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1. UVOD 

 
Načrt zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) ob naravnih in drugih nesrečah temelji na oceni 
ogroženosti in drugih strokovnih podlagah ter na podlagi ocenjenih potreb po silah za ZRP za 
reševanje in zaščito ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja ob nesreči za 
območje države, regije oziroma občine. Predstavlja temelj za organizirano in usklajeno 
delovanje za preprečitev nesreč, zmanjšanje njihovih posledic ter čim hitrejšo zagotovitev 
osnovnih pogojev za življenje ob nesreči.  
 
Občinski načrt ZRP ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, 
verzija 1.0, oktober 2020 (v nadaljevanju Občinski načrt ZiR) temelji na Državnem načrtu ZiR 
ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, ki je bil 
spremenjen in dopolnjen na podlagi izkušenj COVID-19 (marec - maj 2020) ter na Regijskem 
načrtu ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, 
nadgrajen avgusta 2020.  
 
Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh je izdelan za primer 
razglasitve epidemije ali pandemije posamezne nalezljive bolezni pri ljudeh, ko je treba poleg 
služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi sile in sredstva za zaščito, 
reševanje in pomoč (v nadaljevanju ZRP).  
 
Na podlagi regijske in občinske ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh ter 
skladu z regijskim načrtom Občina Vrhnika sodi v 3. razred ogroženosti, Tabla 1. 
 
Skladno s tretjim odstavkom 2. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in 
reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) je župan Občine Vrhnika s sklepom 
št. 846-2/2020-20, z dne 28. 9. 2020 določil, da se Občinski načrt ZRP izdela v celoti. 
 
Občinski načrt ZRP vsebuje vse sestavne dele načrta, saj je izdelan z namenom, da se 
zagotovi splošna pripravljenost za izvajanje zaščitnih ukrepov in posredovanje sil za zaščito, 
reševanje in pomoč v primeru razglasitve epidemije oziroma pandemije posamezne 
nalezljive bolezni pri ljudeh. 
 
Ko se aktivira Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, se aktivirajo tudi občinski načrti zaščite in 
reševanja ali posamezni deli občinskih načrtov zaščite in reševanja na ogroženem 
oziroma okuženem območju, kjer je prišlo do pojava epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh.  
  
Odločitev o aktiviranju občinskega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh sprejme poveljnik CZ občine oziroma njegov namestnik 
ustno in takoj, ko je to mogoče, še v pisni obliki s sklepom.  
  
Epidemijo nalezljive bolezni razglasi minister, pristojen za zdravje. Epidemijo lahko v 
skladu z 12. členom Sklepa št. 1082/20137EU o resnih čezmejnih nevarnostih za 
zdravje razglasi tudi Evropska komisija. Pandemijo nalezljive bolezni razglasi 
Svetovna zdravstvena organizacija. 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3309
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1201
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2. POJAV POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI 

 

2.1. EPIDEMIJA PRI LJUDEH 

 
2.1.1. Značilnosti 
 
Bolezni, ki jih povzročajo kužne klice, imenujemo kužne bolezni. Kužne bolezni, zaradi 
katerih se izvajajo splošni in posebni preventivni ter drugi ukrepi po Zakonu o veterinarstvu, 
so glede na vrsto infekcije in ukrepe, potrebne za njihovo preprečevanje in zatiranje, 
razvrščene v štiri skupine v skladu z mednarodnim zoosanitarnim kodeksom in 
epizootiološkim stanjem, in sicer: 

 A (bolezni, ki so zelo kužne), 

 B (bolezni, ki so praviloma kužne), 

 C (bolezni, ki so praviloma slabo kužne), 

 zoonoze (so bolezni ali infekcije in se po naravni poti prenašajo iz živali/vretenčarjev 
na ljudi in obratno; glede na lastnosti in pogoje so lahko razvrščene v skupino A, B  
ali C).  

 
Nalezljive bolezni povzročajo patogeni organizmi, kot so bakterije, virusi, zajedavci, glive in 
plesni. Povzročajo nastanek in razvoj bolezni pri živalih in človeku. Nalezljive bolezni se 
prenašajo po zraku, s hrano in vodo ter z neposrednim stikom ali posredno, prek predmetov 
in površin. Prenašajo se s človeka na človeka ali z živali na človeka. Nalezljiva bolezen je 
posledica interakcije med biološkim agensom, gostiteljem in okoljem. Pogoji za začetek 
procesa so ustrezna izpostavljenost kužnemu agensu, skupek dejavnikov v okolju, ki 
omogočajo razvoj bolezni, in sprejemljiv gostitelj. Možnosti, da se nalezljiva bolezen širi v 
populaciji, so odvisne od verjetnosti prenosa med okuženo in dovzetno osebo, frekvence 
stikov v populaciji, od trajanja infektivnosti in deleža oseb v populaciji, ki so še imune 
oziroma neodzivne na okužbo.  
  
Ločimo med okužbo in boleznijo. Okužba je posledica stika občutljivega gostitelja z 
morebitnim patogenim mikroorganizmom. Vir za večino okužb človeka je prenos preko druge 
osebe, lahko pa tudi preko živali in okolja, kar pomeni, da je izpostavljenost občutljivega 
posameznika okuženemu človeku ali živali oziroma okolju najpomembnejši dejavnik za pojav 
okužbe. Bolezen je eden izmed mogočih izidov okužbe, njen razvoj pa je odvisen tako od 
virulence agensa, kot tudi od dovzetnosti gostitelja. 
 
Nalezljive bolezni se širijo, kadar obstajajo pogoji za prenos mikroorganizma in se okužba 
lahko prenaša na dovzetne osebe. Okužbe se lahko pojavljajo množično, in sicer v obliki 
izbruhov, kopičenj, epidemij oziroma tudi pandemij.  
  
Izbruh je pojav več primerov nalezljive bolezni kot pričakovano na določenem območju, v 
določenem časovnem obdobju in v določeno skupini ljudi.  
  
Epidemija nalezljive bolezni je pojav nalezljive bolezni, ki po času in kraju nastanka ter 
številu prizadetih oseb presega običajno stanje in je zato potrebno takojšnje ukrepanje.  
  
Pandemija je pojav posamezne nalezljive bolezni, ki se v obliki epidemij pojavlja v več 
regijah, državah in celinah. Pandemija se pojavi, ko povzročitelj nalezljive bolezni, ki je do 
tedaj krožil med prebivalstvom, postane sposoben okužiti veliko število ljudi, se širiti med 
ljudmi zaradi nizke ali neobstoječe odpornosti in povzroči bolezen pri večini okuženih.  
  
Vir okužbe je oseba ali žival, iz katere kužni agens pride neposredno ali posredno na 
gostitelja.  
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Nalezljive bolezni se lahko prenašajo:  

 z neposrednim prenosom: neposredni stik (spolno prenesene bolezni, influenca), 
kapljični prenos (meningokok, ošpice) in prenos iz matere na plod,  

 s posrednim prenosom po zraku: prašni delci (ošpice), z okuženo vodo in hrano 
(hepatitis A), ob stiku s predmeti ter z vektorji oziroma prenašalci (klopi, komarji). 

 
Glede na povzročitelja in najverjetnejšo pot prenosa se nalezljive bolezni delijo v naslednje 
skupine: 

 črevesne (nalezljive driske, griža, hepatitis (nalezljiva zlatenica), trebušni tifus, 
paratifus, otroška paraliza, kolera in okužbe s črevesnimi zajedavci),  

 respiratorne angina, gripa, pljučnica, tuberkuloza, meningitis, škrlatinka, ošpice, 
mumps, rdečke, norice, oslovski kašelj in davica),  

 zoonoze (steklina, mikrosporija, bolezni, ki jih povzročajo zajedavci (toksokariaza, 
trakuljavost), slinavka, vranični prisad, salmoneloza, kampilobakterioza in jersinioza),  

 bolezni kože in sluznic (garje, herpes, gnojne okužbe kože ter glivične okužbe kože in 
nohtov, sifilis in gonoreja, aids, klamidioze, hepatitis B in C),  

 transmisivne (pegavica, povratna mrzlica, rumena mrzlica, denga, malarija, borelioza 
in klopni meningoencefalitis),  

 bolezni, ki se prenašajo s krvjo (aids, hepatitis B in hepatitis C). 
 
2.1.2. Možen potek in pričakovan obseg pojavljanja nalezljivih bolezni pri ljudeh  
 
Nalezljive bolezni so najpogostejše bolezni v populaciji. Ocenjujejo, da vsak prebivalec vsako 
leto enkrat do desetkrat zboli za akutno okužbo dihal in vsaj enkrat za akutno črevesno 
okužbo. Vse bolj pomembne in pogoste so transmisivne nalezljive bolezni, ki jih prenaša 
mrčes. Zaradi številnih potovanj po svetu so vse pogostejše tudi vnesene nalezljive bolezni, 
ki jih pri nas sicer nimamo.  
  
Nalezljive bolezni niso pomembne samo zaradi njihove pogostosti, temveč tudi zaradi 
možnih trajnih posledic. Agense, ki povzročajo nalezljive bolezni, povezujejo tudi s kroničnimi 
boleznimi, kot so reaktivni artritis, rana na želodcu, rak, neplodnost ipd.  
  
Nalezljive bolezni, ki se lahko v Sloveniji pojavijo kot posamezni primeri ali v obliki  
izbruhov, so:  

 driska, in sicer različnih povzročiteljev (bakterije, virusi, paraziti), zlasti pri ranljivi 
populaciji (otroci, ostareli, vojaki, turisti, zdravstveno osebje), 

 okužbe s hrano in vodo, zoonoze, 

 legioneloza (hoteli, razpršilci vode, klimatski stolpi, vodometi, bolnišnično okolje), 

 oslovski kašelj, norice, ošpice in mumps, 

 stafilokokne okužbe (domače in bolnišnično okolje, oddelki za novorojenčke ter 
kirurški oddelki), 

 streptokokne okužbe – angina (otroci, v vojašnicah in bolnišnicah), 

 okužbe, ki jih povzročajo virusi influence, respiratorni sincicijski virus in drugi 
povzročitelji akutnih okužb dihal. 

 
Število zbolelih je odvisno od številnih dejavnikov, med njimi vrste mikroba, deleža neimunih 
prebivalcev, načina širjenja bolezni itn.  
  
V ljubljanski regiji, kamor spada Občina Vrhnika lahko pričakujemo predvsem:  

 pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh (izbruh ali epidemijo) večjega obsega. 
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V današnjem času se človeštvo spopada s porajajočimi se nalezljivimi boleznimi, katerih 
incidenca narašča ali pa predstavlja tveganje za porast bolezni v prihodnje. To so nove 
bolezni, ki jih povzročajo novoodkriti mikroorganizmi (SARS, ebola, novi koronavirus (SARS, 
CoV, MERS-CoV), nove nalezljive bolezni, ki nastanejo zaradi spremembe poznanih 
mikrobov (pandemska influenca AH1N1 iz leta 2009, aviarna influenca AH7N9), znane 
nalezljive bolezni, ki se širijo na nova zemljepisna območja (denga, West Nile (virus 
zahodnega Nila), čikungunja), že znane bolezni, ki postanejo ponovno problem zaradi 
odpornosti na zdravila (tuberkuloza, meningokokni meningitis), bolezni, ki so povezane z 
zaužitjem hrane, bolezni, ki so povezane s preskrbo z nekakovostno pitno vodo, ali bolezni, 
ki se znova pojavijo zaradi prenehanja izvajanja javnozdravstvenih ukrepov (bolezni, proti 
katerim cepimo, na primer ošpice in otroška paraliza). Posebno vrsto nevarnosti predstavlja 
namerno oziroma nenamerno širjenje bioloških agensov (antraks, koze itn.). Pojav epidemije 
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ni le pomembna javnozdravstvena težava, 
temveč tudi širša družbena težava, v izjemno veliki razsežnosti pojava pandemije namreč 
lahko zboli 25 – 45 odstotkov populacije. Množični izbruh nalezljive bolezni lahko spremlja 
tudi visoka stopnja umrljivosti.  
  
Ob naravnih in drugih nesrečah se lahko zelo hitro poslabšajo osnovne življenjske razmere, 
zato je posledično višje tveganje za pojav in širjenje nalezljivih bolezni pri ljudeh predvsem 
ob potresih, poplavah, nevarnih boleznih pri živalih, nesrečah z nevarnimi snovmi, 
terorističnih napadih. Ob tovrstnih nesrečah poteka ukrepanje skladno z načrti ZiR glede na 
nesrečo, glede na razmere (potres, poplava). V primeru sočasnega pojava nalezljive bolezni 
pa aktivnosti odziva na nalezljivo bolezen vodi in usklajuje minister pristojen za zdravje.  
  
Poleg nalezljivih bolezni obstajajo tudi številne druge nevarnosti za zdravje pri ljudeh, ki 
lahko zaradi svojega obsega ali resnosti ogrozijo zdravje ljudi. Med take nevarnosti sodijo 
tudi dogodki, povezani s hrano oziroma krmo.   
 
Zagotavljanje varnosti živil v RS določata zakonodaja Unije – Uredba (ES) št. 178/2002 ter 
uredbe s področja higiene živil ter nacionalna zakonodaja. Uprava RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje (v nadaljevanju 
MZ) in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) pripravila Načrt 
ukrepov za obvladovanje nenavadnih dogodkov, povezanih s hrano oziroma krmo. 
Dokument opredeljuje postopke sodelovanja vseh pristojnih organov na področju varne 
hrane in krme ter javnega zdravja, še posebej epidemiološke službe, pri identifikaciji tveganj 
in obvladovanju nenavadnih dogodkov, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi.  
 
2.1.3. Možnost pojava verižne nesreče 
 
Pojav nalezljive bolezni je realna grožnja, ki predstavlja veliko obremenitev vseh sektorjev 
družbe, s poudarkom na zdravstvenem sistemu. Nalezljiva bolezen se lahko širi zelo hitro in 
v valovih, dolžino in trajanje vsakega vala ni vedno mogoče napovedati in je lahko povezana 
z visoko stopnjo obolevnosti in umrljivosti. Obseg nalezljive bolezni in starostne skupine, ki 
jih bo pandemija najbolj prizadela, ni mogoče vnaprej predvideti.   
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Pojav epidemije ali pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh ima lahko:  

 politični vpliv: socialni nemiri, nezadovoljstvo prebivalcev; 

 socialno-varnostni vpliv: slabši ekonomski položaj prebivalcev in preskrba s hrano, 
vodo, zdravili ter drugimi dobrinami, kar lahko pripelje do socialnih nemirov. 
Povečano povpraševanje po dobrinah ima za posledico dvigovanje cen dobrin. 
Povečano je družbeno breme zaposlenih, pojavijo se lahko ropi zdravil ali zaščitne 
opreme, osnovnih življenjskih dobrin in premoženja ter ponaredki zdravil in zaščitne 
opreme;  

 ekonomski vpliv z gospodarsko in ekonomsko škodo: na eni strani pomanjkanje 
delovne sile, na drugi strani pa povečanje brezposelnosti zaradi zmanjšanega obsega 
proizvodnje v industriji, kmetijstvu in pri trgovanju, kar vpliva na bruto domači 
proizvod;  

 vpliv na kakovost bivanja in družbeno vključenost prebivalstva: prenehanje izvajanja 
kulturnih dogodkov in drugih dejavnosti kulture vpliva ne samo na poslabšanje 
ekonomskega položaja tistih prebivalcev, ki se poklicno ukvarjajo s kulturo ali 
sodelujejo pri izvajanju kulturnih dejavnosti, temveč ima tudi širše družbene 
posledice, vključno z zadovoljevanjem socialnih, kulturnih in duhovnih potreb 
državljanov.  

