreninjenje teh 

bolezni). 
 
V primeru izrednem odstranjevanju trupel živali (sežig, zakop) ob pojavu posebno nevarnih bolezni 
živali se morajo upoštevajo določbe 19. člena Uredbe (ES) št. 1069/2009 o določitvi zdravstvenih 
pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter 
razveljavitev Uredbe (ES) št. 1774/2002 v povezavi s 27. členom Zakona o veterinarskih merilih 
skladnosti, zato je verjetnost nastanka verižne nesreče zelo majhna. 
 
Zdravstveno varstvo živali je skrb vseh nas. Ta skrb ni povezana samo z javnim zdravjem in varnostjo 
živil, temveč tudi z ekonomskimi stroški, ki jih lahko povzročijo izbruhi bolezni živali. 
 
Ob pojavu in širjenju posebno nevarnih bolezni živali v Gorenjski regiji bo OU UVHVVR Kranj za 
opravljanje določenih nalog poleg svojih služb potrebovala tudi pomoč sil in sredstev za zaščito, 
reševanje in pomoč ter drugih javnih služb v obliki človeških virov, opreme, mehanizacije, prostorov in 
komunikacij.  
 

P – 6 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP 
P – 8 Pregled materialnih sredstev iz državnih rezerv za primer naravnih in drugih nesreč 
P – 78 Pregled specialne opreme za reševanje ob nesrečah 
P – 400 Pregled večjih živinorejskih gospodarstev (govedo, prašiči, drobnica in perutnina) v RS 
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2. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE 
 

2.1. Opazovanje in spremljanje posebno nevarnih bolezni živali 
 
Za zgodnje odkrivanje in preprečevanje širjenja bolezni živali Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin pripravi letni program sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali, ki 
ga predpiše minister, pristojen za veterinarstvo. Predpisane ukrepe izvajajo veterinarske organizacije s 
koncesijo in o izvedenih preventivnih cepljenjih oziroma diagnostičnih preiskavah obveščajo UVHVVR, 
ki nadzira izvajanje. Podatki o rezultatih preiskav se zbirajo mesečno oziroma dnevno, odvisno od 
vrste bolezni. O rezultatih navedenih preiskav in opravljenih cepljenjih poročajo veterinarske 
organizacije s koncesijo in Nacionalni veterinarski inštitut, odvisno od vrste bolezni in skladno s 
pravilnikom, ki ureja bolezni živali. 
 
Zdravstveno varstvo živali na območju Gorenjske regije izvaja OU UVHVVR Kranj, ki poleg splošnih 
ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni živali, ki jih predvideva Zakon o veterinarskih merilih 
skladnosti izvaja, tudi ukrepe, ki jih določajo predpisi za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje 
posameznih bolezni.  
 

P – 52 Seznam odgovornih oseb Inšpektoratov RS 
P – 401 Seznam stalne pripravljenosti uradnih veterinarjev-inšpektorjev 
D – 406 Informacija o vraničnem prisadu 

 
 

2.2. Obveščanje pristojnih organov in služb v Gorenjski regiji 
 
O pojavu posebno nevarnih bolezni živali na območju Gorenjske regije posreduje Center za 
obveščanje Republike Slovenije (CORS), takoj po prejemu obvestila od UVHVVR (Državnega 
središča za nadzor bolezni) podatke v Regijski center za obveščanje Kranj (ReCO Kranj). 
 
ReCO Kranj posreduje vse podatke o pojavu posebno nevarnih bolezni živali, ki jih ne dobi od CORS 
in so pomembni za zaščito, reševanje in pomoč, dežurnemu operaterju na CORS. 
 
Zelo pomembno je, da v primeru, ko se pojav posebno nevarnih bolezni živali odkrije v živinorejskem 
gospodarstvu, vodstvo o tem takoj obvesti ReCO Kranj. Živinorejsko gospodarstvo mora takoj 
pristopiti, k izvajanju ukrepov za preprečevanje nadaljnjega širjenja posebno nevarnih bolezni živali. 
 
