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1 OBSEG NAČRTOVANJA
1.1 Temeljne ravni načrtovanja
Temeljni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni
pri ljudeh je državni načrt, izdelan za primer razglasitve epidemije ali pandemije posamezne
nalezljive bolezni pri ljudeh.
Občina Ig, glede na regijsko in lastno oceno ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh,
sodi v 3. razred ogroženosti. Skladno z Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Ljubljanski regiji, verzija 2.0, št.
8421-29/2017-10-DGZR z dne, 08. 09. 2020 je Občina Ig dožna izdelati posamezne dele
občinskega načrta zaščite in reševanja oziroma dokumente, v katerih predvidi način
obveščanja in izvajanja zaščitnih ukrepov ter nalog ZRP.
Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive
bolezni pri ljudeh je izdelan za primer razglasitve epidemije ali pandemije posamezne
nalezljive bolezni pri ljudeh, ko je potrebno polega služb v zdravstveni dejavnosti, uporabiti tudi
sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč, (v nadaljevanju ZRP).
Z deli načrta ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Ig se
urejajo zaščitni ukrepi in naloge ZRP. V načrtu so navedeni različni ukrepi, biološka zaščita,
prva pomoč, pomoč ogroženim in prizadetim občanom ter način zagotavljanja osnovnih
pogojev za življenje. Pri tem, če je potrebno, sodelujejo tudi sile in sredstva za ZRP.
V skladu z 6. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS,
št. 24/12, 78/16 in 26/19) in tem načrtom v občini Ig izdelajo načrt delovanja oziroma dejavnosti
ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh organizacije:
- Občinska uprava Ig,
- Osnovna šola Ig,
- Vrtec Ig,
- ICZR,
- CUDV Draga,
- Zavod za prestajanje kazni zapora Ig
Z načrtom dejavnosti se zagotavlja izvajanje dejavnosti ministrstev, vladnih služb, organov
občinske uprave med oziroma po nesreči. Pristojni organi in občinska uprava izdelajo načrte
dejavnosti kot dodatek k regijskim ali občinskim načrtom zaščite in reševanja.
Nosilci načrtovanja v načrtu dejavnosti določijo:
- ukrepe in naloge,
- nosilce za izvajanje ukrepov in nalog,
- način izvajanja ukrepov in nalog,
- organizacijo delovanja,
- materialna, finančna in druga sredstva za izvajanje nalog, z namenom, da se zmanjšajo
posledice nesreče na izvajanje dejavnosti oziroma zagotovi izvajanje dejavnosti čim
manj moteno ali omejeno.
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Nosilci načrtovanja morajo načrte dejavnosti pripraviti v skladu z usmeritvami pristojnih
ministrstev (za izvajanja ukrepov in nalog ZRP v zavodih in organizacijah).

P – 39

Evidenčni list o vzdrževanju načrta

2 KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
2.1 Temeljne podmene načrta
Temeljne podmene načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije
nalezljive bolezni pri ljudeh so:
1. Načrt je izdelan za primer razglasitve epidemije ali pandemije nalezljive bolezni pri
ljudeh v občini Ig ali v regiji ali državi, ko je treba poleg služb v zdravstveni dejavnosti
in drugih služb uporabiti tudi občinske sile in sredstva za ZRP.
2. Odziv v občini Ig bo usklajen z usmeritvami NIJZ in odločitvami poveljnika CZ za
ljubljansko regijo.
3. Za izvajanje operativnih nalog sil za ZRP v občini Ig je odgovoren poveljnik CZ občine
Ig.
4. V primeru, da v razmerah epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni v občini Ig
sile in sredstva za obvladovanje razmer ne zadoščajo oziroma z njimi ne razpolaga
občina zaprosi za pomoč najprej sosednje občine (Škofljico, Ljubljano, Grosuplje,
Ivančno Gorico, Velike Lašče), nato za pomoč zaprosi štab CZ za ljubljansko regijo.
5. Življenja prebivalcev so lahko ob epidemiji oziroma pandemiji nalezljive bolezni pri
ljudeh ogrožena, zato morajo biti prebivalci na okuženih in ogroženih območjih, kjer
obstaja tveganje za širjenje nalezljive bolezni, pravočasno in objektivno obveščeni o
pričakovani nevarnosti, možnih posledicah, ukrepih in nalogah za zmanjšanje in
odpravo posledic ter o ravnanju ob dogodku, ki pomeni tveganje za zdravje ljudi.