 
Za učinkovito spopadanje z nalezljivo boleznijo je treba zagotoviti:  

 hitro prepoznavanje pojava nalezljive bolezni, 

 takojšnje ukrepanje ob pojavu epidemije, 

 učinkovito izvajanje ukrepov za omejitev širjenja okužbe, 

 učinkovito delovanje zdravstvenega sistema in 

 prilagoditev celotne družbe za delovanje v razmerah epidemije/pandemije. 
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3. OBSEG NAČRTOVANJA 

 

3.1. RAVNI NAČRTOVANJA 

 
Pojav posebno nevarnih bolezni pri ljudeh: 
 
Temeljni načrt ZiR ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali je državni načrt, ki je izdelan za 
pojav več izbruhov bolezni na območju dveh ali več regij ali na območju celotne države. 
Državni načrt se podrobneje razčleni v regijskem načrtu. Na podlagi državne in regijske 
ocene ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali Občina Vrhnika izdela načrta 
ZiR oz. dokumente, v katerih se predvidi način obveščanja ter razdela izvajanje zaščitnih 
ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči. 
 

3.2. TEMELJNA NAČELA NAČRTOVANJA 

 
Pri ZiR ob naravnih in drugih nesrečah se upoštevajo predvsem naslednja načela: 
 
Načelo pravice do varstva ob nesreči: vsakdo ima zagotovljeno pravico do varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in njihovimi posledicami. Pri tem velja, da imata zaščita in 
reševanje človeških življenj prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi in reševalnimi 
aktivnostmi. Pri zagotavljanju ukrepov zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) imajo prednost 
šole, vrtci, zdravstvene ustanove, ustanove varstva odraslih, individualno pa otroci, 
nosečnice, ostareli. Časovno prednost imajo neposredno ogroženi in prizadeti zaradi 
nesreče. O prioritetah odloča poveljnik CZ. 
 
Načelo pomoči: ob nesreči je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Če 
posameznik ni zmožen nuditi pomoči, mora o tem takoj obvestiti ustrezno reševalno službo 
ali ReCO ali na drug način poskrbeti za pomoč. 
 
Načelo javnosti: občina je dolžna zagotoviti, da je prebivalstvo na območju, ki bi ga lahko 
prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnostih. Podatki o nevarnostih ter 
dejavnosti občinskih organov in drugih izvajalcev nalog varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami so javni. 
 
Načelo preventive: pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vsakdo 
deluje v skladu s svojimi pristojnostmi, prednostno pa se organizira oziroma zagotavlja 
izvajanje preventivnih ukrepov. 
 
Načelo odgovornosti: vsaka fizična in pravna oseba je skladno s predpisi odgovorna za 
izvajanje ukrepov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev: občina uporabi pri ZRP ob naravni ali 
drugi nesreči najprej svoje sile in sredstva. V primeru, ko zaradi velikega obsega nesreče oz. 
ogroženosti, sile in sredstva lokalne skupnosti niso zadostna ali niso zagotovljena med 
sosednjimi občinami, država zagotavlja uporabo sil in sredstev s širšega območja. 
 
Načelo varstva reševalcev in drugega osebja: potrebno je zagotoviti varnost 
posameznikov, ki sodelujejo pri ZiR. 
 
Načelo previdnosti: čim prej po nesreči je treba ustvariti pregled nad stanjem na 
prizadetem območju, oceniti kritična področja ter predvideti razvoj dogajanj in razmer. Če 
obstaja nevarnost nepopravljive škode, se ne sme odlašati s smotrnimi in stroškovno 
učinkovitimi preventivnimi ukrepi. 
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Načelo brezplačne pomoči: stroške pomoči praviloma krije tisti, ki pomoč daje. Stroške 
posredovanja pomoči na zahtevo prejemnika krije prejemnik. 
 
Načelo obveznega izvrševanja odločitev: vodenje ZiR temelji na obveznem izvrševanju 
odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil za ZRP. 
 
Z občinskim načrtom se urejajo: 

 priprava in izvajanje zaščitnih ukrepov,   

 priprava in izvajanje nalog ZRP,   

 vodenje sil ZRP,   

 usklajevanje in sodelovanje z državnimi organi v občini ter  

 ter usklajevanje z regijsko ravnijo navzgor in izvajalci ukrepov navzdol, ki so v 
občinski pristojnosti.  

  
Občina Vrhnika je glede na lastno oceno ogroženosti (površina občine, število ljudi, gostote 
poseljenosti) ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh uvrščamo v 3. stopnjo ogroženosti, 
Tabela 1. Skupna ocena ogroženosti regije se uvršča v 4. stopnjo. Zato je skladno s tem 
načrtom občina dolžna izdelati posamezne dele občinskega ZiR oziroma dokumente, v 
katerih predvidijo način obveščanja, razdelajo izvajanje zaščitnih ukrepov ter nalog ZRP ter 
določijo organizacije, ki morajo izdelati načrte izvedbe zaščitnih ukrepov ter nalog ZRP. 
Lahko pa izdela načrt v celoti. Pristojni organi, ki so v občinski pristojnosti in službe občinske 
uprave po potrebi izdelajo načrte dejavnosti kot dodatek k temu načrtu ZiR.  
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Tabela 1. Preglednica občin v ljubljanski regiji in ocena ogroženosti za pojav epidemije 
pri ljudeh (pripravljeno za ogroženost s COVID-19). 

 

 
 
Vir Tabele 1: Regijski načrt ZIR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri 
ljudeh v ljubljanski regiji.  
 
D-s-57 Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrtov ZiR 
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3.3. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB EPIDEMIJI 

 
Naravne in druge nesreče lahko ogrozijo človeška življenja, živali, materialne dobrine, 
objekte, infrastrukturo ter kulturno in naravno dediščino, zato so v načrtu predvideni zaščitni 
ukrepi in naloge ob nastopu nevarnosti. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
zagotavljajo gospodarske javne službe, reševalne službe, podjetja, zavodi in druge 
organizacije, katerih dejavnost je pomembna za ZiR in reševanje ter občine in državni organi. 
Po potrebi (ocena vodje intervencije) se v nadaljnjih fazah ukrepanja v nesrečah aktivirajo še 
druge enote, službe ali pogodbeni izvajalci nalog ZRP (RK, Karitas, taborniki, skavti, KVŠ in 
drugi). Temeljni in najbolj množične del sil ZRP predstavljajo gasilske enote, katerim je 
primarna naloga gašenje. Zato se v primeru epidemje oz. pandemije vključujejo postopoma 
oz. v fazi, ko so izčrpani kadri drugih enot, služb ali pogodbenih izvajalcev nalog ZRP. 
 
V nadaljevanju je predstavljen koncept ukrepanja, ki se uporablja v vseh vrstah nesreč, 
naknadno pa so razdelane podmene in zamisli izvedbe ZRP še za posamezne vrste nesreč, 
kot to predvideva ocena ogroženosti.  
 

3.4. KONCEPT UKREPANJA GLEDE NA OBSEG NESREČE 

 
Koncept ukrepanja glede na obseg nesreče v občini Vrhnika po posameznih korakih je 
prikazan na Sliki 1. 
 

 
Slika 1. Ukrepi ob pojavu nalezljive bolezni v občini Vrhnika. 
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Ukrepi ob pojavu nalezljive bolezni – epidemije pri ljudeh se navezuje na navodila in 
priporočila NIJZ ter smernic regijskega in državnega poveljnika CZ. Ukrepe v občini odreja 
poveljnik CZ občine s podporo vodenja v sistemu ZiR v občini Vrhnika.  
 
Koncept odziva ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh: 
 

1. POJAV PRVIH PRIMEROV POVZROČITELJA NALEZLJIVE BOLEZNI   

 Posamezen izbruh ali nekaj izbruhov nalezljive bolezni pri ljudeh spremljajo in 
obvladujejo službe v zdravstveni dejavnosti.  

  
2. POJAV VEČJEGA ŠTEVILA OKUŽENIH IN OBOLELIH V SLOVENIJI  

 Aktivnosti na regijski ravni izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti v okviru mreže 
javne zdravstvene službe; 

 sile za ZRP v regiji so v stanju pripravljenosti za pomoč pri zagotavljanju pogojev za 
delovanje zdravstva v razmerah epidemije/pandemije;  

 s pripravami na izvajanje nalog v razmerah epidemije oziroma pandemije se prične 
na vseh nivojih načrtovanja in pri vseh nosilcih načrtovanja in izvajalcih nalog po 
načrtih.  

  
3. RAZGLASITEV EPIDEMIJE/PANDEMIJE   

 Poleg zdravstva so vključena resorna ministrstva, ki izvajajo ukrepe za zmanjševanje 
širjenja bolezni na svojem področju v skladu z usmeritvami zdravstva, sile za ZRP, 
javni zavodi na področju ZRP, Rdeči križ Slovenije, prostovoljne in humanitarne 
organizacije, mednarodne organizacije;  

 sile za ZRP iz regijske pristojnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog ZRP vodi 
poveljnik CZ regije ob podpori Š CZ regije v sodelovanju z MZ ob strokovni podpori 
NIJZ. Regijski poveljniki CZ usklajujejo vključevanje občinskih sil za ZRP s poveljniki 
CZ občin;  

 na podlagi poteka epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh NIJZ 
ocenjuje razmere na terenu ter pripravlja strokovna priporočila in sporočila. MZ o tem 
obvešča pristojne organe in javnost, v skladu z načrtom komuniciranja;  

 če je epidemija na območju ene ali več občin se lahko aktivira regijski načrt;  

 z aktiviranjem državnega načrta se aktivirajo tudi regijske in občinske sile in sredstva 
za ZRP ter načrti zaščite in reševanja ali posamezni deli občinskih načrtov zaščite in 
reševanja na ogroženih oziroma okuženih območjih;  

 po aktiviranju regijskega načrta poveljnik CZ regije obvešča pristojne organe in 
javnost o načrtovanih zaščitnih ukrepih in nalogah ZRP, njihovem poteku, izvedbi ter 
vključenih silah za ZRP in vodenju ZRP. 
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3.5. PROCES UKREPANJA OB NESREČAH 

 
Proces ukrepanja ob nesreča je po posameznih sklopih prikazan na Sliki 2.  
 

1

Nesreča

2

Obveščanje in

aktiviranje

5

Izvajanje ZU in

nalog ZRP

11

Spremljanje

stanja

13

Ponovna

pripravljenost

3

Ocena stanja

7

Dodatno

aktiviranje

in obveščanje

12

Poročanje o

intervenciji

6

Dodatno

obveščanje in

aktiviranje ?

NE 4

Potreba po

ukrepanju ?

DA

NE DA

10

Konec

intervencije ?

DA

NE

8

Potreba po

odpravi

posledic ?

9

Odprava

posledic

DA

NE

 
 

Slika 2. Aktiviranje načrta in dejavnosti ob daljši intervenciji. 
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Shema na Sliki 2 predvideva splošno intervencijo, saj aktiviranje načrta pojmujemo kot daljšo 
intervencijo, ki ima vse elemente le-te v specifiki. V primeru, ko na intervenciji sodelujejo 
druge enote, vodijo te enote samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke in predpisi. 
Delovanje posameznih enot mora biti v skladu z usmeritvami posameznega vodje 
intervencije (ali vodstva intervencije). V takem primeru potek intervencije koordinira in 
usklajuje štab CZ (štabno vodenje). 
 
Pri izvajanju ZRP je potrebno upoštevati načelo postopnosti uporabe sil in sredstev ter 
upoštevati pristojnosti posameznih organov oz. sil za čim bolj učinkovito in nemoteno 
izvedbo nalog ZRP, zaščitnih ukrepov in zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. 
 
D-n-6 Aktiviranje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v 
občini Vrhnika v primeru epidemije oz. pandemije 
P-s-48 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč - 
poveljnika CZ 
P-s-48/1 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč - 
župana 
 
ZiR temeljita na principu avtonomnega gasilskega delovanja in poveljevanja enot, ki 
opravljajo javno gasilsko službo, enot CZ, pristojnih javnih služb ter drugih izvajalcev ZRP. 
 
Sistem aktiviranja gasilcev ter drugih sil za ZiR se izvaja v sistemu tehničnih zvez (v sistemu 
ZARE pozivniki ali drugo) ali s sireno za javno alarmiranje z izhodiščem, da se v fazi 
aktiviranja čim hitreje aktivira najprimernejše enote. 
 

3.6. UPORABA NAČRTA 

 
Občinski načrt ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh se 
aktivira, ko je razglašena epidemija oziroma pandemija nalezljive bolezni pri ljudeh na 
območju celotne države, ljubljanske regije ali na območju občine Vrhnika in je potrebno poleg 
služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi občinske sile in sredstva ZRP ter 
izvajati zaščitne ukrepe in naloge ZRP. 
 
Odločitev o aktiviranju Občinskega načrta ZiR sprejme poveljnik Civilne zaščite (če tega ni 
namestnik poveljnika) ali Župan z ustno ali pisno odredbo (predhodno definirano) o izvajanju 
nalog ZRP za epidemijo. Aktiviranje se lahko izvede tudi na predlog ministrstva za zdravje s 
soglasjem P CZ RS. 
 
Če se aktivira Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh v ljubljanski regiji, se aktivira tudi občinski načrt zaščite in 
reševanja ali posamezni deli občinskih načrtov ZiR na ogroženem oziroma okuženem 
območju. 
 
Občinski načrt ZiR predvideva različne nivoje ukrepanja glede na velikost nesreče in se 
smiselno uporablja tudi pri manjših nesrečah. Organizacijo, obveščanje in aktiviranje ter 
delovanje enot na območju Občine Vrhnika določa ta načrt oz. priloge.  
 
D-s-19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR 
D-s-20 Vzorec sklepa o preklicu aktiviranja načrta ZiR 
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4. SILE IN SREDSTVA TER RAZPOLOŽLJIVI VIRI 

 

4.1. IZVAJALCI NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

 
Redne službe, ki izvajajo ZRP ob naravnih in drugih nesrečah v občini Vrhnika so predvsem: 
 

• Javna gasilska služba 
Izvajalci javne gasilske službe (prostovoljne gasilske enote) izvajajo naloge zaščite, 
reševanja in pomoči za katere so opremljeni in usposobljeni. Občina Vrhnika ima 11 
prostovoljnih gasilskih društev, in sicer: PGD Vrhnika, PGD Stara Vrhnika, PGD Verd, PGD 
Sinja Gorica, PGD Blatna Brezovica, PGD Bevke, PGD Drenov Grič – Lesno Brdo, PGD 
Ligojna, PGD Podlipa – Smrečje, PGD Zaplana in PGD Padež, Pokojišče, Zavrh. 
 
PGD Vrhnika je osrednja enota, ki jo kadrovsko in z gasilsko reševalno opremo dopolnjujejo 
PGD Verd in PGD Stara Vrhnika.  
 
Določena PGD opravljajo tudi specializirane naloge: 

 PGD Stara Vrhnika opravlja tudi naloge tehničnega reševanja in reševanja v 
cestnem prometu kot enota GEŠP 1 ter reševanja na vodi in iz vode.   

 PGD Vrhnika opravlja tudi naloge reševanja iz višin in globin.  

 PGD Verd opravlja tudi naloge kemijske dekontaminacije ter posredovanja ob nesreči 
z nevarno snovjo. 

 PGD Ligojna in Sinja Gorica opravljata tudi naloge logistične pomoči pri organizaciji 
mesta zdravstvene oskrbe pri množičnih nesrečah (uporaba društvene opreme in 
opreme iz prikolice za množične nesreče GB Ljubljana). 

 
Vsa PGD opravljajo nalogo prve pomoči. 
 

• Javna zdravstvena služba 
Izvajalci javne zdravstvene službe zagotavljajo nujno medicinsko pomoč, reševalno službo in 
zdravstveno varstvo ob posebnih pogojih ter pri reševanju v primeru nesreč ter druge naloge 
iz svoje pristojnosti, ki so pogojene z navodili NIJZ. 
Osrednja enota za prvo medicinsko pomoč na območju Občine Vrhnika je Zdravstveni dom 
Vrhnika, ki zagotavlja službo nujne medicinske pomoči (NMP).  