Po sprejemu obvestila o pojavu posebno nevarnih bolezni živali prične dežurni v ReCO Kranj o tem 
obveščati regijske organe po prioriteti iz shem. Dežurni takoj prične z obveščanjem: 
 
- OU UVHVVR Kranj, 
- pristojno gasilsko enoto širšega pomena (JZ GARS Kranj, JZ GARS Jesenice, PGD Bled, PGD 

Škofja Loka), 
- vodjo Izpostave URSZR Kranj ali namestnika, 
- vodjo ReCO Kranj ali namestnika, 
- skrbnika Regijskega delnega načrta ZiR ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali za Gorenjsko 

regijo, 
- poveljnika CZ za Gorenjsko ali namestnika, 
- Operativno komunikacijski center, Policijske uprave Kranj (OKC; PU Kranj), 
- župana oziroma drugo odgovorno osebo v prizadeti lokalni skupnosti (Podatki o odgovornih 

osebah, ki se jih obvešča o nesreči), 
- sedeže živinorejskih gospodarstev (KGZ Sloga z.o.o. Kranj in KGZ Sava z.o.o. Lesce), 
- CORS (če prejme obvestilo od občanov). 
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Sliki 1: Shema obveščanja pristojnih organov ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali 

 

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih Štaba CZ 
P – 2 Podatki o zaposlenih na Izpostavi URSZR Kranj 
P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči 
P – 52 Seznam odgovornih oseb Inšpektoratov RS 
P – 56 Seznam odgovornih-kontaktnih oseb MNZ, PU Kranj in LPE 
D – 2 Načrt Izpostave URSZR Kranj za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo 

poveljnika CZ in Štaba CZ 
D – 4 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 
D – 50 Načrt dejavnosti ReCO Kranj 
D – 51 Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Kranj 
D – 52 Načrt dejavnosti PU Kranj 

 

2.3. Obveščanje javnosti 
 

2.3.1. Obveščanje prebivalcev 
 
Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju, na katerem se pojavi posebno nevarna 
bolezen živali, je pristojna lokalna skupnost. Organi lokalne skupnosti, ki vodijo in izvajajo naloge 
zaščite, reševanja in pomoči, morajo s prizadetim prebivalstvom vzpostaviti čim boljše sodelovanje in 
si pridobiti zaupanje ljudi. Prebivalce v sodelovanju z OU UVHVVR Kranj (LSNB) preko lokalnih 
medijev seznanijo z razmerami na prizadetem območju in o izvajanju nalog ZRP. Za dodatne 
informacije občanom objavijo posebno telefonsko številko. 

 

CORS 

 

ReCO Kranj 

 

Vodjo Izpostave URSZR Kranj 
ali namestnika 

 

Pristojno gasilsko enoto 
širšega pomena 

 

Skrbnika načrta zaščite in  
reševanja 

 

Župana oziroma drugo odgovorno 
oseba v prizadeti lokalni skupnosti 

(Podatki o odgovornih osebah, ki se jih 
obvešča o nesreči) 

 

UVHVVR, 
Veterinarsko inšpekcijo, 

OU Kranj 

 

OKC, PU Kranj 

 

Vodjo ReCO Kranj 
ali namestnika 

 

Sedeža živinorejskih gospodarstev 

 

Poveljnika CZ za Gorenjsko 
ali namestnika 
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OU UVHVVR Kranj (LSNB) oziroma uradni veterinar na krajevno običajen način (odločbe z uradnim 
naznanilom) in preko lokalnih sredstev javnega obveščanja seznanja prizadete prebivalce o uvedenih 
ukrepih na okuženem in ogroženem območju ter o situaciji glede bolezni. Tudi ob odprtju OU 
UVHVVR Kranj (LSNB) se objavi telefonska številka za informacije. 
 
Posredovana navodila ogroženim prebivalcem glede zaščitnih ukrepov so odvisna od nevarnosti. 
 