2.2 Zamisel izvedbe zaščite, reševanja in pomoči
2.2.1 Koncept odziva ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni
pri ljudeh
Koncept odziva ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh:
1. POJAV PRIVH PRIMEROV POVZROČITELJA NALEZLJIVE BOLEZNI
• Posamezni 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 občinski ravni izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti v okviru mreže
javne zdravstven službe;
• sile za ZRP v občini so v stanju pripravljenosti za pomoč pri zagotavljanju pogojev
delovanja zdravstva v razmerah epidemije/pandemije;
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•

s pripravami na izvajanje nalog v razmerah epidemije oziroma pandemije se prične
na vseh nivojih načrtovanja in pri vseh nosilcih načrtovanja in izvajalci 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,
prostovoljske in humanitarne organizacije, mednarodne organizacije;
• sile za ZRP iz občinske pristojnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog ZRP
vodi poveljnik CZ občine Ig ob podpori štaba CZ občine Ig v sodelovanju z MZ in
NIJZ;
• na podlagi poteka epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh NIJZ
ocenjuje razmere na terenu ter pripravlja strokovna poročila in sporočila. MZ o tem
obvešča pristojne organe in javnost v skladu z načrtom komuniciranja;
• če je epidemije razglašena za območje občine se aktivira ta načrt;
• če je epidemija na območju ene ali več občin ljubljanske regije 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 občinskega načrta poveljnik CZ občine Ig obvešča pristojne organe
(Izpostavo URSZR Ljubljana, štab CZ za ljubljansko regijo, sile ZRP v občini) in
javnost o načrtovanih zaščitnih ukrepih in nalogah ZRP, njihovem poteku, izvedbi
ter vključenih silah za ZRP in vodenju ZRP.

2.3 Uporaba delov načrta
Delni občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive
bolezni pri ljudeh občine Ig, se aktivira, ko je razglašena epidemija oziroma pandemija
nalezljive pri ljudeh na območju občine Ig in je treba poleg služb v zdravstveni dejavnosti in
drugih služb uporabljati tudi občinske sile in sredstva za ZRP ter izvajati zaščitne ukrepe in
naloge ZRP.
Odločitev o aktiviranja delov občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Ig sprejme poveljnik CZ občine Ig, in o
tem izda sklep.
Ko se aktivira Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije
nalezljive bolezni pri ljudeh, so aktivirani 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.
V primeru, ko ni aktiviran regijski načrt je pa potreba po aktiviranju občinskega načrta, le-tega
aktivira poveljnik CZ občine Ig. Aktivira se, ko redne službe ne obvladujejo več razmer na
svojem območju in ko je na zahtevo zdravstva potrebno aktivirati občinske sile ZRP. Navodila
in ukrepe določi NIJZ, za območje občine Ig je pristojna OE NIJZ Ljubljana.
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Aktiviranje delov načrta kot posledica naravne ali druge nesreče.
O aktiviranju delov načrta se obvesti ReCO Ljubljana.
D – 19
D – 20

Vzorec sklepa o aktiviranju načrta zaščite in reševanja
Vzorec sklepa o preklicu aktiviranja načrta ZIR ob nesreči

3 SILE IN SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
TER VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA
3.1 Organi in organizacije za zaščito, reševanje in pomoč
3.1.1 Organi Občine Ig
-

župan,
podžupan(i), občinski svet
občinska uprava.

3.1.2 Sile za zaščito, reševanje in pomoč
Enote, službe in organi CZ Občine Ig:
- poveljnik CZ Občine Ig,
- namestnik poveljnika CZ Občine Ig,
- štab CZ Občine Ig,
- poverjeniki CZ Občine Ig,
- enota za tehnično reševanje,
- enota za prvo pomoč,
- enota za RKB zaščito,
- služba za podporo.
Gasilske enote:
- prostovoljna gasilska društva v okviru GZ Ig; (10 PGD)
Enote ter službe društev in druge nevladnih organizacij
- Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana
- Župnijska Karitas Župnije Ig
- Planinsko društvo Krim
- Športna in turistična društva v občini
Enote, službe, zavodi, in pogodbena podjetja:
- Policijska postaja Ljubljana
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-

Zdravstveni dom Ljubljana
Center za socialno delo Ljubljana Vič
Podjetja in organizacije s katerimi so sklenjene pogodbe o opravljanju nalog ZIR
Skupna občinska uprava – 5G

P–1
P–3
P–4
P–7
P – 11
P – 24
P – 25
P – 27
P – 29

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ
Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
Podatki o organih, službah in enotah CZ
Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito in
reševanje
Pregled gasilskih enot
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju
Pregled človekoljubnih organizacij
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
Pregled veterinarskih organizacij