 

• Policija 
Policija zagotavlja javni red in mir ter varnost ob nesrečah na ogroženih 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, identificira osebe in trupla, išče pogrešane osebe 
ter preiskuje vzroke morebitnih verižnih nesreč in izvajanje nalog pristojnih ministrstev (npr. 
izvajanje karantenskih, spoštovanje odlokov o gibanju). Na območju občine Vrhnika izvajanje 
policijskih nalog zagotavljajo Policijska uprava Ljubljana in Policijska postaja Vrhnika. 
 
D-s-21 Operativni načrt gasilskih enot v občini Vrhnika (Op-N) 
D-s-22/1 Načrt dejavnosti ZD Vrhnika (množična nesreča) 
D-s-22/2 Načrt dejavnosti PP Vrhnika  
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• Občinske sile za ZRP ob naravnih in drugih nesrečah so predvsem: 
Občinski organi: 

 Župan in direktor občinske uprave  

 Občinska uprava (OU) 

 Občinski svet (OS) 

 Predstavniki in člani Krajevnih skupnosti (KS) 
 

Organi Civilne zaščite (CZ) občine Vrhnika:  

 Poveljnik CZ 

 Namestnik poveljnika CZ 

 Občinski štab CZ (OŠCZ) 
 
Enote in službe CZ 

 Enota za prvo pomoč organizirana pri RK Vrhnika, 

 Enote za tehnično reševanje, 

 Služba za podporo  
 
Javne in gospodarske službe za zaščito, reševanje in pomoč:  

 Javna gasilska služba občine Vrhnika (JGS), 

 Zdravstveni dom Vrhnika (ZD Vrhnika) – NMP Vrhnika, 

 Center za socialno delo Ljubljana, Enota Vrhnika (CSD Vrhnika), 

 JP Komunalno podjetje Vrhnika (JP KPV), 

 Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIRED), 

 Kamnolom Verd d.o.o., 

 Dvig d.o.o., 

 »MIVŠEK« Mivšek Rajko s.p., 

 M-OREL d.o.o., 

 GO-DO d.o.o., 

 Lekarna Ljubljana – Enota center Vrhnika in Enota Zlatica Vrhnika, 

 Elektro Ljubljana, DE Ljubljana, nadzorništvo Vrhnika, 

 Policijska postaja Vrhnika, 

 VURS - Območni urad Postojna, 

 Veterinarska postaja Vrhnika, 

 Gasilska brigada Ljubljana (GB LJ), 

 LPP, medkrajevni potniški promet d.o.o., 

 Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (ZIC), 

 OŠ Ivana Cankarja in OŠ A. Martina Slomška (OŠ IC in OŠ AMS), 

 Vrtec Vrhnika in Župnijski vrtec, 

 pogrebne službe in  

 drugi pogodbeni izvajalci. 
 
Enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij:  

 RK Vrhnika (RK), 

 Župnijska Karitas Vrhnika, 

 Radioklub Ivan Cankar Vrhnika, 

 Planinsko društvo Vrhnika, 

 Skavtska skupina Vrhnika (STEG 1), 

 Društvo tabornikov Rod enajsta šola Vrhnika, 

 Klub Vrhniških študentov (KVŠ). 
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P-s-1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 
P-s-2 Seznam odgovornih oseb za ZiR občine Vrhnika 
P-s-3 Pregled sil za zaščito , reševanje in pomoč (organigram) 
P-s-4 Podatki o organih, služb in enotah CZ 
P-s-7 Pregled javnih in drugih služb, podjetij, zavodov ter organizacij, ki opravljajo dejavnost 

pomembne za ZiR 
P-s-21 Pregled prostovoljnih GE s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
P-s- 55 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
P-s-56 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 
D-s-10 Načrt dejavnosti občinske uprave Občine Vrhnika ob naravnih in drugih nesrečah 
D-s-22 Načrti dejavnosti organizacij v občini Vrhnika 
 

• Državni in regijski organi ter enote, službe in centri za zaščito, reševanje in 
pomoč, ki jih organizirajo državni organi: 

 Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Ljubljana 

 NIJZ, Območna enota Ljubljana, 

 Policijska postaja Ljubljana 

 Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin OU Ljubljana (zoonze), 

 Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana  

 Ekološki laboratorij z mobilno enoto Institut "Jozef Stefan" (ELME) 

 Mobilna enota ekološkega laboratorija (MEEL), 

 Enota za higiensko-epidemiološko delo, 

 Enota za identifikacijo mrtvih 

 CSD Ljubljana. 

 Urgentna služba UKC Ljubljana 
 
Za strokovno pomoč in pomoč pri izvajanju nalog (na terenu) se po potrebi vključijo enote, 
kot so previdene v Načrtu ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije pri ljudeh v ljubljanski 
regiji, v poglavju 4. Sile za zaščito, reševanje in pomoč na regijski ravni. 
 

4.2. MATERIALNO-TEHNIČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA 

 
Izvajalci nalog ZRP uporabljajo za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti lastno opremo in 
opremo, ki jo imajo za te namene v uporabi. Za izvajanje nalog ZRP se lahko uporabi 
oprema in sredstva v občinskih skladiščih CZ, ki morajo venomer zadostovati najmanj za en 
mesec delovanja. 
 
Organizacije (OŠ, vrtci, GŠ in drugi javni zavodi ter podjetja) so kot izvajalci dejavnosti dolžni 
na svoje stroške same zagotoviti zaščitna in druga sredstva ter opremo za najmanj en mesec 
svojega delovanja. 
 
Ob epidemiji oziroma pandemiji nalezljive bolezni pri ljudeh se predvideva uporaba naslednje 
opreme: 

 sredstva za osebno in skupinsko zaščito, različne ravni za zaščito dihal ali delov ali 
celega telesa (glede na potrebe, ki jih skupaj opredelita zdravstvo in izvajalec 
dejavnosti); 

 razkužila in naprave za njihovo aplikacijo; 

 dodatna ali prilagojena oprema za izvajanje dejavnosti v pogojih epidemije; 

 zaščitno in reševalno opremo ter orodje (sredstva za osebno in skupinsko zaščito, 
sredstva za začasno namestitev prebivalcev, vozila ter tehnična in druga sredstva, ki 
jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci),  

 sredstva pomoči (živila, pitna voda, zdravila in drugi predmeti); 

 materialna sredstva za ZRP iz državnih rezerv. 
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Materialno tehnična sredstva ZiR se hranijo v skladiščih CZ občine Vrhnika (v Kulturnem 
centru Vrhnika), del opreme pa je po društvih, ki opravljajo naloge ZRP in se lahko uporabijo 
v primeru posredovanja in aktiviranja ali mobilizacije sil za ZRP. 
 
P-s-14 Pregled materialno tehničnih sredstev (MTS) 
P – 1002 Ocena potrebnih sil in sredstev  
 

4.3. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA 

 
Sredstva v zvezi z delovanjem in opremljanjem občinskih enot, služb in drugih operativnih 
sestavov za ZRP v občini Vrhnika za izvajanje občinskih načrtov ZiR se zagotavljajo v okviru 
proračuna Občine Vrhnika, in sicer na proračunski postavki 07 »Obramba in ukrepi ob 
izrednih dogodkih«, skladno s petletnim programom varstva pred naravnim in drugim 
nesrečami in požarnega varstva ter letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (program dela). 
 
Načrtujejo se predvsem sredstva za: 

 stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za aktiviranje pripadnikov CZ in 
druge sile za zaščito, reševanje in pomoč), 

 stroške usposabljanj, preverjanj in vaj, 

 stroške nakupa in vzdrževanja opreme, 

 stroške naročanja interventnih storitev, 

 materialne in logistične stroške (organizacijske in prevozne stroške, prehrana, 
nastanitev ipd.). 

 
Za zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev, ki so lahko posledica dalj časa trajajoče 
epidemije oziroma pandemije (zaščita, reševanje in pomoč ljudem, živali in premoženja, 
nabava materialnih sredstev, oskrba z osnovnimi prehranskimi in higienskimi sredstvi ter 
zdravili, nastanitev itd.), do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje, se v skladu s 
predpisanim postopkom zagotovijo sredstva iz postavke za namen pomoči, ki jih odobri 
župan ali iz obvezne proračunske rezerve (konto: 23002), ki jih odobri Občinski svet Občine 
Vrhnika. 
 
Stroške za izvajanje dejavnosti organov državne uprave in dejavnosti javnih služb krijejo 
organizacije same iz sredstev za izvajanje omenjenih dejavnosti. Iz sredstev za izvajanje 
tega načrta se krijejo le dejanski stroški za sodelovanje pri opravljanju nalog ZRP, ki 
presegajo njihovo redno dejavnost. 
 
D-s-27 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrtov ZiR 
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5. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 

 
Opazovanje, spremljanje, obveščanje in alarmiranje je organizirano kot enoten sistem za 
odkrivanje in spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter 
vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah, Slika 3. Sestavlja ga telekomunikacijski 
sistem, centri za obveščanje ter sredstva za alarmiranje. 
 

 
Slika 3. Opazovanje, spremljanje, obveščanje in alarmiranje. 

NIJZ, MZ in 
drugi 
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5.1. OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE  

 
Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, spremljanje nalezljivih bolezni v RS izvaja 
Nacionalni inštitut za javno zdravje RS (NIJZ); za območje občine Vrhnika NIJZ, OE 
Ljubljana. 
 
Spremljanje situacije z epidemijo oz. pandemijo na območju celotne države s stalnim 
spremljanjem in proučevanjem izvaja NIJZ ter Ministrstvo za zdravje (MZ). 
 
Izvajati morajo naslednje aktivnosti: 

 opazovanje stanja na ogroženih območjih in objektih, 

 obdelava podatkov, napovedovanje nevarnosti, 

 razglasitev nevarnosti, 

 seznanitev z nastalo situacijo (število okuženih, navodila za občane, navodila za 
intervencijske službe itd. 

 
Obvestilo o nesreči mora vsebovati podatke o: 

 stopnji nevarnosti, 

 priporočljivih zaščitnih ukrepih, 

 oceni nadaljnjega poteka oziroma razvoja dogodkov (glede na epidemiološko sliko), 

 ukrepe za intervencije na terenu. 
 

5.2. OBVEŠČANJE 

 
V primeru razglašene epidemije in aktiviranju načrtov ZiR na vseh nivojih se v občini Vrhnika 
aktivira občinski štab CZ (OŠCZ). Glede na obseg epidemije se po potrebi vzpostavi 
informacijski center CZ (IC CZ). 
 
V nadaljevanju so opisani načini obveščanja, ki veljajo na splošno za vse vrste naravnih in 
drugih nesreč, razen nekaterih, ki so posebej navedene. 
 
5.2.1. Obveščanje pristojnih organov, organizacij in služb: 
ReCO Ljubljana po prejemu obvestila o razglasitvi epidemije oziroma pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh obvesti: 

 poveljnika CZ občine Vrhnika, če ta ni dosegljiv njegovega namestnika, 

 župana oziroma druge odgovorne osebe Občine Vrhnika po seznamu  
odgovornih oseb. 

 
ReCO za obveščanje ob razglasitvi epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 
obvešča pristojne osebe po seznamu. Obvesti le prvo določeno pristojno osebo oziroma prvo 
dosegljivo osebo na seznamu. Poveljnik CZ, župan in druge osebe po seznamu odgovornih 
oseb Občine Vrhnika, se glede na to, kdo prvi prejme obvestilo ReCO, obvestijo med seboj. 
 
P-s-2 Podatki odgovornih oseb, ki se jih obvešča o nesreči 
 
Po nalogu župana je direktor občinske uprave odgovoren, da obvesti ostale odgovorne 
delavce v občinskih upravi, ki so odgovorni za delo posameznih služb po načrtu dejavnosti. 
 
D-s-10 Načrt dejavnosti občinske uprave Občine Vrhnika ob naravnih in drugih nesrečah 
 
Medsebojno obveščanje v občini Vrhnika poteka v skladu z Načrtom obveščanja, aktiviranja 
in alarmiranja v občini Vrhnika. Obveščanje poteka po razpoložljivih sredstvih zvez (GSM, 
radijska zveza, pozivniki, telefon).  
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D-s-2 Načrtom obveščanja, aktiviranja in alarmiranja v občini Vrhnika 
 
Poveljnik CZ oziroma OŠCZ zbira podatke o izvajanju ukrepov, razmerah in posledicah v 
občini tudi preko predstavnikov KS in njihovih namestnikov, ki v primeru nesreče opravljajo 
naloge poverjenikov CZ, Policijske postaje Vrhnika, JGS in drugih virov ter jih posreduje 
ReCO. 
 
Za komuniciranje z ReCO je odgovoren poveljnik CZ OV.  
OŠCZ in Služba za podporo o dogodku obvešča, organe, organizacije, podjetja in zavode v 
skladu z načrtom. 
 
P-s-7 Pregled javnih in drugih služb, podjetij, zavodov ter organizacij, ki opravljajo dejavnost  
pomembne za ZiR 
 
Obveščanje izvajalcev nalog se izvaja v primeru, da se predvideva, da bo v kasnejših fazah 
izvajanja nalog ZRP in zaščitnih ukrepov potrebno njihovo sodelovanje. S tem se tudi 
zagotovi njihovo vnaprejšnjo seznanjenost z razmerami na ogroženem območju in se tako 
tudi skrajša aktivacijski čas, v kolikor dejansko pride do potrebe po njihovem sodelovanju. 
 
Za sprotno informiranje organov v občini in drugih izvajalcev nalog zaščite, reševanja in 
pomoči o stanju in razmerah na prizadetem območju, sprejetih ukrepih in poteku izvajanja 
zaščite in reševanja ter odpravljanja posledic nesreče, skrbi poveljnik CZ občine Vrhnika. 
 
Poveljnik CZ v dogovoru z županom zbira in posreduje podatke o prvih posledicah dogodka. 
Ob nesrečah/dogodkih, ko so lahko ogrožena življenja ljudi, je potrebno začeti z izvajanjem 
določenih zaščitnih ukrepov, prebivalce pa je potrebno opozoriti na nevarnosti in ustrezno 
ukrepanje. 
 
Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč, vzpostavijo čim 
bolj neposreden stik in redno komunikacijo s prebivalci in organizacijami (DU Vrhnika, šole, 
vrtci itd.), da bi dosegli ustrezno zaupanje in odzivanje na njihove odločitve. 
 
P-s-1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 
 
5.2.2. Obveščanje ogroženih ljudi 
 
Za posredovanje informacij in obveščanje prebivalcev sta odgovorna župan in poveljnik CZ.  
 
Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju se izvaja preko sredstev javnega 
obveščanja ter preko posebne telefonske številke, ki jo ob večji nesreči objavi OŠCZ oz 
Občina Vrhnika in na kateri lahko občani dobijo vse informacije o nesreči oziroma epidemiji 
ter napotke, kako naj ravnajo, in sporočajo posledice nesreče. 
 
Poveljnik CZ Vrhnika v sodelovanju z županom in OŠCZ nemudoma posreduje po radiju in 
televiziji obvestilo o dogodku, ki vsebuje informacije o: 

 razmerah na prizadetem območju, 

 nevarnostih za ljudi, premoženje in okolje, 

 tem, kaj se dogaja s poškodovanimi, 

 predvidenem trajanju težavnih razmer, 

 vrsti pomoči, ki jo prizadeti lahko pričakujejo, in kdaj bo prispela,  

 načinu izvajanja osebne in vzajemne zaščite, 

 načinu sodelovanja s silami za ZRP ter z lokalnimi oblastmi pri odpravljanju posledic 
oz. zajezitvi širjenja epidemije, 

 tem, kje lahko dobijo dodatne informacije. 
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Prizadetim prebivalcem se pripravljena pisna obvestila in napotki za ravnanje ob posamezni 
nesreči lahko razdelijo preko predsednikov krajevnih skupnosti (KS), ki opravljajo vlogo 
poverjenikov. 
 