P – 18 Seznam medijev, ki bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in napotke za 
izvajanje zaščitnih ukrepov 

P – 64 Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči 
D – 5 Priporočilo o organiziranju in delovanju informacijskega centra 

D – 402 Vloga, naloge in sestava Lokalnega središča za nadzor bolezni 

 

2.3.2. Obveščanje javnosti na območju Gorenjske regije 
 
Obveščanje javnosti o izvajanju nalog ZRP iz državne pristojnosti za območje Gorenjske regije 
izvajajo Poveljnik CZ za Gorenjsko, vodja Izpostave URSZR Kranj in drugi državni organi, ki imajo 
svoje organizacijske enote v regiji, v skladu s svojimi pristojnostmi. Za dodatne informacije se prav 
tako lahko na regijski ravni objavijo posebne telefonske številke. 
 
Naloge na področju obveščanja javnosti organizira Izpostava URSZR Kranj. V ta namen in kadar je to 
potrebno v sodelovanju s Štabom CZ za Gorenjsko in drugimi državnimi organi: 
 
- organizira in vodi novinarske konference, 
- pripravlja skupna sporočila za javnost, 
- navezuje stike z redakcijami medijev in novinarji ter skrbi, da imajo na razpolago informativna in 

druga gradiva in da so jim dostopni informacijski viri, 
- spremlja poročanje medijev. 
 
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki morajo po predpisih na zahtevo državnih 
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 tem medijem: 
 
- Slovenski tiskovni agenciji, 
- Slovenija I. In II. Program, 
- Televiziji Sloveniji I. In II. Program, 
- po potrebi drugim medijem regijskega pomena (Radio Triglav, Radio Gorenc, Radio Sora, GTV – 

Gorenjska televizija). 
 

P – 17 Seznam prejemnikov informativnega biltena 
D – 8 Navodilo za obveščanje ob nesreči 
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3. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 
Pri izvajanju ukrepov in nalog ZRP je glavna vloga regije na povezovanju ter koordinaciji nalog in 
aktivnosti med lokalnimi skupnostmi, drugimi organi in službami regijskega pomena in državnim 
nivojem (URSZR). Po potrebi se napoti v prizadeto občino tudi pomoč v kadrih-osebo za povezavo, ki 
pomaga občinski upravi pri izvajanju njihovih nalog. 
 
Koordinacija aktivnosti in izvajanje nalog ZRP se izvaja predvsem z OU UVHVVR Kranj (LSNB), 
Nacionalnim veterinarskim inštitutom-Območna enota Kranj ter regijskimi enotami CZ 
 

3.1. Zaščitni ukrepi 
 

3.1.1. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 
 
Trupla poginulih in usmrčenih živali se morajo ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali čim prej 
neškodljivo odstraniti iz okuženega območja. S tem se prepreči nadaljnje širjenje bolezni na ogroženo 
območje Najprimernejši način uničenja določi UVHVVR (DSNB), odredi pa Poveljnik CZ za Gorenjsko 
v sodelovanju s Poveljnikom CZ RS. 
 
Možni načini so: 
 
- odvoz v predelovalni obrat kategorije 1 in 2 (kafilarije), 
- zakopavanje, 
- sežig. 
 
Količina živilskih stranskih proizvodov, ki jih predelovalni obrat kategorije 1 in 2 dnevno predela je 100 
t/dan. Glede na to, da je maksimalna kapacitete tega obrata 200 t/dan, po mnenju veterinarskih 
strokovnjakov kafilerije ne bodo zadoščale za povečane potrebe po uničenju živalskih trupel, zato 
morajo pristojni organi v občinah v naprej pripraviti lokacije mest za zakopavanje oziroma mesta za 
sežig (27. člen Zakona o veterinarskih merilih skladnosti). Obstaja tudi možnost začasne uporabe in 
prekategorizacije drugih predelovalnih obratov kategorije 2 ali 3 za predelavo ostalih živalskih 
stranskih proizvodov, ki jih je treba neškodljivo odstraniti ob pojavu bolezni. 
 