3.2 Materialno – tehnična sredstva za izvajanje načrta
Materialno-tehnična sredstva za izvajanje načrta so poleg potrebnih sredstev za izvajanje
dejavnosti nosilca izdelave načrta dejavnosti še:
- osebna in skupinska zaščitna in reševalna oprema ter orodja za delovanje sil za ZRP
ter
- objekti.
Potrebna materialno-tehnična sredstva zagotavljajo (nabavljajo, skladiščijo, vzdržujejo,
distribuirajo, itd.) nosilci izdelave načrtov dejavnosti iz 7. poglavja tega načrta za najmanj en
mesec delovanja.
Ob epidemiji oziroma pandemiji nalezljive bolezni pri ljudeh se predvideva uporaba naslednje
opreme in sredstev:
- 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.
P–6
P–8

Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP
Pregled materialnih sredstev CZ Občine Ig

Okvirna vrsta in količina potrebnih sredstev za posamezno nalezljivo bolezen oziroma skupine
bolezni je določena v prilogi Državnega načrta P – 1002.

3.3 Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta
Finančna sredstva načrtujejo nosilci načrtovanja za:
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-

stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za aktivirane pripadnike CZ in
druge sile ZRP),
stroške nabave, dodatnega skladiščenja, vzdrževanja in servisiranja uporabljene
opreme,
stroške usposabljanja enot in služb,
materialne in logistične stroške (organizacijske in prevozne stroške, prehrano,
nastanitev, ipd.),
stroške izvedbe ukrepov.

Finančna sredstva, potrebna za izvajanje načrta se zagotavljajo iz proračuna Občine Ig.
D–1

Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta

4 OPAZOVANJE OBVEŠČANJE IN ALAMIRANJE
4.1 Opazovanje in spremljanje širjenja nalezljivih bolezni pri ljudeh
Spremljanje nalezljivih bolezni v Republiki Sloveniji izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje
(NIJZ), za območje Ljubljanske regije oziroma občine Ig NIJZ OE Ljubljana na podlagi Zakona
o nalezljivi bolezni.

4.2 Obveščanje pristojnih organov in služb v občini Ig
ReCO Ljubljana po prejemu obvestila o razglasitvi epidemije oziroma pandemije nalezljive
bolezni pri ljudeh v RS obvesti:
- župana,
- poveljnika CZ občine,
- druge odgovorne osebe, ki se jih obvešča o nesreči.
ReCO Ljubljana 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 po seznamu. Ostali, se glede na to, kdo prvi prejme obvestilo
ReCO, obvestijo med seboj.
Izpostava URSZR Ljubljana ali štab CZ za ljubljansko regijo o vseh aktivnostih obvešča
oziroma posreduje informacije štabu CZ občine, ko se ta aktivira. Štab CZ občine o tem
obvešča in seznanja vse, ki izvajajo naloge zaščite in reševanja v tem načrtu.
Slika 1: Shema obveščanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh
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ReCO
LJUBLJANA

Župan

P–1
P – 15

Poveljnik CZ občine

Druge odgovorne
osebe občine

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ
Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča ob večjih nesrečah

4.3 Obveščanje ogroženih prebivalcev
Za obveščanje ogroženih prebivalcev občine Ig o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči
občinske pristojnosti sta odgovorna župan in poveljnik CZ Občine Ig ter od njih pooblaščena
oseba. Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju se izvaja preko sredstev javnega
obveščanja ter preko posebne telefonske številke, ki jo ob večji nesreči objavi občina Ig in na
kateri lahko občani dobijo informacije ter napotke.
Informacije za prebivalstvo vsebujejo predvsem naslednje poudarke:
- razmere na ogroženem in prizadetem območju,
- vpliv nesreče na prebivalstvo in okolje,
- kakšno pomoč lahko pričakujejo,
- kako naj izvajajo osebno in vzajemno zaščito,
- kako naj sodelujejo pri izvajanju zaščitnih ukrepov,
- kje lahko dobijo dodatne informacije.
Občina Ig bo sporočila za javnost štaba CZ občine, posredovala lokalni javnosti preko svojih
medijskih kanalov in sil ZRP:
- uradna spletna stran Občine Ig,
- družbena omrežja Občine Ig (Facebook, Instagram, idr.),
- lokalne TV in radijske postaje,
- izredno številko občinskega glasila Mostiščar,
- vzpostavitev posebne telefonske številke ter elektronskega naslova za dodatno
informiranje občank in občanov,
- z letaki kot nenaslovljena pošiljka na vsa gospodinjstva v občini,
- poverjeniki CZ.
Po potrebi, glede na razsežnost epidemije Štab CZ občine Ig organizira informacijski center.