V primeru večje nesreče se lahko na prizadetih območjih organizira IC CZ, v katerem se 
združujejo dejavnosti služb za ZRP, socialnih služb, humanitarnih organizacij in drugih služb. 
 
P-s-41 Pregled sredstev javnega obveščanja (medijev), ki obveščajo o nesreči 
 
5.3.3. Obveščanje splošne javnosti 
 
Javnost mora biti o epidemiološkem stanju v državi in o pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh ter o potrebnem ravnanju posameznikov in gospodarskih 
subjektov ter o načinu izvajanja in dostopa do javnih in za javnost pomembnih storitev 
(vključno s storitvami upravnih organov) pravočasno, celovito in objektivno obveščena in 
sicer na način, ki je tako dostopen kot razumljiv vsem. Redno obveščanje in komuniciranje z 
javnostjo prispeva k umirjanju nastale situacije, obveščenosti prebivalstva in zmanjševanju 
težjih posledic za posameznika, družbo in gospodarstvo. V ospredju mora biti dostopnost do 
informacij (upoštevanje oblik, jezik, vsebina in informacijski kanal) za vsakega posameznika, 
ki se nahaja v RS, ne glede na jezik, socialni status ali druge okoliščine, vključujoč ranljive 
skupine.  
 
Ob razglašeni epidemiji je obveščanje splošne javnosti v pristojnosti države. Prvo sporočilo 
za javnost na državni ravni oblikuje in posreduje v objavo MZ v sodelovanju z NIJZ (o stanju, 
ukrepih in izvajanju nalog iz njihove pristojnosti).  
 
Usklajevanje in izvajanje informiranja javnosti prevzame UKOM, ki zagotavlja usklajeno 
komuniciranje vseh ministrstev in vladnih služb z javnostjo. Glede na obseg in razvoj 
dogodkov Vlada RS lahko imenuje uradnega govorca na temo epidemije. 
 
Vse informacije za javnost MZ, UKOM in Štab CZ RS posreduje CORS preko ReCO tudi 
občinam. 
 
Po aktiviranju OŠCZ, naloge na področju obveščanja javnosti organizira poveljnik CZ v 
sodelovanju z županom in OŠCZ (član za stike z javnostjo), ki za namene obveščanja 
javnosti pripravlja nujna sporočila za javnost ter organizira in vodi tiskovne konference. Pri 
organizaciji tiskovnih konferenc pomaga in sodeluje tudi Občinska uprava Občine Vrhnika 
(OU). 
 
OŠCZ spremlja obvestila za javnost z namenom seznanjenosti in pripravljenosti na ustrezno 
delovanje s področja ZRP ter z namenom ustreznega odzivanja v javnostih glede na podatke 
in priporočila NIJZ oz. Vlade RS. 
 
ReCO Ljubljana izdaja dnevne in izredne informativne biltene CORS, ki so pripravljeni na 
podlagi sporočil za javnost na državni ravni in vsebujejo podrobnejše informacije. 
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Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v občilih, ki so po 25. členu Zakona o medijih 
(Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 –odl. US, 
87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) in 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 –uradno 
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) dolžna 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 naslednjim občilom: 

 Televizija Slovenija (vsi programi), 

 Radio Slovenija (vsi programi), 

 Slovenska tiskovna agencija (STA), 

 Radio 1, 

 Naš časopis, 

 Dnevnik, 

 Delo, 

 spletna stran občine Vrhnika, 

 po potrebi tudi drugim medijem. 
 
Obveščanje in opozarjanje preko sredstev javnega obveščanja se izvaja neposredno, tudi 
družbenega omrežja Facebook – Civilna zaščita Vrhnika ter s pomočjo novinarskih 
konferenc. 
 
Informacije na mestu dogodka/ali preko uradnega informacijskega kanala lahko dajejo 
novinarjem samo vodja intervencije, poveljnik CZ ali njegov namestnik ter župan (po 
medsebojnem dogovoru). 
 
P-s-41 Pregled sredstev javnega obveščanja (medijev), ki obveščajo o nesreči 
 

5.3. ALARMIRANJE 

 
Uporaba alarmnih znakov je dovoljena le za obveščanje in opozarjanje prebivalcev kadar: 
obstaja možnost za neposredno ogroženost njihovih življenj in morajo zaradi svoje varnosti 
ravnati na način, ki ga v začetni fazi določi vodja intervencije ali v naslednji fazi poveljnik CZ 
ali druga pristojna oseba. 
 
Javno alarmiranje v skladu z Uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja izvaja ReCO, pri čemer o uporabi znakov za alarmiranje odločajo: 

- župan ali osebe, ki jih župan pooblasti, 
- poveljnik CZ ali njegov namestnik, 
- vodja intervencije. 

 
Pristojni za odločanje o alarmiranju ReCO, ki po njihovi odločitvi izvaja javno alarmiranje, 
povedo, kateri znak za alarmiranje naj uporabi (opozorilo na nevarnost, neposredna 
nevarnost) ter praviloma istočasno posredujejo usmeritve oz. opozorila in napotke 
ogroženemu prebivalstvu, s katerimi ReCO seznanja ogroženo prebivalstvo takoj po 
izvedenem alarmiranju. 
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 

 
Po prejetem obvestilu o dogodku – razglasitvi epidemije se začne aktiviranje skladno z 
določili tega načrta ter prilogami za obveščanje, opozarjanje in alarmiranje. Če je potrebno 
aktiviranje dodatnih sil in sredstev za zaščito in reševanje ter izvajanje zaščitnih ukrepov se 
aktivira tudi poveljnik CZ, ki ugotovi ali je potrebno izvajati samo podporo aktivnostim ali tudi 
delno / v celoti vzpostaviti štabno vodenje (OŠCZ). 
 
V primerih, ko občinske sile in sredstva niso zadostna ali niso zagotovljeni med sosednjimi 
občinami, zagotavlja država uporabo sil in sredstev iz širšega območja. 
 
P-s-1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 
P-s-3 Pregled sil za zaščito , reševanje in pomoč (organigram) 
P-s-4 Podatki o organih, služb in enotah CZ 
P-s-7 Pregled javnih in drugih služb, podjetij, zavodov ter organizacij, ki opravljajo dejavnost 
pomembne za ZiR 
P-s-21 Pregled prostovoljnih GE s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
 

6.1. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 

 
Aktiviranje sil in sredstev v Občini Vrhnika se izvaja glede na ocenjene razmere, Slika 4.  
 

 
Slika 4. Aktiviranje sil in sredstev v Občini Vrhnika. 
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6.1.1. Ocena stanja na prizadetem območju 
Prvo oceno stanja na prizadetem območju poda poveljnik CZ ali njegov namestnik. Po 
obvestilu o dogodku in prvih poročilih oziroma zahtevah poveljnika CZ, pristojni za aktiviranje 
občinskih sil in sredstev za ZRP presodijo stanje, možen razvoj razmer in posledice ter 
potrebo po uporabi občinskih sil in sredstev za ZRP. 
 
6.1.2. Odločitev o aktiviranju 
Pristojna oseba za aktiviranje lahko na podlagi presoje odredi aktiviranje potrebnih organov, 
strokovnih služb oziroma sil in sredstev za ZRP. O aktiviranju odločajo skladno s svojimi 
pristojnostmi poveljnik CZ (v njegovi odsotnosti namestnik poveljnika CZ) ali župan 
občine Vrhnika. 
 
Enote, službe in druge operativne sestave sil ZRP, ki so v občinski pristojnosti, na podlagi 
odredbe občinskega poveljnika CZ ali njegovega namestnika, aktivira ReCO Ljubljana ali 
izpostava. 
 
Aktiviranje se izvaja skladno z navodilom za izvajanje mobilizacije in aktiviranje organov 
vodenja in sil za ZRP v občini Vrhnika.  
 
O proti-epidemioloških zdravstvenih ukrepih odloča MZ na podlagi predloga NIJZ. Poveljnik 
CZ občine se povezuje z regijskim poveljnikom CZ za ljubljansko regijo, ki v sodelovanju s 
predstavnikom MZ in NIJZ OE Ljubljana spremlja razmere na okuženem oziroma ogroženem 
območju in odloča o izvajanju zaščitnih ukrepov in nalogah ZRP ter obenem dajejo navodila 
in priporočila občinskim strukturam. 
 
P-s-48 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč - 
poveljnika CZ 
P-s-48/1 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč – 
župana 
D-n-6 Aktiviranje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v 
občini Vrhnika v primeru epidemije oz. pandemije 
 
6.1.3. Aktiviranje organov, njihovih strokovnih služb in komisij 
Če se pri presoji izkaže, da je za uspešno in nemoteno izvajanje ZRP potrebno angažiranje 
določenih organov, njihovih strokovnih služb in komisij, pristojna oseba odredi njihovo 
aktiviranje. 
 
Za pomoč policije pri izvajanju ZRP ob epidemiji oz. pandemiji lahko občinski poveljnik CZ ali 
njegov namestnik zaprosi poveljnika CZ za ljubljansko regijo, le-ta preda zaprosilo poveljniku 
CZ RS. 
 
Predlog za aktiviranje in uporabo zmogljivosti Slovenske vojske (SV) prav tako poda občinski 
poveljnik CZ ali njegov namestnik, poveljniku CZ za ljubljansko regijo, ki zahtevo preda 
poveljniku CZ RS. 
 
6.1.4. Aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč 
Če se pri presoji izkaže, da so za izvajanje ZRP potrebne dodatne sile in sredstva, pristojna 
oseba ZRP odredi njihovo aktiviranje. 
 
V primeru pisnega pozivanja občinskih pripadnikov CZ in drugih sil ZRP, pozivanje izvaja 
služba za podporo s pomočjo občinske strokovne službe (Občinsko tajništvo in Oddelek za 
finance), ki ureja tudi vse zadeve z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo 
pripadniki sil ZRP Občine Vrhnika pri opravljanju dolžnosti v CZ oziroma pri izvajanju nalog 
ZRP. 
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V primeru aktiviranja državnega ali regijskega načrta, država krije vse stroške, povezane s 
pripravljenostjo in delovanjem sil ZRP na prizadetem območju. 
 
Občinske sile ZRP, ki odidejo na prizadeto območje, se zberejo na svojih zbirališčih, kjer se 
jim na podlagi potreb prizadetega območja določi delovišče. 
 
D-n-6 Aktiviranje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v 
občini Vrhnika v primeru epidemije oz. pandemije 
 
 
6.1.5. Spremljanje razmer 
Poveljnik CZ ali namestnik poveljnika CZ spremljata razmere in odločata o nadaljnjih ukrepih 
skladno s smernicami regijskega poveljnika CZ ter navodil NIJZ.  
 

6.2. POMOČ V SILAH IN SREDSTVIH 

 
V primeru večjih razsežnostih dogodka, ko razpoložljive sile in sredstva na nivoju občine ne 
zadostujejo, poveljnik CZ lahko zaprosi za dodatno pomoč. Pomoč se skladno z razvojem 
dogodkov angažira postopno in sicer v vrstnem redu: 
 
1. sosednje občine (občine ljubljanske in notranjsko regije, posebej pa po dogovoru z 
občinami Logatec, Log-Dragomer, Borovnica, Brezovica in Horjul), 
2. pomoč regije (oz. državna pomoč)in 
3. sosednje države ( bilateralni sporazumi pobratenih občin). 
 
Materialna pomoč države ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh obsega posredovanje pri 
zagotavljanju posebne opreme, ki jo potrebujejo sile za ZRP za izvajanje zaščitnih ukrepov in 
nalog ZRP, ter pomoč v obliki 

 storitve strokovnjakov, reševalnih enot in služb, 

 materialno pomoč (zaščitno in reševalno opremo), 

 objektov in finančno pomoč ter drugih življenjskih pripomočkov (hrana, voda, zdravil 
itd.). 

 
V regijskem logističnem centru se: 

 skladišči in razdeljuje oprema in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč štabom, 
enotam in službam CZ,  

 skladišči in razdeljuje opremo in sredstva iz zalog materialnih sredstev prizadetim 
prebivalcem ob naravnih in drugih nesrečah (preko izpostav URSZR in občin), 

 skladišči in razdeljuje opremo in sredstva za delovanje javne zdravstvene službe, 

 zbira, skladišči in razdeljuje humanitarna in mednarodna pomoč, 

 pomaga pri distribuciji opreme in sredstev iz državnih blagovnih rezerv in sredstev iz 
mednarodne humanitarne pomoči. 

 
 
6.2.1. Presoja potreb po pomoči 
Potrebe in upravičenost zahtev po pomoči presoja, skladno z obsegom dogodka, poveljnik 
CZ na podlagi strokovnih služb oziroma OŠCZ. 
 
 
6.2.2. Odločanje o pomoči 
Če je zaradi obsega in možnih nadaljnjih posledic dogodka potrebna pomoč: 

 iz sosednjih občin, regije – države, sprejme odločitev o tem in za pomoč zaprosi 
neposredno vodja področja operacij oziroma poveljnik CZ; 
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 iz sosednjih držav pa na zahtevo vodje intervencije zaprosi župan oziroma poveljnik 
CZ, če z meddržavnimi sporazumi ni drugače dogovorjeno. 

 
 
 
Prošnje za potrebno pomoč se posredujejo: 

 za pomoč iz sosednjih občin, regije – države, preko Izpostave URSZR Ljubljana oz. 
regijskega štaba CZ za ljubljansko regijo, če je aktiviran; 

 za pomoč iz sosednjih držav skladno z medobčinskimi dogovori in mednarodnimi 
sporazumi (tudi s pobratenimi občinami). 

  
O uporabi DRMS za pomoč ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh odloča P CZ RS zahtevo 
Poveljnika CZ za ljubljansko regijo oz. občinskega poveljnika CZ. 
 
Pomoč v silah in sredstvih iz drugih regij in sosednjih držav se zagotavlja skladno z regijskim 
in državnim načrtom zaščite in reševanja. 
 
6.2.3. Sprejemanje pomoči 
Pomoč sprejme neposredno član OŠCZ za logistiko, poskrbi za organiziranje in predajo 
zadolženi osebi v Službi za podporo oziroma uporabnikom v nadaljnjo uporabo. 
 
Član za logistiko skupaj z administrativno podporo ter ekipo za oskrbo poskrbi za ustrezne 
možnosti za delo in bivanje pripadnikov sil za zaščito in reševanje, ki nudijo pomoč. 
 
Posamezni strokovnjaki, reševalne enote in službe ter materialna pomoč se zberejo na 
mobilizacijskem mestu, ki ga določi poveljnik CZ oz. namestnik poveljnika CZ s pomočjo 
OŠCZ (člana za logistiko).  
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE 

 

7.1. PRISTOJNOSTI IN NALOGE 

 
Vodenje sil za ZRP je urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06 – UPB-1, 97/10 in 21/18 – ZNOrg). Skladno z navedenim zakonom 
se varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizira in izvaja kot enoten sistem na 
lokalni, regionalni in državni ravni. 
 
7.1.1. Pristojnosti in naloge občinskih organov in organov ZRP 
 
Občinski svet: 

 v proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, 

 odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve nad mejno vrednostjo, ki jo določajo 
zakoni in občinski predpisi. 