D – 400 Vloga, naloge in sestava Državnega središča za nadzor bolezni 

 

3.1.1.1. Določitev lokacij za zakop ali sežig živalskih trupel 
 
Občine v svojih prostorskih aktih določijo lokacije za zakop in sežig živalskih trupel. Pri tem je treba 
upoštevati določbe 19(1)€ Uredbe (ES), št. 1069/2009 in Poglavje III Priloge VI Uredbe 142/2011/EU. 
 

3.1.1.2. Ureditev mest za zakop ali sežig živalskih trupel 
 
Naloga vsebuje izkop in pripravo grobišč ter pripravo materiala za sežig. Za ureditev mest za zakop in 
sežig živalskih trupel so v sodelovanju z OU UVHVVR Kranj (LSNB) pristojne občine. 
 
Sežig živalskih trupel kot način neškodljivega odstranjevanja trupel se uporablja le, kadar ni mogoč 
odvoz v predelovalni obrat in ko trupel ni možno zakopati. Odločitev o tem sprejme UVHVVR (DSNB). 
Pred sežigom je treba obvestiti lokalne oblasti in lokalno pristojno gasilsko enota, ki opravlja javno 
gasilsko službo na območju, kjer bo opravljen sežig. 
 
Preden pričnemo izkop in pripravo mest za zakop živalskih trupel je potrebno preveriti pri lokalnih 
organih oziroma lastnikih zemljišč, če je zaradi zaščite vodni virov sploh možno zakopavanje živalskih 
trupel. 
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Občine v svojih načrtih zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali določijo 
gasilske enote, gradbene organizacije in druge sile za ZRP, ki po potrebi sodelujejo pri pripravi mest 
za zakop ter sežig živalskih trupel. 
 
 

P – 3 Pregled sil za ZRP 
P – 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ 
P – 5 Seznam zbirališč sil za ZRP 
P – 60 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil za ZRP Gorenjske regije 

D – 403 Navodilo za sežig živalskih trupel 
D – 405 Navodilo za posredovanje gasilcev pri dekontaminaciji ob pojavu aviarne influence 

 
 

3.1.1.3. Prevoz živalskih trupel do mesta zakopa ali sežiga 
 
Živalska trupla do mesta pokopa ali sežiga prepeljejo javne gospodarske službe s koncesijo s svojimi 
prevoznimi sredstvi in Veterinarska higienska služba. 
 
Praviloma je treba za odvoz trupel poginulih ali usmrčenih živali skladno z običajno veljavnim 
postopkom poklicati Veterinarsko higiensko službo, ki je organizirana v okviru NVI. 
 
Izjemoma lahko ob večjih poginih oziroma usmrtitvah opravi odvoz trupel živali neposredno iz 
gospodarstev tudi izvajalec javne gospodarske službe s koncesijo s svojimi prevoznimi sredstvi, če so 
ta ustrezno opremljena za nalaganje trupel na kraju pogina ali usmrtitve. 
 
Načeloma se trupla živali odpeljejo v kafilerijo in se neškodljivo uničijo. Trupla je treba prepeljati v 
pokritih, ustrezno opremljenih in nepropustnih vozilih, ki jih mora spremljati predpisana dokumentacija-
listina o prevozu nevarnega blaga. 
 
 

P – 65 Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov 
D – 404 Listina o prevozu nevarnega blaga 

 
 

3.1.1.4. Uničevanje živalskih trupel in nadzor 
 
Živalska trupla je potrebno odstraniti čim bolj neškodljivo. Izvajalci gospodarske javne službe ravnanja 
z živilskimi stranskimi proizvodi so skladno s predpisi, ki urejajo varovanje okolja odgovorni za 
neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel. Za nadzor je v Gorenjski regiji odgovoren OU UVHVVR 
Kranj. Posebne zahteve za odstranjevanje živalskih trupel so določene v 1. Odseku III. Poglavja 
Priloge VI Uredbe Komisije (EU), št. 142/2011.  
 