4.4 Obveščanje splošne javnosti
Ob razglašeni epidemiji oziroma pandemiji je obveščanje splošne javnosti v pristojnosti države.
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Po aktiviranju Štaba CZ za ljubljansko regijo sporočila za javnost glede poteka zaščitnoreševalnih aktivnosti pripravi in posreduje v objavo Štab CZ za ljubljansko regijo. To nalogo
opravlja član štaba CZ za odnose z javnostjo v sodelovanju s predstavnikom (članom štaba)
OE NIJZ, ki vsebino sporočil predhodno uskladi tudi s prizadetimi občinami. Štab CZ za
ljubljansko regijo posreduje v javnost sporočila, ki se nanašajo na celotno regijo.
Za obveščanje splošne javnosti glede poteka zaščitno-reševalnih aktivnosti iz občinske
pristojnosti, sta odgovorna župan in poveljnik CZ Občine Ig ter od njih pooblaščena oseba
zadolžena za odnose z javnostjo.
Štab CZ Občine v sodelovanju s službami Občine Ig organizira in usklajuje odnose z javnostmi
z namenom skrbi za:
- pripravo sporočil za javnost,
- seznanjanje prebivalcev z usmeritvami in napotki glede samozaščitnega ravnanja in
drugimi usmeritvami za izvajanje osebne in vzajemne zaščite,
- navezuje stike z redakcijami medijev in novinarji ter skrbi, da imajo na razpolago
informativna in druga gradiva in da so jim dostopni informacijski viri,
- spremlja poročanje medijev.
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki morajo po predpisih in na zahtevo
državnih organov, javnih podjetij in zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo
v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, povezano z resnim
tveganjem za življenje, zdravje ali premoženje ljudi, kulturne ali naravne dediščine ter varnosti
države.
Informacije Občina Ig posreduje preko lokalnih javnih medijev in na druge krajevno običajne
načine. Za dodatne informacije Občina Ig objavi posebno telefonsko številko ter elektronski
naslov.
P – 18

Seznam medijev, ki bodo posredovali informacije o nesreči, izvedenem
alarmiranju in napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov

5 Aktiviranje sil in sredstev za izvajanje zaščitnih ukrepov
in nalog ZRP
Na podlagi pojava in širjenja nalezljive bolezni pri ljudeh in po prvih ocenah tveganja za zdravje
ljudi v občini Ig, poveljnik CZ Občine Ig sprejme odločitev o aktiviranju tega načrta in s tem o
aktiviranju organov CZ občine Ig, pristojnih za operativno in strokovno vodenje ZRP, ter o
uporabi sil in sredstev za ZRP, v kolikor ti že niso aktivirani zaradi določene druge naravne ali
druge nesreče. Za izvedbo aktiviranja poveljnik praviloma zadolži strokovnega sodelavca
občinske uprave.
O pripravljenosti in aktiviranju CZ in drugih sil za ZRP iz občinske pristojnosti, odloča poveljnik
CZ Občine Ig. Poveljnik CZ občine Ig ter štaba CZ Občine Ig lahko po svoji presoji poleg sil
ZRP, za pomoč aktivira tudi humanitarne in druge organizacije. Pozivanje pripadnikov CZ in
drugih sil za ZRP izvaja Občina oz. strokovni sodelavec v občinski upravi do aktiviranja ekipe
za zveze. Občina izvaja tudi vse v zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo
pripadniki pri opravljanju dolžnosti CZ oziroma na področju zaščite in reševanja.
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Zaprosilo za pomoč oziroma podporo državnih sil ZRP poveljnik CZ Občine Ig, ali župan
Občine Ig posredujeta poveljniku CZ za ljubljansko regijo preko izpostave URSZR Ljubljana
oz. neposredno, kadar je štab CZ za ljubljansko regijo že aktiviran.
Pri zagotavljanju pomoči prizadetim prebivalcem oziroma občini velja načelo postopnosti.
Občina mora najprej porabiti lastna materialne in finančna sredstva, ki so na razpolago, nato
pa za pomoč prosi sosednje občine (Škofljico, Ljubljano, Grosuplje, Ivančno Gorico, Velike
Laške in Brezovico), nato pa za pomoč zaprosi štab CZ za ljubljansko regijo oziroma državo.
Zaprosilo za materialna oziroma finančna sredstva župan ali poveljnik CZ občine Ig pošlje
poveljniku CZ za ljubljansko regijo, le ta pa ga posreduje poveljniku CZ RS. Po odobritvi
materialne in finančne pomoči pa regijske sile in Izpostava URSZR Ljubljana pripravijo
sredstva po predhodno določenem razdelilniku za občino na sedežu Izpostave URSZR
Ljubljana ali v DLC Roje. Občina ali štab CZ občine Ig, organizira prevoz in razdeljevanje
sredstev v občini.
P– 5
D – 14

Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč
Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP

6 Upravljanje in vodenje za izvajanje zaščitnih ukrepov in
nalog ZRP
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.). Po tem zakonu se varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami organizira in izvaja kot enoten sistem na lokalni, regionalni in
državni ravni.
Upravljanje:
Organi upravljanja:
- župan:
• vodi aktivnosti
• usmerja delo občinske uprave
• aktivira poveljnika in štab CZ občine
• sprejme sklep o evakuaciji
- občinska uprava:
• izvaja naloge v skladu s svojimi pristojnostmi
• izvaja naloge po naročilu župana
D - 22

Načrt dejavnosti občinske uprave Občine Ig

Vodenje ZRP:
Organ vodenja:
- poveljnik CZ občine:
• vodi operativno-strokovno delo pripadnikov CZ in drugih sil za ZRP
• usklajuje delo sil za ZRP
13
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•
•
•

obvešča župana
pripravlja poročila za javnost
pripravlja dnevna poročila, ki se posredujejo Izpostavi URSZR Ljubljana ali štabu
CZ za ljubljansko regijo.
• pripravi končno poročilo
- štab CZ občine:
• strokovno pomaga poveljniku pri sprejemanju odločitev
• usklajuje in usmerja delo poverjenikov CZ
• usklajuje in usmerja izvajanje nalog sil ZRP, ki izvajajo naloge iz svojih pristojnosti
po odredbi poveljnika CZ občine.
- vodje intervencij
D-2
Načrt občine za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo občine in
občinskega štaba CZ
Operativno vodenje:
Zdravstvene ukrepe in druge posebne ukrepe ter njihovo izvajanje in spremljanje razmer na
terenu določi minister, pristojen za zdravje in jih usklajuje MZ.
Ob aktiviranju občinskega načrta vodi aktivnosti ZRP poveljnik CZ Občine Ig. Na podlagi
napovedi poteka epidemije ali pandemije in ocene razmer lahko poveljnik CZ za ljubljansko
regijo sporoči poveljniku CZ Občine Ig priporočljive zaščitne ukrepe in naloge ZRP. Poveljnik
CZ Občine Ig pri izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog ZRP sodeluje s poveljnikom CZ za
ljubljansko regijo. Poveljnik CZ Občine Ig usklajuje in usmerja aktivnosti, ko se aktivirajo
občinske sile in sredstva za ZRP in ko se v intervencijo vključijo gasilske ter druge enote,
policija in SV.
Operativno strokovno vodenje sil za ZRP izvaja poveljnik CZ Občine Ig ob pomoči štaba CZ
Občine Ig, vodje intervencije in vodje reševalnih enot.
Organizacija zvez:
Pri prenosu podatkov in govornem komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoložljiva
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno
povezanih omrežjih skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
Zakonom o telekomunikacijah.
Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi službami in drugimi
izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka s pomočjo naslednjih storitev oziroma zvez:
- storitve:
• intranet zaščite in reševanja ter
• elektronska pošta;
- zveze:
• radijske zveze (ZA-RE, ZA–RE DMR in ZA-RE PLUS, TETRA),
• radio zveze Zveze radioamaterjev Slovenije,
• sistem javne stacionarne telefonije,
• mobilna telefonija,
• prenosne bazne postaje mobilen telefonije,
• internet/svetovni splet,
14
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•
•

elektronska pošta,
telefaks.