 
Župan: 

 skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

 skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih 
nesreč, 

 vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, 

 skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih 
ukrepov, 

 imenuje poveljnika CZ občine, njegovega namestnika in štab CZ, 

 odreja evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev, 

 odreja plačilo stroškov zaščite in reševanja iz sredstev proračunske rezerve skladno z 
zakoni in občinskimi predpisi 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
Občinska uprava: 
Opravlja naloge za potrebe varstva pred nesrečami glede na svoje delovno področje oziroma 
svoje pristojnosti. V času nesreč nudijo podporo organom vodenja in silam za zaščito, 
reševanje in pomoč pri izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog ZRP: 

 organizira in formira delovanje informacijskega centra za potrebe Občine Vrhnika; 

 sodeluje pri pripravi obvestil za javnost ter organizira novinarskih konference; 

 opravlja upravne in strokovne naloge ZRP;  

 zagotavlja pogoje dela za poveljnika CZ in OŠCZ; 

 zagotavlja informacijsko in administrativno podporo pri izvajanju nalog; 

 nudi pomoč tehničnih služb s področja okolja in prostora; 

 nudi pomoč službe za družbene dejavnosti; 

 organizira delo in zagotavlja pogoje za delo komisije za ocenjevanje škode; 

 organizira delo in pogoje za delo občinskih sil ZRP; 

 pripravlja prva, vmesna (dela) in končna poročila o nesreči; 

 nudi logistično podporo z občinskimi vozili in vozniki; 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
D-s-10 Načrt dejavnosti občinske uprave Občine Vrhnika ob naravnih in drugih nesrečah 
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Krajevne skupnosti: 

 spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo OŠCZ ter po potrebi 
prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah ZRP. 

 
Opravljajo vlogo poverjenikov. 
Poveljnik in namestnik CZ občine: 

 odloča o aktiviranju in uporabi sil in sredstev ZRP;  

 vodi in usmerja ZRP ob naravnih in drugih nesrečah; 

 preverja intervencijsko pripravljenost sil ZRP; 

 določa zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzoruje njihovo izvajanje; 

 usklajuje pomoč in dejavnosti za ZRP pri odpravljanju posledic; 

 skrbi za povezavo in usklajeno delovanje sil ZRP; 

 pripravlja predloge, pomaga pri odločitvah županu; 

 daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil ZRP ter mnenja in 
predloge za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč; 

 odreja umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij; 

 odreja uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev; 

 odreja uporabo tujega zemljišča za potrebe ZiR; 

 odreja obvezno sodelovanje državljanov v ZiR v skladu z njihovimi sposobnostmi in 
sredstvi za ZiR; 

 predlaga imenovanje članov štaba CZ. 
 
Poveljnik CZ občine lahko za vodenje posameznih intervencij ZiR določi vodjo intervencije. 
Poveljnik je za svoje delo odgovoren županu. 
 
Štab CZ občine ter vsa področja štabnega vodenja sistema občine Vrhnika: 

 nudi poveljniku CZ strokovno pomoč pri vodenju nalog ZRP; 

 organizira in izvaja reševalne intervencije iz občinske pristojnosti; 

 pripravlja strokovne ukrepe in navodila za delo na prizadetem območju; 

 zagotavlja informacijsko podporo; 

 zagotavlja logistično podporo občinskim silam ZRP; 

 pripravlja obvestila za obveščanje prebivalcev na ogroženem območju; 

 opravlja administrativne in finančne zadeve. 
 
Občinski inšpektorat in redarstvo (MIRED): 

 izvaja zakonsko določene naloge in nudi pomoč pri izvajanju določenih ukrepov, ki jih 
odredijo pristojne inštitucije - inšpekcijski nadzor (prepoved oziroma omejitev gibanja 
prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih; prepoved zbiranja ljudi 
na javnih lokalih ali drugih javnih mestih itd.); 

 vzdržuje javni red in mir; 

 opravlja varovanje vitalnih objektov, javnega premoženja, naravno in kulturno 
dediščino; 

 sodeluje pri organizaciji obvoznih poti in ureja promet; 

 opravlja naloge kurirske službe in druge potrebne naloge za OŠCZ v času 
intervencije; 

 nudi pomoč policiji, 

 izvaja naloge iz svoje pristojnosti na podlagi odlokov in ostalih zakonov. 
 
P-s-8 Seznam predstavnikov KS 
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7.1.2. Pristojnosti in naloge izvajalcev javnih služb 
 
a) Javne službe s področja preprečevanja širjena okužb na nacionalnem nivoju. 
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ljubljana 

 predlaga in izvaja ukrepe za preprečevanje epidemije in pandemije nalezljive bolezni 
pri ljudeh, 

 izvaja epidemiološko spremljanje epidemijskega oziroma pandemijskega pojavljanja 
nalezljivih bolezni, 

 ob pojavu nalezljive bolezni pripravi oceno tveganja za javno zdravje, 

 usklajuje pripravo smernic in standardnih postopkov za obvladovanje epidemije 
oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh, 

 opredeljuje potrebe po laboratorijski diagnostiki mikroorganizmov, komunicira in 
posreduje informacije za splošne in strokovne javnosti skladno s planom obveščanja, 

 po potrebi vzpostavi linijo odprtega telefona za prebivalstvo za informacije o 
preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni pri ljudeh, 

 predlaga in izvaja ukrepe za zagotavljanje izolacije in karantene, 

 predlaga strategijo in operativni načrt zaščite s cepljenjem in z zdravili, ter ga po 
potrebi izvaja, 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti 
 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Ljubljana 

 pripravi načrt za delo v primeru nalezljive bolezni (epidemije/pandemije), 

 izvaja naloge nacionalnih referenčnih laboratorijev in javno zdravstvenih, 

 mikrobioloških laboratorijev vključno z validacijo in uvajanjem novih metod, 

 vzdržuje zbirke za namene epidemioloških raziskav, 

 zagotavlja strokovno podporo in laboratorijske analize pri skrbi za zdravstveno 
ustrezno, 

 pitno vodo, varno hrano, varno in čisto okolje in ravnanje z odpadki vključno z 
delovanjem nacionalnih referenčnih laboratorijev na teh področjih, 

 zagotavlja strokovno podporo poveljniku CZ, 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti 
 
Zdravstveni inšpektorat, Območna enota Ljubljana opravlja naloge: 

 inšpekcijskega nadzora na področju nalezljivih bolezni, 

 inšpekcijskega nadzora na področju prehranskih dopolnil, živil za posebne 
prehranske oziroma zdravstvene namene, 

 inšpekcijskega nadzora nad proizvodnjo in prometom materialov ter izdelkov, 
namenjenih za stik z živili, in njihove uporabe v postopkih proizvodnje in distribucije 
prehranskih dopolnil ter živili za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, 

 inšpekcijskega nadzora nad pitno vodo, 

 nadzor pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki 
opravljajo zdravstveno dejavnost, v dejavnostih na področjih otroškega varstva, 
vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno-
higienskim stanjem začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah, 

 inšpekcijskega nadzora nad splošno varnostjo proizvodov v pristojnosti ministrstva, 
razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj ter drugih predpisov 
z delovnega področja ministrstva. 
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Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), OU Ljubljana 

 spremlja stanje in sprejema ukrepe za preprečevanje pojava in širjenja zoonoz, 

 zagotavlja medsebojno sodelovanje in obveščanje z NIJZ OE Ljubljana in MZ ob 
pojavu zoonoz pri živalih in v primeru izbruhov okužb, povzročenih z živili, 

 v sodelovanju z MZ pripravi kratkoročne in dolgoročne preventivne ukrepe in 
programe za varstvo prebivalstva pred zoonozami, pri čemer se določijo ukrepi, 
izvajalci, roki in sredstva za njihovo izvedbo, 

 usklajuje izvajanje odrejenih zdravstvenih in zaščitnih ukrepov ter nalog ZRP, 

 odreja oziroma izvaja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje 
bolezni živali, skladno z zakonodajo, 

 izdaja obvezna navodila uradnim veterinarjem UVHVVR in veterinarskim 
organizacijam, 

 spremlja gibanje bolezni živali v regiji ter o tem obvešča vso zainteresirano javnost  

 izvaja inšpekcijski nadzor nad varnostjo živil oziroma hrane, 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
 
b) Javne službe s področja gospodarskih in družbenih dejavnosti (komunala, javni zavodi 
vzgoje in izobraževanja ter občinska javna podjetja in zavodi): 

 opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči skladno z lastno dejavnostjo, 

 opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči na podlagi zahteve župana, poveljnika 
CZ, vodje intervencije ali občinske uprave, 

 opravljajo druge naloge za odpravljanje posledic nesreče, 

 opravljajo naloge po naročilu vodje intervencije. 
 
Društva in nevladne organizacije: 
RK Vrhnika, Župnijska Karitas Vrhnika, Planinsko društvo Vrhnika, Skavtska skupina 
Vrhnika, Radioklub Ivan Cankar, Društvo tabornikov, RK Vrhnika, ki so vključeni v izvajanje 
nalog ZRP, izvajajo naloge iz svoje pristojnosti za katere so opremljeni in usposobljeni. 
 
Primer nalog RK Vrhnika: 

 sodelovanje pri oskrbi prizadetega prebivalstva z najnujnejšimi živili, oblačili, vodo in 
drugimi najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami, 

 opravljanje nalog prve pomoči, 

 spremljanje in oskrba evakuiranega prebivalstva, 

 usposabljanje bolničarjev prve pomoči in organiziranje enot prve pomoči, 

 opravljanje nalog v zvezi z obveščanjem, evidentiranjem in poizvedovanjem za 
žrtvami in prizadetimi v naravnih in drugih nesrečah. 

 
Javne službe: 
Javna gasilska služba, Zdravstveni dom Vrhnika, Center za socialno delo Ljubljana, Enota 
Vrhnika, Komunalno podjetje Vrhnika, Policijska postaja Vrhnika, VURS-Območni urad 
Postojna, Veterinarska ambulanta Vrhnika, MIRED, Lekarna Ljubljana-enote Vrhnika, 
Gasilska brigada Ljubljana, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Ivana Cankarja in OŠ A. 
Martina Slomška ter Vrtec Vrhnika in Župnijski vrtec Vrhnika opravljajo naloge po odredbi 
poveljnika CZ Občine Vrhnika, za katere so usposobljeni in opremljeni ter v skladu s svojimi 
načrti dejavnosti. 
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Policijska postaja Vrhnika: 

 varuje življenja, osebno varnost in premoženje ljudi ter vzdržuje javni red na 
prizadetem območju, 

 preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja ter prekrške, odkriva in prijema 
njihove storilce ter druge iskane osebe in jih izroča pristojnim organom, 

 nadzira in skladno s stanjem prometne infrastrukture ureja promet ter omogoča 
interveniranje silam za ZRP, 

 skladno z razmerami varuje državno mejo in izvaja mejni nadzor ter policijske naloge 
v zvezi s tujci, 

 izvaja zaščitne ukrepe in naloge ZRP iz svoje pristojnosti, 

 izvaja zakonsko določene naloge in nudi pomoč pri izvajanju določenih ukrepov, ki jih 
odredijo pristojne inštitucije (prepoved oziroma omejitev gibanja prebivalstva na 
okuženih ali neposredno ogroženih območjih; prepoved zbiranja ljudi na javnih lokalih 
ali drugih javnih mestih itd.), 

 sodeluje pri identifikaciji žrtev, 

 sodeluje z drugimi državnimi organi, še posebej z ReCO Ljubljana, 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
Upravna enota Vrhnika:  

 ureja državljanska stanja  

 izdaja javne listine (osebne izkaznice, potne listine, vozniška in prometna dovoljenja, 
smrtovnice),  

 pripravlja obvestila za sredstva javnega obveščanja o načinu in možnostih za 
pridobitev ustrezne javne listine ter opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 

 
Zdravstveni dom Vrhnika:  

 organizira in izvaja medicinsko oskrbo na terenu in v zdravstvenih ustanovah, 

 koordinira sile in sredstva zdravstva in posreduje pri zagotavljanju pomoči iz drugih 
regij ter 

  izvaja druge ukrepe in naloge iz svoje pristojnosti. 
 
NMP ZD Vrhnika: 

 Izvaja naloge zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni, 

 zagotavlja neprekinjeno zdravstveno pomoč, 

 sodeluje pri prevozu in negi obolelih, 

 sodeluje pri izvajanju sanitarno higienskih in protiepidemijskih ukrepih 
 
Center za socialno delo Ljubljana – enota Vrhnika 

 izplačevanje denarnih prejemkov 

 PSP – prva socialna pomoč 

 psihosocialna pomoč 

 informiranje o možnostih za pridobitev materialnih sredstev 

 nameščanje v ustrezne ustanove 

 druge prioritetne naloge po usmeritvah ustanovitelja 
 
Običajno se ob nesreči (odvisno od dogodka) vključijo v: 

 Organizacija preskrbe in oskrbe prebivalcev (pomoč pri evakuaciji in iskanju prostora 
za nastanitve prebivalcev v začasna ali nadomestna bivališča; evidentirajo rizične 
posameznike ali skupine prebivalcev; organizirajo pomoč na domu in dostavo hrane; 
pridobivajo in posredujejo informacije na terenu), 

 sodelovanje pri oskrbi prebivalstva z osnovnimi dobrinami (pomoč pri razdeljevanju 
hrane, vode, oblek), 
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 organizirajo in vzpodbujajo skupnostne akcije na terenu (na terenu organizirajo 
delavnice za otroke, starejše; zadolžijo strokovnjake - osebe, ki bodo izvedle 
programe post travmatskega stresa; izvajajo usposabljanja za prostovoljce in druge 
izvajalce delavnic) ter  

 povezujejo ključne deležnike (z namenom zagotoviti ranljivim skupinam pravično 
delitev pomoči sodelujejo v komisijah z oblikovanje različnih kriterijev; prebivalstvu 
nudijo informacije in jim organizirajo pomoč drugih organizacij. 
 

P- s-26 Pregled Centrov za socialno delo 
D-s-22/3 Načrt dejavnosti CSD Vrhnika 
 
Veterinarska postaja Vrhnika 

 spremlja stanje na terenu, 

 izvaja odrejene zdravstvene in zaščitne ukrepe ter naloge ZRP, 

 izvaja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje širjenja bolezni živali, 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
Elektro Ljubljana, DE Ljubljana – izpostava Vrhnika: 

 vzpostavi takojšen nadzor nad okvaro elektro infrastrukture; 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.  
 
P-s-7 Pregled javnih in drugih služb, podjetij, zavodov ter organizacij, ki opravljajo dejavnost 
pomembne za ZiR 
D-s-22 Načrti dejavnosti organizacij v Občini Vrhnika 
 

7.2. OPERATIVNO VODENJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

 
7.2.1. Izvajalci operativnega vodenja zaščite, reševanja in pomoči 
 
Operativno strokovno vodenje sil za ZRP na območju občine Vrhnika izvaja poveljnik CZ ob 
pomoči OŠCZ, vodje intervencije, vodje operativnih enot in strokovnih služb.  
 
Na območju regije pa poveljnik CZ za ljubljansko regijo s štabom CZ regije. 
 
Izpostava URSZR Ljubljana opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in 
pomoči na območju regije ter ima vlogo povezovanja in koordinacije nalog in aktivnosti med 
lokalnimi skupnostmi, drugimi organi in službami regijskega pomena in državnim nivojem 
(URSZR). 
 
Za vodenje posameznih intervencij za ZRP, lahko občinski poveljnik CZ določi vodjo 
intervencije.  
 
Zdravstvene ukrepe in druge posebne ukrepe ter njihovo izvajanje in spremljanje razmer na 
terenu določi minister, pristojen za zdravje in jih usklajuje z MZ. 
 
Ob aktiviranju občinskega načrta vodi aktivnosti ZRP na območju občine Vrhnika poveljnik 
CZ občine Vrhnika v sodelovanju s poveljnikom CZ za Ljubljansko regijo. 
 