Gasilske enote nadzorujejo sežig živalskih trupel in svetujejo glede izgradnje grmad, prižiganja ognja 
in požarne straže. 
 
 

P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
P – 12 Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o poveljnikih in 

namestnikih poveljnikov 
P – 29 Pregled veterinarski organizacij 
P – 52 Seznam odgovornih oseb Inšpektoratov RS 
P – 65 Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov 
P – 401 Seznam stalne pripravljenosti uradnih veterinarjev-inšpektorjev 
D – 403 Navodilo za sežig živalskih trupel 
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3.2. Naloge zaščite, reševanja in pomoči 
 

3.2.1. Tehnično reševanje ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali 
 
Naloge tehničnega reševanja so: 
 
- sodelovanje pri postavitvi sanitarno-higienskih objektov (razkuževalnih pregrad) na državnih mejah 

in na okuženem območju glede na potrebe, 
- pomoč pri sežigu oziroma zakopavanju živalskih trupel. 
 
Te naloge opravljajo službe za prevoz živalskih odpadkov in ravnanje z njimi, komunalne organizacije 
in gradbena podjetja z ustrezno mehanizacijo, tehnično reševalne enote CZ in gasilske enote. 
 
Kemična in biološka zaščita obsega ukrepe ter sredstva za neposredno zaščito pred učinki posebno 
nevarnih bolezni živali in sicer: 
 
- zaščita ljudi in živali (označevanje meja okuženih in ogroženih območij), 
- dekontaminacija ljudi, živali, materialnih dobrin in okolja (razkužitev ljudi, obleke, stanovanjskih 

površin, hlevov, dvorišč, pašnikov, odpadkov in živalskih iztrebkov ipd., dezinsekcija in deratizacija 
objektov na okuženem območju). 

 
Naloge kemične in biološke zaščite izvajajo veterinarske organizacije in pristojne veterinarsko 
higienske službe. Ob množičnem pojavu posebno nevarnih bolezni živali se aktivirajo tudi občinske, 
regijske in državne enote Civilne zaščite za radiološko, kemično in biološko zaščito. 
 
V primeru pojava ptičje gripe je ob prvem klicu za dekontaminacijo zadolžena gasilska enota, ki ima 
koncesijo za ukrepanje ob nesreči z nevarno snovjo (JZ GARS Kranj, JZ GARS Jesenice, PGD Škofja 
Loka in PGD Bled). Za kasnejše ukrepanje pa so zadolžene ekipe osrednjih gasilskih društev. 
 

P – 10 Pregled gradbenih organizacij 
P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
P – 12 Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o poveljnikih in 

namestnikih poveljnikov 
P – 29 Pregled veterinarski organizacij 
P – 52 Seznam odgovornih oseb Inšpektoratov RS 
P – 53 Seznam odgovornih oseb NLZOH, OE Kranj 
P – 58 Seznam podjetij za odvoz nevarnih snovi 
P – 65 Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov 
P – 72 Seznam odgovornih oseb NIJZ, OE Kranj 
P – 73 Skupina gasilcev z znanjem tujih jezikov za podporo vodenja intervencije 
P – 76 Center za zastrupitve, Interna klinika UKC Ljubljana 
P – 401 Seznam stalne pripravljenosti uradnih veterinarjev-inšpektorjev 
P – 402 Seznam članov gasilskih ekip za dekontaminacijo-GB Ljubljana 
D – 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 
D – 61 Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 
D – 63 Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcijo 
D – 67 Priporočila NIJZ glede oskrbe s pitno vodo s cisternami 
D – 69 Varnost živil v izrednih razmerah 
D – 405 Navodilo za posredovanje gasilcev pri dekontaminaciji ob pojavu aviarne influence 

 

3.2.2. Prva veterinarska pomoč 
 
Veterinarska pomoč ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali obsega: 
 
- izvajanje ukrepov za zaščito živali ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali, 
- sodelovanje pri izvajanju dekontaminaciji živine, 
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- sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel. 
 