Sistem zvez ZA-RE
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.
Uporaba mobilnih repetitorskih postaj ZA-RE
Mobilne repetitorske postaje se uporabljajo za nadomestilo izpadlih repetitorskih postaj
radijske mreže sistema zvez ZA-RE ali za izboljšanje delovanja omenjene mreže, če gre za
lokacijo s slabšo pokritostjo z radijskim signalom ZA-RE ali za potrebe po dodatnem repetitorju
zaradi povečanega radijskega prometa oziroma zahteve zaradi organizacije prometa radijskih
zvez ZA-RE ob nesreči. Mobilni repetitor se nahaja na sedežu Izpostave URSZR Ljubljana in
ga je možno praviloma postaviti do osem ur na določeno lokacijo.
Za povezavo Občine Ig z Regijskem centrom za obveščanje Ljubljana, se uporablja repetitor;
na kanalu 15 - KRIM. Vodja enote se mora pri prihodu na mesto intervencije prijaviti v ReCO.
Prijavi se prek repetitorskega kanala (15 S/D Krim), po prijavi ga ReCO preusmeri na matični
simpleksni 29. kanal za delo enote na terenu.
P – 19
D–4

Radijski imenik sistema zavez ZARE in ZARE +
Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči

7 ZAŠČITNI UKREPI TER NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA
IN POMOČI
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 ukrepi in naloge ZRP.

7.1 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.
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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 Občine Ig sodelujejo tudi sile za ZRP. Pri izvajanju teh ukrepov lahko po potrebi
sodeluje 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,
- 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.
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.
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.
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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.
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.
Organizacije, ki opravljajo vzgojno izobraževalno, socialno zdravstveno ali drugo dejavnost, ki
obsega tudi oskrbo ali varovanje 30 ali več oseb bodo usklajevali in izvajali odrejene
zdravstvene in zaščitne ukrepe ter naloge zaščite, reševanja in pomoči v skladu z usmeritvami,
katere bodo v primeru epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh prejeli od NIJZ
ter pristojnih ministrstev.

7.2 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),
- RKB zaščita - biološka zaščita (ukrep),
- prva pomoč in nujna medicinska pomoč (naloga),
- pomoč ogroženim in prizadetim (okuženim) prebivalcem (naloga),
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje (naloga).

7.2.1 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 in Pravilnikom o prevozu in pokopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS,
70/97, 61/11, 53/17 in 56/17-popr.).
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Ob višji stopnji in večjemu številu mrtvih ter če bi občina Ig izkazala potrebno, bi se poleg
rednih služb, ki opravljajo identifikacijo mrtvih, aktivirala tudi enota za identifikacijo mrtvih pri
Inštitutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Za potrebno po enoti poveljnik
CZ Občine Ig zaprosi pomoč poveljnika CZ za ljubljansko regijo preko Izpostave URSZR
Ljubljana ali štaba CZ za ljubljansko regijo.
Na območju občine Ig se s prostorskimi akti zagotavljajo površine za pokop večjega števila
ljudi na površinah obstoječih pokopališč (P – 23).
- Pokopališče Ig
- prostor predviden izven obstoječih pokopališč, predviden kot rezerva
Trupla do mesta pokopa oz. do pokopališč prepelje pristojna javna služba, ki opravlja pogrebno
in pokopališko dejavnost na območju Občine Ig. Poleg tega vnaprej pripravijo mesta za hrambo
infektivnih trupel, če vseh trupel ne bi mogli pravočasno pokopati. NIJZ pripravi navodila in
usmeritve glede pogojev in način prevoza, upepelitve, pokopa, izkopa in prekopa posmrtnih
ostankov v razmerah razglašene epidemije/pandemije.
Občina Ig poskrbi za ustrezno obveščenost prebivalcev glede predpisanih omejitev in pogojev
pokopa posmrtnih ostankov.
Občina Ig, po prejemu informacije, ki jo prejme s strani regije, začne izvajati zaščitne ukrepe
in o realizacijo poroča poveljniku CZ za ljubljansko regijo oz. njegovi namestnici.
P–7
P – 1002
D – 1002

Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito in
reševanje
Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih
prostorskih aktih
Navodilo za ravnanje z infektivnimi trupli

7.2.2 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
sil za ZRP in SV ter izvaja protiepidemijske ukrepe,
- predlaga izvedbo dekontaminacije, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, kar izvede
NLZOH ob pomoči sil za ZRP in SV.
Občina Ig bi s pomočjo sil ZRP (sile določi poveljnik CZ Občine) predvsem pa z
koncesionarjema - ambulantama splošne medicine v Zdravstveni postaji Ig, pomagala NIJZ
OE Ljubljana pri vzorčenju in diagnostiki nalezljivih bolezni pri ljudeh.
NLZOH-u bodo pri izvedbi dekontaminacije, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
pomagale gasilske enote občine Ig v obsegu svojih zmogljivosti, ter enote CZ Ig za tehnično
reševanje.
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Gasilske enote GZ Ig sodelujejo pri razkuževanju javnih prostorov in površin na območju
občine Ig, ter vozil in opreme NMP za bolnišnice in zdravstvene domove in druge objekte, ko
obseg dela presega zmožnosti delovanja rednih služb.
O izvedenih ukrepih Občina Ig poroča poveljniku CZ za ljubljansko regijo oz. njegovi
namestnici.
P–3
P–4
P–5
P–7
P - 11
D – 1012

Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
Podatki o organih, službah in enotah CZ
Seznam zbirališč za zaščito reševanje in pomoč
Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZRP
Pregled gasilskih enot
Postopkovnik za določitev opreme in ukrepanje gasilcev v razmerah prisotnosti
nalezljive bolezni

7.2.3 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč
Ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh prvo pomoč po potrebi
izvajajo ekipe prve pomoči CZ Občine Ig.
Njihove naloge so:
- sodelovanje pri prevozu obolelih,
- negi obolelih,
- merjenju temperature ter
- izvajanju sanitarno-higienskih in protiepidemijskih ukrepov.
Poročila o izvajanju nalog občine posredujejo štabu CZ za ljubljansko regijo.
Služba NMP se bo ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh izvajala na primarni, sekundarni in
terciarni ravni zdravstvene dejavnosti. Naloge vseh ekip za izvajanje NMP so:
- v najkrajšem mogočem času nudenje pacientu NMP,
- zagotavljati neprekinjeno NMP,
- zagotavljati nujne prevoze obolelih oseb,
- 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 morajo
nujno medicinsko pomoč zagotavljati Zdravstveni domovi v LJ regiji, skupaj z reševalno
postajo UKC Ljubljana in SNMP ZD Ljubljana, ki s svojo reševalno službo oskrbijo bolnike ter
jih po potrebi odvažajo v splošne in specialistične bolnišnice.
P–3
P - 27
D - 109
D – 1009

Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
Smernice za delovanje sistema NMP ob množičnih nesrečah
Navodila RKS za člane ekip PP za izvajanje nalog ob epidemiji

7.2.4 Pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem
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Osebe za katere je odrejena osamitev ali karantena, se smejo prevažati samo na način in pod
pogoji, ki onemogočajo širjenje okužbe. Način in pogoje prevoza določi minister, pristojen za
zdravje.
V času pred in po epidemiji je za organizacijo in izvajanje osamitve (izolacije) pristojno MZ.
Ob povečanju števila oseb v občini, ki potrebujejo karanteno in je ne morejo izvajati v kraju
bivanja, oziroma, ko se karantena ne sme izvajati na domu ali v primeru odreditve skupinske
karantene pri zagotavljanju objektov in oskrbi oseb sodeluje CZ na vseh ravneh organiziranja
v skladu s priporočili in v sodelovanju z NIJZ in zdravstvom.
Ministrstvo, pristojno za zdravje opredeli pogoje, način izvedbe, sodelujoče in njihove
pristojnosti, posamezne aktivnosti pristojnih ter nadzor nad izvajanjem karantene in pri tem
sodeluje tako s Policijo in Civilno zaščito.
Informacijska gradiva o nalezljivih boleznih pri ljudeh pripravi NIJZ. NIJZ poskrbi za
vzpostavitev odprtega telefona za prebivalstvo, ki prebivalcem nudi informacije o
preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni pri ljudeh.
Občina Ig zagotavlja pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem glede na potrebe. Ob
razglasitvi epidemije se vzpostavi dežurna telefonska številka za informacije in pomoč
občanom.
Občina Ig in štab CZ Občine Ig bodo sodelovala pri zagotavljanju logističnih storitev za osebe,
ki so v karanteni ali osami (npr. oskrba s hrano, zdravili, zdravniškimi pripomočki in drugimi
nujnimi življenjskimi potrebščinami) in zagotavljanje oskrbe ranljivih skupin ter bo pomagala
pri zagotavljanju dodatnih lokacij in objektov namenjenih za karanteno ali osamitev. Poveljnik
CZ Občine Ig in štab CZ Občine Ig lahko zahtevajo pomoč sil ZRP ter humanitarnih in drugih
organizacija za izpolnitev teh nalog.
Sprejem, nastanitev in oskrba ogroženih prebivalcev je v pristojnosti poveljnika CZ Občine Ig
ter štaba CZ Občine Ig. Ti lahko po svoji presoji zahtevajo pomoč sil ZRP ter humanitarnih in
drugih organizacij. V ta namen so že določene lokacije in objekti za začasno namestitev.
Odgovorni iz prejšnjega odstavka za začasno nastanitev in oskrbo prizadetih prebivalcev
opravljajo:
- urejanje sprejemališč za evakuirane prebivalce,
- urejanje začasnih bivališč,
- nastanitev ogroženega in prizadetega prebivalstva,
- oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami,
- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči.
V prvi fazi se pri sprejemu in oskrbi ogroženih prebivalcev posebno skrb posveča bolnim ali
poškodovanim osebam, materam z dojenčki, nosečim ženskam ter starejšim osebam.
Nastanitev se zagotavlja le, če morajo biti prebivalci evakuirani več kot šest ur ponoči in v
primeru zelo slabega vremena.
Oskrba ogroženih prebivalcev zajema sprejem, nastanitev in oskrbo s hrano, pitno vodo,
obleko in drugimi življenjskimi potrebščinami. Če se zaradi posledic nalezljivih bolezni pri
ljudeh prebivalci dalj časa ne morajo vrniti na svoje domove, se jih premesti v evakuacijske
sprejemne centre oziroma poišče možnost za trajno nastanitev.
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Pri pomoči in razdeljevanju človekoljubne in druge pomoči bi sodelovala RK Slovenija,
območna enota Ljubljana, Župnijska Karitas Ig, štab CZ Občine Ig po potrebi organizira tudi
sile ZRP.
Za izvajanje pomoči pri oskrbi ranljivih skupin se vključijo tudi nevladne, humanitarne in druge
organizacije. Način delovanja in naloge, ki jih bodo organizacije izvajale se ob razglasitvi
epidemije dogovorijo z lokalno skupnostjo.
Psihološko pomoč in podporo prebivalstvu ob epidemiji izvajajo deležniki, ki sodijo v pristojnost
ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ v sodelovanju z nevladnimi organizacijami. Ob
večjih potrebah lahko psihološko pomoč organizira Občina Ig oz. štab CZ občine Ig v
sodelovanju s strokovnimi službami (CSD Ljubljana Vič), Z… izvaja Center za socialno delo
Ljubljana, enota Vič Rudnik v sodelovanju z nevladnimi, humanitarnimi in drugimi
organizacijami.
Občina Ig zagotavlja pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem glede na potrebe ter
poročajo poveljniku CZ za ljubljansko regijo oz. njegovemu namestniku.