Na podlagi napovedi poteka epidemije ali pandemije in ocene razmer, poveljnik CZ RS 
posreduje regijskemu poveljniku CZ informacije, zaščitne ukrepe in naloge ZRP. Slednji 
preda informacije poveljniku CZ Občine Vrhnika, ki usklajuje in usmerja aktivnosti na občinski 
ravni. 
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Namestnik poveljnika CZ ima v času odsotnosti poveljnika CZ vse njegove pristojnosti in je 
za svoje delo odgovoren županu. Nam. poveljnika CZ je obenem vodja področja načrtovanja.  
 
OŠCZ nudi strokovno pomoč pri vodenju ter opravlja druge operativno-strokovne naloge 
ZRP. Ima vlogo povezovanja in koordiniranja nalog in pomoči med intervencijskimi službami 
lokalnega pomena, organi ter službami regijskega pomena. V OŠCZ se vključuje člane služb 
za podporo štabom CZ, javne uslužbence s specifičnimi znanji in pripadnike sil ZRP, Policije, 
NMP in ostalih pristojnih organizacij in služb. 
 
Poverjeniki za CZ usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter 
organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju, za 
katerega so imenovani. 
 
Zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje pristojnosti občine in praviloma tudi odnosi z 
javnostmi so v pristojnosti župana. 
 
7.2.2. Operativno vodenje intervencije ob večjem dogodku 
 
Usklajevanje velikih dogodkov ter logistična podpora se izvajajo v okviru OŠCZ, pri čemer 
vse aktivnosti vodi in usklajuje poveljnik CZ s podporo članov OŠCZ (operativa, načrtovanje, 
logistika in administracija) in drugih strokovnih oseb po posameznih področjih. 
 
Temeljne naloge na tej ravni so predvsem: 

 določitev strategije, ciljev in prioritet, 

 zagotavljanje finančnih virov, 

 načrtovanje prihodnjih aktivnosti iz pristojnosti občine, 

 zagotavljanje nujnih življenjskih pogojev prizadetim, 

 obveščanje medijev in javnosti, 

 zagotavljanje storitev javnih gospodarskih služb iz občinske pristojnosti, 

 vzpostavitev in vzdrževanje stika z državno/regijsko ravnjo, če je to potrebno zaradi 
potrebe po pomoči državnih sil ZRP. 

 
Sedež OŠCZ Občine Vrhnika je v operativni štabni sobi v gasilskem domu PGD Sinja 
Gorica, kjer je tudi ena izmed lokacij za zbiranje pomoči tako v enotah kot opremi in 
humanitarni pomoči (Skladišče CZ – KCO).  
 
Glede na vrsto nesreče »epidemije oz. pandemija« OŠCZ izvaja aktivnosti v operativni 
sestavi, razdeljen v dve ekipi. Razdelitev ekip se formulira glede na zahtevnost nalog ob 
razglasitvi. Ekipi delujeta na ločenih lokacijah. V primeru okužbe prve skupine se aktivira 
druga skupina OŠCZ v operativni sestavi. Ekipi se o delovanju medsebojno usklajujeta in 
obveščata. 
 
Zaradi lažjega organiziranja izvajanje nalog ZRP, lahko OŠCZ deluje tudi na drugih primernih 
(rezervnih) lokacijah, in sicer na sedežu Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1 ali dislocirani enoti 
Občine na Cankarjevem trgu 11 (t. i. Mullayevi hiši). V kolikor se zaradi epidemije izkaže 
potreba po še bolj razpršenih lokacijah za delovanje OŠCZ ter ostalih služb in enot ZRP, se 
jih določi naknadno. Po odločitvi poveljnika CZ oz. namestnika poveljnika CZ lahko štab 
izvaja operativno vodenje tudi na daljavo preko videokonferenc (npr. Zoom, itd.). 
 
S tem se zagotovi operativnost OŠCZ in drugih služb, enot in sil ZRP. 
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Poveljnik CZ ob pomoči OŠCZ ob nesreči/dogodku organizira naslednje delovne procese: 

 operativno načrtovanje, 

 organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz občinske pristojnosti – dajanje 
obveznih usmeritev vodjem posameznih področij, 

 zagotavljanje logistične podpore intervencijskim silam za zaščito, reševanje in pomoč, 

 opravljanje administrativnih in finančnih zadev. 
 
Pri tem sodelujejo člani štaba, javni uslužbenci OU ter drugi strokovnjaki, ki jih vključi v delo 
poveljnik CZ. Ta lahko za izvedbo posameznih nalog ustanovi ustrezne delovne skupine, v 
kolikor niso že predvidene po načrtu. 
 
Štab CZ mora ob večjih nesrečah čim prej vzpostaviti pregled nad stanjem na prizadetem 
območju, oceniti predvideni razvoj situacije, poskrbeti za takojšnje ukrepanje z zagotovitvijo 
nujne reševalne pomoči.  
 
V tem pogledu tesno sodeluje z vodjo intervencije. Zatem se mora osredotočiti na izdelavo 
strategije ukrepanja za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje, ki zajema določitev 
prednostnih nalog, človeške in materialne vire, operativne rešitve izvedbe zahtevnejših nalog 
ter nosilce koordinacije. 
 
Štab CZ zagotavlja potrebno logistično podporo reševalnim silam, ki obsega zagotavljanje 
zvez, opreme, materialov, transporta, informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in 
drugega varstva. 
 
V primeru velikih in zelo velikih nesreč oz. verižnih nesreč zagotavlja logistično podporo 
gasilskim ter drugim enotam ZRP enotam (hrana, voda, gorivo, nastanitev in podobno) 
regijski poveljnik CZ v sodelovanju z občinskim poveljnikom CZ. 
 
Pri obsežni in dolgotrajno razglašeni epidemiji se aktivira poverjenike za CZ (predstavniki 
KS), ki organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju 
krajevne skupnosti oz. naselij, za katera so imenovani. 
 
Posledice nesreče se čim prej ustrezno dokumentira. Pri tem se po možnosti opravi tudi 
filmski in fotografski zapis. Prav tako je treba dokumentirati tudi vse odločitve poveljnika CZ 
in drugih organov, za kar skrbi administrativna podpora in občinska uprava. 
 
D-n-2 Struktura vodenja, načrtovanja in izvajanja v epidemiji COVID-19 
 
7.2.3. Vodenje aktivnosti ob večjem dogodku 
 
Intervencijo vodi vodja intervencije (če ga posebej imenuje poveljnik CZ). Vodja intervencije 
oziroma pristojni poveljnik CZ po potrebi lahko imenuje svoje pooblaščence za: varnost pri 
delu in zdravje, odnose z javnostmi, povezave z pomožnimi in podpornimi organizacijami ter 
druge naloge (pravne in varnostne zadeve, itd.), ki mu pomagajo izvajati naloge na področju 
vodenja. 
 
Službe, ki sodelujejo pri ZRP, vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke ter 
predpisi. V kolikor na intervenciji oziroma izvajanju nalog ZRP sodeluje več (različnih) služb, 
mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami vodje intervencije. Vodje posameznih 
služb oz. enot sestavljajo vodstvo intervencije. 
 
V primeru, ko se aktivira poveljnik CZ, vodi vodja intervencije (oz. vodstvo intervencije ali 
štab operative) intervencijo v skladu z usmeritvami poveljnik CZ. Poveljnik CZ vodi delo 
štaba CZ in koordinira delo intervencijskih enot. 
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7.3. FINANČNA POOBLASTILA 

 
Finančna pooblastila izvajalcev operativnega vodenja zaščite, reševanja in pomoči so: 
 
Poveljnik CZ in javni uslužbenec za zaščito in reševanje v občinski upravi oz. oseba 
odgovorna za koordinacijo smeta v primeru nesreče odrejati aktivnosti za zaščito, 
reševanje in pomoč v vrednosti in obsegu določenim s pooblastilom župana (lahko je 
splošno pooblastilo ali pa po določilih tega načrta).  
 
Če je za uspešno in učinkovito izvedbo intervencije potrebno angažirati dodatne sile in 
sredstva, to v skladu s svojimi pristojnostmi odobrita poveljnik CZ ali župan. 
 
P-s-67 Finančno pooblastilo župana za poveljnika in namestnika poveljnika CZ za vodenje 
večjih intervencij 
 

7.4. ORGANIZACIJA ZVEZ 

 
Pri operativnem vodenju aktivnosti za ZRP se za prenos podatkov ter komuniciranje med 
organi vodenja, reševalnimi službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči 
uporabljajo naslednje vrste zvez: 
storitve: 

 intranet zaščite in reševanja ter 

 elektronska pošta; 
 
zveze: 

 radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja ZARE (ZA-RE DMR in ZA-RE PLUS, 
TETRA), 

 satelitske zveze za prenos podatkov mobilnih enot, 

 sistem javne stacionarne telefonije, 

 mobilna telefonija, 

 prenosne bazne postaje mobilne telefonije, 

 internet/svetovni splet, 

 elektronska pošta, 

 telefaks,  

 paketni radio za prenos podatkov Zveze radioamaterjev Slovenije in druge zveze 
 
Pri neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči se uporabljata sistem radijskih 
zvez zaščite in reševanja (ZA-RE) ter sistem osebnega klica. Sistem zvez ZA-RE se obvezno 
uporablja pri operativnem vodenju intervencij in drugih zaščitnih ter reševalnih akcijah. 
Telekomunikacijska središča tega sistema v LJ regiji je ReCO Ljubljana, prek katerih se 
zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne telekomunikacijske sisteme ter med 
ostalimi centri za obveščanje, Tabela 2. 
 
Povezava z ReCO LJ: Kanal: K-18 S/D (Repetitor Ulovka) 
 
Rezervni kanal: 
POVEZAVA Z ReCO LJ: Kanal: K-15 S/D (Repetitor Krim) 
  
DELOVNI KANAL: Kanal: K-37 Si 
  
REZERVNI KANAL: Kanal: K-38 Si 
  
REZERVNI KANAL: K-31 S/D (Repetitor na Logu) 
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Tabela 2. Pregled repetitorjev ReCO Ljubljana (za občino Vrhnika). 

Repetitor Kanal  

Krim 15 – ReCO Ljubljana Rezervni kanal 

Šmarna Gora 16 – ReCO Ljubljana Rezervni kanal 

Janče 17 – ReCO Ljubljana Rezervni kanal 

Ulovka 18 – ReCO Ljubljana Delovni kanal 

 
Delovne kanale zvez na intervenciji na prošnjo vodje intervencije določi načeloma ReCo LJ. 
 
V primeru helikopterskega reševanja se uporabljajo kanali K-34 . 
 
Prehod na delovni kanal odredi vodja intervencije. 
 
Radijske zveze sistema zvez ZARE se uporablja v skladu z navodilom za uporabo radijskih 
zvez ZARE. 
 
Radijski sistem ZARE+ uporabljajo: 

 Klinični center Ljubljana – Reševalna postaja (514) 

 ZD Vrhnika (603) 
 
Uporaba mobilnih repetitorskih postaj ZARE 
 
Mobilne repetitorske postaje se uporablja za nadomestilo izpadlih repetitorskih postaj 
radijske mreže Sistema zvez ZARE ali za izboljšanje delovanja omenjene mreže v primeru 
lokacije s slabšo pokritostjo z radijskim signalom ZARE ali potrebe po dodatnem repetitorju 
zaradi povečanega radijskega prometa oziroma zahteve zaradi organizacije prometa 
radijskih ZARE ob nesreči. 
 
Dokončno se kanale mobilnih repetitorjev določi ob postavitvi repetitorja. Praviloma se 
uporabljata kanala 31 in 32, možno pa je uporabiti kateri koli repetitorski kanal Sistema zvez 
ZARE, Slika 5. 
 



              Načrt ZiR ob pojavu epidemije pri ljudeh                        
 

 
39 
 

 
Slika 5. Repetitorske lokacije sistema ZARE. 

 
Podsistem osebnega klica 
V sistemu zvez ZA-RE deluje tudi podsistem osebnega klica (pozivniki oziroma pagerji). Ta 
omogoča pošiljanje pisnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica. Sporočila 
pošiljajo pristojni regijski centri za obveščanje. Oddajniško mrežo sestavlja 47 oddajnikov 
zgornje mreže in 69 digitalnih repetitorjev spodnje mreže. Če bi bilo potrebno, bi bilo mogoče 
namestiti tudi mobilni digitalni repetitor. Na območju ljubljanske regije bi mobilni digitalni 
repetitor lahko namestili v bližnji okolici. 
 
P-s-51 Imenik uporabnikov v sistemu zvez ZARE 
D-s-12 Navodilo o uporabi radijskih zvez in obveščanje v sistemu ZARE 
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8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

 

8.1. SPLOŠNI IN POSEBNI ZDRAVSTVENI UKREPI 

 
Preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v RS določata Zakon o nalezljivih boleznih 
(Uradni list RS, št. 33/06 – ZNB-UPB1 in 49/20) in Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in 
posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99 in 
58/17). 
 
Ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh se bodo poleg splošnih 
in posebnih zdravstvenih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni pri 
ljudeh na področju zdravstva izvajali tudi zaščitni ukrepi in naloge ZRP. 
 
8.1.1. Splošni in posebni zdravstveni ter drugi posebni ukrepi za preprečevanje in 
obvladovanje nalezljivih bolezni pri ljudeh  
  
Za določitev splošnih in posebnih zdravstvenih ter drugih posebnih ukrepov za 
preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni pri ljudeh je zadolžen NIJZ OE Ljubljana, 
zdravstveno nadzorstvo pa izvajata Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije OE 
Ljubljana ter Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, vsak skladno s 
svojimi pristojnostmi.  
  
Posebne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje izvajajo fizične in pravne osebe, ki 
izvajajo zdravstveno dejavnost, pri nalezljivih boleznih, ki se prenašajo med živalmi in 
človekom (zoonozah), pa tudi fizične in pravne osebe, ki opravljajo veterinarsko dejavnost.  
  
Posebni ukrepi so:  

 osamitev (izolacija), karantena, obvezno zdravljenje in poseben prevoz bolnikov;  

 cepljenje (imunizacija in imunoprofilaksa) ter zaščita z zdravili (kemoprofilaksa);  

 dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija ter  

 drugi posebni ukrepi.  
  
V primeru potreb po dodatni pomoči pri izvajanju teh posebnih ukrepov lahko po odločitvi 
poveljnika CZ RS oziroma poveljnika CZ za ljubljansko regijo sodelujejo tudi sile za ZRP ter 
po potrebi tudi SV s svojimi razpoložljivimi zmogljivostmi. Pogoje in način izvajanja posebnih 
ukrepov opredeli ministrstvo, pristojno za zdravje.   
 
Sile za ZRP bodo po potrebi sodelovale pri izvajanju posebnih ukrepov, in sicer pri: 

 delitvi in dostavi materialnih sredstev za izvajalce zdravstvene dejavnosti, 

 meritvah telesne temperature na kontrolnih točkah pri prehodu državne meje, 

 organizaciji osnovne oskrbe s hrano osebam v karanteni in izolaciji, 

 dezinfekciji, dezinsekciji in deratizaciji, 

 organizaciji usposabljanj za pravilno in varno izvajanje nalog in za pravilno uporabo 
zaščitnih sredstev.  

  
Pogoje, način izvedbe nalog sodelujočih in njihove pristojnosti, aktivnosti in nadzor nad 
izvajanjem posebnih ukrepov opredeli ministrstvo, pristojno za zdravje.  
  
Pogoje, način in sredstva za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije predpiše 
minister, pristojen za zdravje v sodelovanju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo in 
ministrom, pristojnim za okolje in prostor.  
 
D-n-7 Smernice za ukrepanje GEŠP in GE na intervencijah ob COVID-19 
D-n-8 Postopkovnik za razkuževanje objektov 
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a) Osamitev in karantena  
 
Osamitev (izolacija) je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje, ki ga določi lečeči 
zdravnik, NIJZ ali njegove območne enote zbolelemu za nalezljivo boleznijo, da se omeji 
svobodno gibanje, kadar to lahko povzroči neposreden ali posreden prenos bolezni na druge 
osebe. Glede na način prenosa nalezljive bolezni in stanje kužnosti bolnika se določi vrsta 
osamitve, ki lahko poteka na bolnikovem domu, v zdravstvenem zavodu (hospitalizacija) ali 
pa za ta namen posebej določenem prostoru. Osamitev lahko traja največ toliko časa, kolikor 
traja kužnost.  
  