Navedene naloge izvajajo ekipe za prvo veterinarsko pomoč, organizirane v gospodarskih družbah, 
zavodih in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo s farmsko vzrejo živine ter imajo najmanj 200 glav 
živine v turnusu oziroma temu primerljivo drugo farmsko proizvodnjo (KGZ Sloga z.o.o. Kranj, KŽK 
d.o.o. Farma Cerklje, Zgornji Brnik 115, 4207 Cerklje na Gorenjskem, KGZ Sloga z.o.o. Kranj, KŽK 
d.o.o. Farma Hrastje, Hrastje 52, 4000 Kranj, KGZ Sloga z.o.o. Kranj, KŽK d.o.o. Farma Sorško polje, 
Žabnica 70, 4209 Žabnica, KGZ Sava z.o.o. Lesce, Posestvo Poljče, Poljče 50, 4275 Begunje na 
Gorenjskem in KGZ Sava z.o.o. Lesce, Posestvo Bled, Koroška cesta 8, 4260 Bled). 
 
Ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali sodelujejo pri izvajanju ukrepov delavci OU UVHVVR Kranj, 
NVI OE Kranj in veterinarskih organizacij. 
 
V Gorenjski regiji na ravni regije nimamo organizirane ekipe prve veterinarske pomoči. Prav tako v 
zgoraj omenjenih gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo s farmsko 
vzrejo živine ter imajo najmanj 200 glav živine v turnusu nimajo še organiziranih teh enot. 
 

P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
P – 12 Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o poveljnikih in 

namestnikih poveljnikov 
P – 29 Pregled veterinarskih organizacij 
P – 65 Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov 

 

3.2.3. Logistični center za sprejem mednarodne pomoči 
 
Izpostava URSZR Kranj v primeru naravne ali druge nesreče na območju Republike Slovenije, ko 
Republika Slovenija zaprosi za mednarodno človekoljubno pomoč, organizira na Letališču Jožeta 
Pučnika Ljubljana logistični center za sprejem pomoči iz tujine. Center se organizira na zahtevo 
Poveljnika CZ RS. 
 
Logistični center za sprejem pomoči iz tujine ima naslednje naloge: 
 
- sprejema reševalne enote in službe iz drugih držav, 
- sprejema strokovnjake iz drugih držav, 
- sprejema materialno in humanitarno pomoč iz drugih držav. 
 
Prispela mednarodna pomoč se ne skladišči v logističnem centru za mednarodno pomoč, ampak se 
po možnosti ta takoj v skladu z odločitvami Poveljnika CZ RS pošlje v regijske logistične centre na 
prizadetih območjih. 
 

D – 3 Načrt organizacije in delovanja Regijskega logističnega centra ter prevzema in razdelitve 
mednarodne pomoči na letališčih 

D – 13 Vzorec obrazca za povrnitev stroškov občinam ob nesreči 
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4. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

4.1. Pomen pojmov 
 

OKUŽENO OBMOČJE območje s polmerom najmanj 3 km okrog okuženega gospodarstva, 

OGROŽENO OBMOČJE območje s polmerom najmanj 10 km okrog okuženega gospodarstva 
in obdaja okuženo območje 

 

4.2. Razlaga okrajšav 
 
CORS   Center za obveščanje Republike Slovenije, 
CZ   Civilna zaščita, 
CZ RS   Civilna zaščita Republike Slovenije, 
DSNB   Državno središče za nadzor bolezni, 
ES   Evropska skupnost, 
EU   Evropska unija, 
GARS   gasilsko reševalna služba 
KGZ   kmetijsko gozdarska zadruga, 
KŽK   kmetijsko živilski kombinat, 
LPE   Letalska policijska enota, 
LSNB   Lokalno središče za nadzor bolezni, 
MNZ   Ministrstvo za notranje zadeve, 
NIJZ   Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
NLZOH   Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 
NVI   Nacionalni veterinarski inštitut 
OKC  Operativno-komunikacijski center, 
OE  Območna enota, 
OU   Območni urad, 
PU   Policijska uprava, 
ReCO   Regijski center za obveščanje, 
RS   Republika Slovenija, 
URSZR   Uprava RS za zaščito in reševanje, 
UVHVVR  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
ZARE   radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja, 
ZiR   zaščita in reševanje, 
ZRP   zaščita, reševanje in pomoč 
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5. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

5.1. Skupne priloge 
 

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih Štaba CZ 
P – 2 Podatki o zaposlenih na Izpostavi URSZR Kranj 
P – 3 Pregled sil za ZRP 
P – 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ 
P – 5 Seznam zbirališč sil za ZRP 
P – 6 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP 
P – 8 Pregled materialnih sredstev iz državnih rezerv za primer naravnih in drugih nesreč 
P – 10 Pregled gradbenih organizacij 
P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
P – 12 Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o poveljnikih in 

namestnikih poveljnikov 
P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči 
P – 17 Seznam prejemnikov informativnega biltena 
P – 18 Seznam medijev, ki bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in napotke za 

izvajanje zaščitnih ukrepov 
P – 29 Pregled veterinarski organizacij 

  
P – 52 Seznam odgovornih oseb Inšpektoratov RS 
P – 53 Seznam odgovornih oseb NLZOH, OE Kranj 
P – 56 Seznam odgovornih-kontaktnih oseb MNZ, PU Kranj in LPE 
P – 58 Seznam podjetij za odvoz nevarnih snovi 
P – 60 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji sil za ZRP Gorenjske regije 
P – 64 Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči 
P – 65 Pregled javnih služb za prevoz živalskih odpadkov 
P – 72 Seznam odgovornih oseb NIJZ, OE Kranj 
P – 73 Skupina gasilcev z znanjem tujih jezikov za podporo vodenja intervencije 
P – 76 Center za zastrupitve, Interna klinika UKC Ljubljana 
P – 78 Pregled specialne opreme za reševanje ob nesrečah 

 

5.2. Posebne priloge 
 
P – 400 Pregled večjih živinorejskih gospodarstev (govedo, prašiči, drobnica in perutnina) v RS 
P – 401 Seznam stalne pripravljenosti uradnih veterinarjev-inšpektorjev 
P – 402 Seznam članov gasilskih ekip za dekontaminacijo-GB Ljubljana 
P – 403 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 

 

5.3. Skupni dodatki 
 

D – 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR 
D – 2 Načrt Izpostave URSZR Kranj za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo 

poveljnika CZ in Štaba CZ 
D – 3 Načrt organizacije in delovanja Regijskega logističnega centra ter prevzema in razdelitve 

mednarodne pomoči na letališčih 
D – 4 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 
D – 5 Priporočilo o organiziranju in delovanju informacijskega centra 
D – 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 
D – 8 Navodilo za obveščanje ob nesreči 
D – 13 Vzorec obrazca za povrnitev stroškov občinam ob nesreči 
D – 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP 
D – 15 Vzorec delovnega naloga 
D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju regijskega načrta ZiR ob nesreči 
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D – 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 
D – 21 Topografska karta 

  
D – 50 Načrt dejavnosti ReCO Kranj 
D – 51 Načrt dejavnosti Izpostave URSZR Kranj 
D – 52 Načrt dejavnosti PU Kranj 
D – 61 Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 
D – 63 Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcijo 
D – 67 Priporočila NIJZ glede oskrbe s pitno vodo s cisternami 
D – 69 Varnost živil v izrednih razmerah 

 
 

5.4 Posebni dodatki 
 
D – 400 Vloga, naloge in sestava Državnega središča za nadzor bolezni 
D – 401 Ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali Gorenjske regije 
D – 402 Vloga, naloge in sestava Lokalnega središča za nadzor bolezni 
D – 403 Navodilo za sežig živalskih trupel 
D – 404 Listina o prevozu nevarnega blaga 
D – 405 Navodilo za posredovanje gasilcev pri dekontaminaciji ob pojavu aviarne influence 
D – 406 Informacija o vraničnem prisadu 

 