Pristojni organ v MZ določi:   

 razloge za osamitev izven doma bolnika,  

 pogoje, ki jih mora izpolnjevati objekt namenjen za nastanitev,  

 prevoz do mesta izolacije, 

 način spremljanja stanja bolnika,   

 plačilo stroškov in   

 pogoje za konec izolacije.  
 
D-n-1020 Seznam lokacij primerne za izolacijo 
D-n-1021 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati objekt namenjen za nastanitev oseb v izolaciji 
D-n-1023 Navodila za osebe, ki so v karanteni (izven doma) 
D-n-1024 Potrebna MTS za izvedbo karantene - Dnevno spremljanje podatkov 
D-s-22/4 Krizni načrt ravnanja v DU Vrhnika v primeru COVID-19 (Sars-CoV-2) 
 
Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in določi obvezne zdravstvene 
preglede zdravim osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom ki je 
zbolel za kugo, virusno hemoragično mrzlico (Ebola, Lassa, Marburg) ali nalezljivo boleznijo 
za katero je bila razglašena epidemija, v času njegove kužnosti. Karanteno odredi minister, 
pristojen za zdravje, na predlog NIJZ.  
  
Pristojni organ v MZ določi:   

 razloge za karanteno izven stalnega ali začasnega bivališča osebe,   

 pogoje, ki jih mora izpolnjevati objekt namenjen za nastanitev oseb v karanteni ,  

 organizacijo prevoza do mesta karantene, 

 način spremljanja izvajanja karantene,  

 plačilo stroškov in 

 pogoje za zaključek karantene.  
  

D-n-1008 Načrt sodelovanja ZRP na občinski in državni ravni za izvajanje karantene oziroma 
izolacije 
D-n-1027 Seznam lokacij primerne za karanteno 
D-n-1027/1 Sklep o določitvi možnih nastanitvenih objektov zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 
D-n-1028 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati objekt namenjen za nastanitev oseb v karanteni 
D-n-128/1 Odredba o začasnem ukrepu prepustitve nastanitvenih objektov zaradi zajezitve 
in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
D-n-1029 Vzorec pogodbe z izvajalcem karantene 
D-n-1030 Navodila za osebe, ki so v karanteni izven doma 
D-n-1030/1 Navodila za osebe, ki so v karanteni doma 
D-n-1031 Potrebna MTS za izvedbo karantene - Dnevno spremljanje podatkov 
D-n-1032 Priporočila za pripravo objekta za karanteno, ravnanje osebja in nastanjenih v 
karanteni 
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D-s-22/4 Krizni načrt ravnanja v DU Vrhnika v primeru COVID-19 (Sars-CoV-2) 
 
 
 
 
 
b) Drugi ukrepi s katerimi se omeji svoboda gibanja    
  
Ob pojavu epidemije ali pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, kadar s splošnimi in 
posebnimi ukrepi ni mogoče preprečiti, da se v RS zanesejo in v njej razširijo določene 
nalezljive bolezni lahko Vlada RS odredi tudi druge posebne ukrepe, kot so:  

 določi pogoje za potovanje v države, v katerih obstaja možnost okužbe z nevarno 
nalezljivo boleznijo, ali za prihod iz teh držav,  

 prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih in ogroženih območjih,  

 prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, 
dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni,  

 omeji in prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.  
 
Pri izvajanju drugih posebnih ukrepov sodeluje Policija in drugi organi kot so inšpektorati in 
MIRED. Pomoč jim lahko nudijo tudi enote za zaščito, reševanje in pomoč, toda le pri 
spremljanju razmer (obveščanju prebivalcev) in ne pri izvajanju ukrepov. Ministrstvo, 
pristojno za zdravje tudi v sodelovanju s Policijo in Civilno zaščito RS, določi pogoje, način 
izvedbe, sodelujoče in njihove pristojnosti, posamezne aktivnosti pristojnih ter nadzor nad 
izvajanjem drugih posebnih ukrepov. Glede materialne dolžnosti, nadomestila plače, varstva 
pri izvrševanju dolžnosti, povračilu škode in odgovornosti za povzročeno škodo se smiselno 
uporabljajo predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
 
P-n-72 Sklep o prepovedi zbiranja ljudi 
 
c) Drugi ukrepi 
  
V določenih primerih nalezljivih bolezni se za širjenje bolezni lahko uporabljajo tudi ukrepi s 
katerimi se ugotavlja prisotnost znakov bolezni. Eden od takih je izvajanje ukrepa merjenja 
telesne temperature, ki ga izvajajo posamezniki, ki so primerno usposobljeni. Ukrep se lahko 
izvaja na mejah, na vstopnih točkah v poslovne objekte in poslovne zgradbe ter objekte 
institucionalnega varstva in druge. 
  
Lastniki ali upravljavci objektov v skladu s priporočili NIJZ določijo ukrepe, način izvajanja 
ukrepov in odgovorne za izvajanje ukrepov za preprečitev širjenja okužbe in z njimi seznanijo 
uporabnike objektov.  
 
D-n-1000 Navodila o uporabi maske, higiena rok in kašlja 
D-n-1000/1 Navodila higiena rok zdravstveni 
D-n-1000/2Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 
D-1009 Navodila RKS za člane ekip PP za izvajanje nalog ob epidemiji 
 

8.2. ZAŠČITNI UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

 
Ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči so namenjeni preprečitvi, ublažitvi, zmanjšanju 
nastanka in odpravi posledic epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.  
  
Ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh se izvajajo naslednji 
zaščitni ukrepi in naloge ZRP:  

 prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi (ukrep), 
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 radiološka, kemična, biološka zaščita (RKB) - biološka zaščita (ukrep), 

 prva pomoč in nujna medicinska pomoč (naloga), 

 pomoč ogroženim in prizadetim (okuženim) prebivalcem (naloga), 

 zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje (naloga). 
 
 
8.2.1. Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 
 
Če je posledica epidemije ali pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh večje število mrtvih, je 
treba infektivna trupla ustrezno zaščititi pred okoljskimi vplivi skladno z navodilom za 
ravnanje z infektivnimi trupli, ki ga posreduje regija in Pravilnikom o prevozu in pokopu 
posmrtnih ostankov (Uradni list RS, 70/97, 61/11, 53/17 in 56/17-popr.).  
 
NIJZ pripravi navodila in usmeritve glede pogojev in načina prevoza, pokopa, izkopa in 
prekopa posmrtnih ostankov v razmerah razglašene epidemije/pandemije. Trupla do mesta 
pokopa prepeljejo pristojne gospodarske službe. Posmrtni ostanki se morajo prepeljati z 
avtomobilom za prevoz posmrtnih ostankov (v nadaljnjem besedilu: furgon) v transportni, 
neprepustni krsti, ki je sestavljena iz zunanje lesene krste in neprodušno zacinjene notranje 
krste iz cinka ali katerega koli drugega samorazkroljivega materiala. Če je bil vzrok smrti 
nalezljiva bolezen, je treba posmrtne ostanke zaviti še v mrtvaški prt, prepojen z 
anstiseptično raztopino. 
 
Občina Vrhnika ima v bližini obstoječih pokopališč predvidene lokacije za pokop večjega 
števila mrtvih. Mesto bo predlagano z občinskim prostorskim načrtom. Poleg tega vnaprej 
pripravijo mesta za hrambo infektivnih trupel, če vseh trupel ne bi mogli pravočasno pokopati 
(npr. cerkve, tovornjak hladilnik itd.). 
  
Služba za PR pri poveljniku CZ poskrbi za ustrezno obveščenost prebivalcev glede 
predpisanih omejitev in pogojev pokopa posmrtnih ostankov, ki jih predpiše pristojno 
ministrstvo.  
  
Po prejemu informacije, ki jo poveljnik CZ (ali občina po liniji ReCO) prejme s strani regije, 
začne izvajati zaščitne ukrepe, če je to sposobna sama in o realizaciji poročajo poveljniku CZ 
za ljubljansko regijo. 
  
P-s-7 Pregled pogrebnih služb 
D-s-25 Občinski prostorski načrt 
D-n-1002 Navodilo za ravnanje z efektivnimi trupli 
D-n-1010 Priporočila za postopanje z umrlimi s COVID-19 
 
Ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh NIJZ:  

 naredi oceno tveganja za zdravje ljudi, 

 predlaga, usmerja in usklajuje splošne in specifične protiepidemijske ukrepe, 

 obvešča strokovno in splošno javnost o ukrepih, 

 ugotavlja okužena in ogrožena območja, 

 opredeljuje potrebe po vzorčenju in diagnostiki nalezljivih bolezni pri ljudeh ob pomoči 
pristojnih služb in SV ter izvaja protiepidemijske ukrepe, 

 predlaga izvedbo dekontaminacije, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, kar 
izvede NLZOH ob pomoči pristojnih služb in SV. 

  
Občine s pomočjo specializiranih zunanjih, tudi pogodbenih služb pomagajo NIJZ OE 
Ljubljana pri vzorčenju in diagnostiki nalezljivih bolezni pri ljudeh ter NLZOH-u pri izvedbi 
dekontaminacije, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.  
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P-s-68 Pregled služb za dezinfekcijo, dezinskecijo in deritezacijo  
D-n-8 Postopkovnik za razkuževanje objektov 
 
V kolikor obseg dela presega zmožnosti delovanja rednih služb, se po potrebi vključijo 
specializirane oz. pogodbene službe  ki sodelujejo pri razkuževanju javnih prostorov in 
površin, vozil in opreme NMP  in zdravstveni dom ter druge objekte (začasni stacionarij 
VŠD). 
Občine, po medobčinskem sporazumu delovanja na področju VNDN, so sklenile, da se za te 
ukrepe ne uporablja občinske prostovoljne sile ZRP, ampak se izvedbo ukrepov poveri 
zunanjim pogodbenim izvajalcem. 
 
D-n-1012 Postopkovnik za določitev opreme in ukrepanje v razmerah prisotnosti nalezljive 
bolezni 
 
D-n-8 Postopkovnik za razkuževanje objektov 
D-n-1012/1 Navodila za razkuževanje in čiščenje 
 
8.2.2. Prva pomoč in nujna medicinska pomoč 
 
Poročila o izvajanju nalog občine posreduje štabu CZ za ljubljansko regijo poveljnik CZ oz. 
namestnik poveljnika CZ.  
  
Služba NMP se bo ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh izvajala na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti. Naloge vseh ekip za izvajanje NMP so:  

 v najkrajšem mogočem času nudenje pacientu NMP, 

 zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo, 

 zagotavljati in organizirati nujne prevoze obolelih oseb do najbližje bolnišnice, 

 v najkrajšem mogočem času prepeljati pacienta v javni zdravstveni zavod, 

 upoštevati predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni ter 

 prijaviti nalezljivo bolezen, skladno z Zakonom o nalezljivih boleznih. 
  
Ob pojavu in v razmerah epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh mora 
nujno medicinsko pomoč zagotavljati Zdravstveni dom Vrhnika ter jih po potrebi napotuje v 
bolnišnice.  
 
Prostovoljne sile ZRP pri tej nalogi vključujejo postopoma in v omejenem obsegu glede na 
razsežnosti epidemije oz. izrednih razmer oziroma ko so na terenu angažirane vse 
zdravstvene ekipe. Aktiviranje sil ZRP se izvede na podlagi odredbe poveljnika CZ. 
 
D-n-7 Smernice za ukrepanje GEŠP in GE na intervencijah ob COVID-19  
D-1009 Navodila RKS za člane ekip PP za izvajanje nalog ob epidemiji 
P-s-55 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
P-s-56 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 
D-s-22/1 Načrt dejavnosti ZD Vrhnika (množična nesreča) 
D-s-22/4 Krizni načrt ravnanja v DU Vrhnika v primeru COVID-19 (Sars-CoV-2) 
 
8.2.3. Oskrba ogroženih/prizadetih prebivalcev 
 
Nosilci nalog: 

 poveljnik CZ, 

 člani štaba CZ  

 služba za podporo (ekipa za oskrbo in logistiko), 

 zaposleni v občinski upravi, 

 društva ZRP (skavti, taborniki, planinci, KVŠ) 
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 Rdeči križ Vrhnika, Župnijska Karitas, 

 Center za socialno delo, Izpostava Vrhnika. 
 
Ob izčrpanih vseh možnostih/virih samozaščite, je možna oskrba ogroženih/prizadetih 
prebivalcev. Poveljnika CZ oziroma člani štaba naredijo načrt oskrbe najbolj ogroženih 
skupin znotraj občine. Če je to potrebno, se organizira tudi pomoč humanitarnih organizacij 
in ostalih ekip za oskrbo. Centra za socialno delo po potrebi izvaja tudi psihosocialno pomoč. 
 
Strukture občinske uprave opravljajo naloge v zvezi z nastanitvijo in oskrbo glede na svoje 
delovno področje oziroma svoje pristojnosti. Za začasno namestitev obolelih in postavitev 
zasilnih bivališč so predvidene dodatne lokacije. 
 
D-s-10 Načrt dejavnosti občinske uprave Občine Vrhnika ob naravnih in drugih nesrečah 
P-s-27 pregled objektov za zagotavljanje nastanitve ogroženih prebivalcev 
P-s-27/1 Pregled organizacij za zagotavljanje prehrane 
P-s-27/2 Pregled lokacij za postavitev začasnih bivališč 
D-s-22/4 Krizni načrt ravnanja v DU Vrhnika v primeru COVID-19 (Sars-CoV-2) 
 
8.2.4. Biološka zaščita 
 
Ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh NIJZ:  

 naredi oceno tveganja za zdravje ljudi, 

 predlaga, usmerja in usklajuje splošne in specifične protiepidemijske ukrepe, 

 obvešča strokovno in splošno javnost o ukrepih, 

 ugotavlja okužena in ogrožena območja, 

 opredeljuje potrebe po vzorčenju in diagnostiki nalezljivih bolezni pri ljudeh ob pomoči 
pristojnih služb in SV ter izvaja protiepidemijske ukrepe, 

 predlaga izvedbo dekontaminacije, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, kar 
izvede NLZOH ob pomoči specializiranih pogodbenih služb (razkuževanje naj bo v 
pristojnosti upravnikov objektov glede na lastništvo in pogodbena razmerja 
posameznih upravnikov). 

 
Nosilci nalog: 

 specializirane pogodbene pristojne službe in SV. 
 
Občine, za izvajanje naloge biološke zaščite prvotno ne bo namenila občinskih sil ZRP. V 
kolikor preseže redno delovanje splošnih in pogodbenih služb za izvajanje biološke zaščite 
(upravniki stavb itd.) se postopoma vključujejo prostovoljne sile ZRP glede na razsežnosti 
epidemije oz. izrednih razmer. Aktiviranje sil ZRP se izvede na podlagi odredbe poveljnika 
CZ. Prioritetno se vključuje enoto, ki je usposobljena in opremljena za posredovanje pri 
nesrečah z nevarnimi snovmi.  
 
 
D-n-7 Smernice za ukrepanje GEŠP in GE na intervencijah ob COVID-19 
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 

 
Osebna in vzajemna zaščita obsegata vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev 
posledic nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega imetja. V okviru osebne 
in vzajemne zaščite prebivalci izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno zaščito, rešujejo ljudi 
in premoženje v družini, stanovanjski stavbi, naselju, podjetju in drugod v neposredni okolici. 
 
V okviru osebne in vzajemne zaščite lahko prebivalci opravljajo le manj zahtevne zaščitne in 
reševalne naloge, ne morejo pa opravljati nalog, ki zahtevajo temeljito strokovno znanje in za 
katere so potrebna zahtevna tehnična sredstva. 
 
Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite skrbi lokalna skupnost. 
 
Za osebno in vzajemno zaščito je odgovoren poveljnik CZ občine v sodelovanju z občinskimi 
službami.  
 
Prebivalce seznanja s postopki za izvajanje zaščitnih ukrepov ter opravljanje nalog ZRP 
preko poverjenikov za CZ, ki se imenujejo v večjih bivalnih okoljih, gospodarskih družbah, 
zavodih in drugih organizacijah. 
 
Za opravljanje nalog na področju osebne in vzajemne zaščite lahko občina organizira 
svetovalno službo, ki jo praviloma izvajajo prostovoljci Rdečega križa ter zaposleni v CSD, ki 
so pogodbena služba za psihosocialno podporo v sistemu ZRP občine Vrhnika ter strokovna 
služba za zaščito in reševanje občine (predvsem psihologi, socialni in zdravstveni delavci, 
strokovnjaki s področja zaščite in reševanja…). 
 
V vzajemno zaščito sodijo zlasti: 

 obveščanje prebivalcev o posledicah in razmerah epidemije, 

 usmerjanje osebne in vzajemne zaščite, 

 organiziranje informativnih centrov, 

 pomoč posebno ogroženim skupinam prebivalcev, 

 spremljanje socialnih razmer, 

 ozaveščanje o preventivnih ukrepih za zajezitev prenosa okužbe virusnih obolenj pri 
človeku, 

 s pravilnim ravnanjem z živili in pravilno pripravo hrane, 

 z izogibanjem stika z bolnimi živalmi, 

 s primerno obleko, obutvijo in uporabo ustrezne varovalne opreme in posebnih 
zaščitnih sredstev, 

 s pravilnim ravnanjem z infektivnimi odpadki, 

 s pravočasnim cepljenjem z upoštevanjem varne spolnosti ter 

 z ohranjanjem razdalje. 
 
S cepljenjem in uporabo sredstev za osebno zaščito ter z doslednim upoštevanjem navodil, 
ki jih po sredstvih javnega obveščanja sporočajo strokovne službe, lahko prebivalci 
učinkovito zmanjšajo pojav bolezni pri ljudeh. Da bi lahko prebivalci učinkovito izvajali ukrepe 
in naloge za zaščito svojega zdravja in življenja, morajo biti temeljito seznanjeni z boleznijo, 
njeno nevarnostjo ter vsemi možnimi in potrebnimi zaščitnimi ukrepi. Kadar je zaradi pojava 
nalezljive bolezni pri ljudeh ogroženo življenje ljudi, skrbi za organiziranje, razvijanje in 
usmerjanje osebne in vzajemne zaščite Ministrstvo za zdravje ob strokovni podpori NIJZ.  
 
NIJZ pripravi informacijska gradiva (navodila in priporočila) o nalezljivih boleznih pri ljudeh za 
splošno javnost in za posebno ranljive populacije, poskrbi za distribucijo navodil in priporočil, 
spremlja njihovo upoštevanje ter prilagaja navodila in distribucijo za njihovo največjo 
učinkovitost.  
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NIJZ poskrbi tudi za vzpostavitev odprtega telefona za prebivalstvo, ki prebivalcem nudi 
informacije o preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni pri ljudeh. NIJZ vsa navodila in 
priporočila o nalezljivih boleznih pri ljudeh objavlja tudi na svoji spletni strani (www.nijz.si).  
  
Navodila in napotki za izvajanje osebne in vzajemne zaščite so objavljeni na spletni strani 
URSZR oz. državnem spletišču (www.gov.si), spletni strani Občine Vrhnika (www.vrhnika.si) 
ter na družbenih omrežjih (FB: Civilna zaščita Vrhnika). 
 
D-n-7 Smernice za ukrepanje GEŠP in GE na intervencijah ob COVID-19 
D-n-1000 Navodila o uporabi maske, higiena rok in kašlja 
D-n-1000/1 Navodila higiena rok zdravstveni 
D-n-1000/2 Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 
D-n-1000/4 Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi COVID-19 
D-n-1017 Navodila prebivalcem za ravnanje ob pojavu nalezljivih bolezni 
D-s-1 Navodila in napotki prebivalcem, kako ravnati ob nesrečah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gov.si/
http://arhiv.vrhnika.si/
https://www.facebook.com/zascitaresevanjeLogatec/
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10. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 

 

10.1. RAZLAGA POJMOV 

 
Izbruh je pojav več primerov nalezljive bolezni kot pričakovano na določenem območju, v 
določenem časovnem obdobju in v določeni skupini ljudi.  
 
Epidemija je pojav tolikšnega števila primerov nalezljive bolezni ali tako velikega izbruha, ki 
po številu prizadetih oseb ali velikosti prizadetega območja pomembno presega običajno 
stanje in predstavlja tveganje za večji del prebivalstva in zahteva takojšnje ukrepanje.  
 
Pandemija je pojav, ko se okužba razširi na več celin. Do pandemije pride, kadar se v okolju 
pojavi nov povzročitelj nalezljive bolezni, s katerim se ljudje še nikoli niso srečali in so zato 
zanj bolj dovzetni. Povzročitelj ima dobro sposobnost širjenja med ljudmi, zato se jih lahko 
okuži veliko. Navadno se pandemija pojavlja v več valovih, ki so po svojih značilnostih med 
seboj lahko povsem različni.  
 
Morbiditeta obolevnost, zbolevnost, morbidnost ali morbiditeta je statistično merilo, ki se 
uporablja v zdravstvu in pomeni število bolnikov v določeni populaciji in v določenem 
obdobju. 
 
Nesreča je po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dogodek ali vrsta 
dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki prizadenejo oziroma 
ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, povzročijo škodo na kulturni dediščini 
in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne 
ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi redne dejavnosti, sile in sredstva ne zadostujejo.  
 
Okuženo območje je po Zakonu o nalezljivih boleznih območje, na katerem je ugotovljen 
eden ali več virov okužbe in na katerem so možnosti za širjenje okužbe. Ogroženo območje 
je po Zakonu o nalezljivih boleznih območje, na katero se lahko prenese nalezljiva bolezen z 
okuženega območja in na katerem so možnosti za širjenje okužbe.  
 
Zoonoze so bolezni ali okužbe, ki se na različne načine prenašajo z divjih ali domačih živali 
(vretenčarjev) na človeka in s človeka na živali.  
  
Stopnja ogroženosti je pričakovan obseg škode in drugih posledic naravne ali druge 
nesreče. 
 
Škoda, ki jo povzroči naravna ali druga nesreča, obsega neposredno škodo, stroške 
intervencij in ukrepov, s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče. 
 
Preventivni ukrepi so vsi ukrepi, s katerimi se prepreči nevarnost nastanka nesreče, 
oziroma ukrepi, s katerimi se zmanjša škodljive posledice nesreče. 
 
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive zmogljivosti gospodarskih družb, 
zavodov ali drugih organizacij, lokalnih skupnosti in države, ki so namenjene zaščiti, 
reševanju in pomoči ob naravni ali drugi nesreči. 
 
Sredstva za zaščito, reševanje in pomoč obsegajo zaščitno ter reševalno opremo in 
orodje, zaklonišča in druge zaščitne objekte, objekte in opremo za usposabljanje, skladišča, 
prevozna sredstva, telekomunikacijske in alarmne naprave ter material, ki se namensko 
uporablja za zaščito, reševanje in pomoč ali je predviden za ta namen. 
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Zaščitna in reševalna oprema ter orodje so sredstva, izdelana v skladu s predpisanimi 
standardi in praviloma tipizirana, za osebno in skupinsko zaščito, oprema, vozila ter tehnična 
in druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci pri 
zaščiti, reševanju in pomoči. 
 
Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza naravnih ter drugih danosti za 
nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s 
predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov 
za zaščito, reševanje in pomoč. 
 
Načrt zaščite in reševanja je na podlagi ocene ogroženosti in spoznanj stroke razdelana 
zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob določeni naravni ali drugi nesreči. 
 
Zaščita obsega organizacijske, tehnične in druge ukrepe ter uporabo tehničnih in drugih 
sredstev za neposredno osebno in skupinsko zaščito ljudi, živali, premoženja, kulturne 
dediščine ter okolja pred posledicami naravne in druge nesreče. 
 
Reševanje obsega ukrepe in postopke za reševanje ljudi, katerih življenje ali zdravje je 
ogroženo, reševanje živali, premoženja ter kulturne dediščine pred posledicami naravne in 
druge nesreče. 
 
Pomoč obsega ukrepe in storitve strokovnjakov, reševalnih enot in služb, uporabo zaščitne 
in reševalne opreme ter sredstev pomoči. 
 
Osnovni pogoji za življenje ob naravni in drugi nesreči so nujna zdravstvena oskrba ljudi in 
živali, nastanitev in oskrba ogroženih s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi 
življenjskimi potrebščinami, oskrba z električno energijo, zagotovitev nujnih prometnih 
povezav in delovanja komunalne infrastrukture, zagotovitev in zaščita nujne živinske krme ter 
zaščita kulturne dediščine. 
 
Pooblaščeni upravljavec je pravna oseba, s katero upravljavec sklene v imenu in na račun 
države pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe. 
 

10.2. RAZLAGA OKRAJŠAV 

 
CORS Center za obveščanje Republike Slovenije 

CZ Civilna zaščita 

CZ RS Civilna zaščita Republike Slovenije 

GE Gasilska enota, OGE Osrednja gasilska enota 

IC CZ Vrhnika Informacijski center Civilne zaščite občine Vrhnika  

GZ Gasilska zveza (občinska) 

MEEL Ekološki laboratorij z mobilno enoto (Zavod za zdravstveno varstvo Maribor) 

MZ Ministrstvo za zdravje 

NMP Nujna medicinska pomoč 

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje 

NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 

OKC PU Operativno – komunikacijski center Policijske uprave 

OŠCZ Občinski štab CZ 

PGD Prostovoljno gasilsko društvo 

PP Policijska postaja 

ReCO Regijski center za obveščanje 

RKS Rdeči križ Slovenije 
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SV Slovenska vojska 

UKOM Urad Vlade RS za komuniciranje 

URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

UVHVVR Uprava 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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11. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 

 

11.1. SEZNAM PRILOG 

 
Seznam skupnih prilog 
 
P-s-1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 
P-s-2 Seznam odgovornih oseb za ZiR občine Vrhnika 
P-s-3 Pregled sil za zaščito , reševanje in pomoč (organigram) 
P-s-4.Podatki o organih, služb in enotah CZ 
P-s-7 Pregled javnih in drugih služb, podjetij, zavodov ter organizacij, ki opravljajo dejavnost  
pomembne za ZiR 
P-s-8 Seznam predstavnikov KS 
P-s-14 Pregled materialno tehničnih sredstev (MTS)  
P-s-21 Pregled prostovoljnih GE s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 
P- s-26 Pregled Centrov za socialno delo 
P-s-27 pregled objektov za zagotavljanje nastanitve ogroženih prebivalcev 
P-s-27/1 Pregled organizacij za zagotavljanje prehrane 
P-s-27/2 Pregled lokacij za postavitev začasnih bivališčP-s-41 Pregled sredstev javnega 
obveščanja (medijev), ki obveščajo o nesreči  
P-s-41 Pregled sredstev javnega obveščanja (medijev), ki obveščajo o nesreči 
P-s-48 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč - 
poveljnika CZ 
P-s-48/1 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč - 
župana 
P-s- 55 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 
P-s-56 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 
P-s-67 Finančno pooblastilo župana za poveljnika in namestnika poveljnika CZ za vodenje 
večjih intervencij 
P-s-68 Pregled služb za dezinfekcijo, dezinskecijo in deritezacijo 
 
Seznam posebnih prilog 
 
P-n-1 Seznam odgovornih oseb Občine Vrhnika za izvajanje Načrta dejavnosti Občine 
Vrhnika 
P-n- 72 Sklep o prepovedi zbiranja ljudi 
P n-1002 Ocena potrebnih sil in sredstev 
 

11.2. SEZNAM NAČRTOV DEJAVNOSTI IN DODATKOV 

 
Seznam skupnih dodatkov 
 
D-s-1 Navodila in napotki prebivalcem, kako ravnati ob nesrečah 
D-s-2 Načrtom obveščanja, aktiviranja in alarmiranja v občini Vrhnika 
D-s-10 Načrt dejavnosti občinske uprave Občine Vrhnika ob naravnih in drugih nesrečah 
D-s-12 Navodilo o uporabi radijskih zvez in obveščanje v sistemu ZARED-s-19 Vzorec 
sklepa o aktiviranju načrta ZiR 
D-s-20 Vzorec sklepa o preklicu aktiviranja načrta ZiR 
D-s-21 Operativni načrt gasilskih enot v občini Vrhnika (Op-N) 
D-s-22 Načrti dejavnosti organizacij v Občini Vrhnika 
D-s-22/1 Načrt dejavnosti ZD Vrhnika 
D-s-22/2 Načrt dejavnosti PP Vrhnika 
D-s-22/3 Načrt dejavnosti CSD Vrhnika  
D-s-22/4 Krizni načrt ravnanja v DU Vrhnika v primeru COVID-19 (Sars-CoV-2) 
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D-s-25 Občinski prostorski načrt 
P-s-51 Imenik uporabnikov v sistemu zvez ZARE 
D-s-57 Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrtov ZiR  
 
 
Seznam posebnih dodatkov 
 
D-n-6 Aktiviranje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v 
občini Vrhnika 
D-n-7 Smernice za ukrepanje GEŠP in GE na intervencijah ob COVID-19 
D-n-8 Postopkovnik za razkuževanje objektov 
D-n-1000 Navodila o uporabi maske, higiena rok in kašlja 
D-n-1000/1 Navodila higiena rok zdravstveni 
D-n-1000/2 Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 
D-n-1002 Navodilo za ravnanje z efektivnimi trupli 
D-n-1000/4 Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi COVID-19 
D-1009 Navodila RKS za člane ekip PP za izvajanje nalog ob epidemijiD-n-1008 Načrt 
sodelovanja ZRP na občinski in državni ravni za izvajanje karantene oziroma izolacije 
D-n-1010 Priporočila za postopanje z umrlimi s COVID-19 
D-n-1012 Postopkovnik za določitev opreme in ukrepanje v razmerah prisotnosti nalezljive 
bolezni 
D-n-1012/1 Navodila NIJZ za razkuževanje in čiščenje 
D-n-1017 Navodila prebivalcem za ravnanje ob pojavu nalezljivih bolezni 
D-1024 Potrebna MTS za izvedbo karantene - Dnevno spremljanje podatkov 
D-n-1020 Seznam lokacij primerne za izolacijo 
D-n-1021 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati objekt namenjen za nastanitev oseb v izolaciji 
D-n-1023 Navodila za osebe, ki so v karanteni (izven doma) 
D-n-1024 Potrebna MTS za izvedbo karantene - Dnevno spremljanje podatkov 
D-n-1027 Seznam lokacij primerne za karanteno 
D-n-1027/1 Sklep o določitvi možnih nastanitvenih objektov zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 
D-n-1028 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati objekt namenjen za nastanitev oseb v karanteni 
D-n-128/1 Odredba o začasnem ukrepu prepustitve nastanitvenih objektov zaradi zajezitve 
in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
D-n-1029 Vzorec pogodbe z izvajalcem karantene 
D-n-1030 Navodila za osebe, ki so v karanteni izven doma 
D-n-1030/1 Navodila za osebe, ki so v karanteni doma 
D-n-1031 Potrebna MTS za izvedbo karantene - Dnevno spremljanje podatkov 
D-n-1032 Priporočila za pripravo objekta za karanteno, ravnanje osebja in nastanjenih v 
karanteni 
 