P–3
P – 11
P – 20
P – 21
P – 22
P – 24
P – 25
P – 26
P – 27
D - 1013
D - 1017

Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov
Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce
Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in
njihove zmogljivosti ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč
Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju
Pregled človekoljubnih organizacij
Pregled centrov za socialno delo
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
Usmeritev občinam pri organizaciji preskrbe prebivalcev v času epidemije oz.
pandemije
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob pojavu bolezni

7.2.5 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje
Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive
bolezni pri ljudeh obsega:
- nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali,
- nastanitev in oskrbo zbolelih in ogroženih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdravili in
drugimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami,
- zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture (npr. pitne vode, odvajanje in
čiščenje komunalnih voda, odstranjevanje in ravnanje s komunalnimi odpadki, dobava
elektrike, plina, daljinskega ogrevanja, IKT storitve, vzdrževanje javnih površin, zimska
služba, pogrebna služba, gasilska služba, lekarniška dejavnost,…),
- zagotavljanje delovanja storitev (prodaja prehrambnih artiklov za ljudi in domače
živali,…),
- pravilno ravnanje s posmrtnimi ostanki,
- pravilno ravnanje z odpadki in odplakami ter
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-

pravilno ravnanje z infektivnimi odpadki.

Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji za preklic
odrejenih zaščitnih ukrepov in nalog.
Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadolžene javne
službe, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki izvajajo javne in za javnost
pomembne storitve ter štab CZ Občine Ig. Pri izvajanju teh nalog lahko sodelujejo tudi sile ZRP
v Občini Ig.
Sklep o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP na ravni občine sprejme poveljnik
CZ Občine Ig na podlagi ocene, da so osnovni življenjski pogoji izpolnjeni in izvajanje ukrepov
in nalog ZRP ni več potrebno izvajati. Lahko tudi na podlagi podanega sklepa o preklicu, ki ga
na ravni regije sprejme poveljnik CZ za ljubljansko regijo.
P–7
D – 10
D –_20

Pregled javnih in drugih služb, podjetij, zavodov ter organizacij, ki opravljajo
dejavnosti pomembne za ZiR
Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah - priporočilo
Vzorec sklepa o preklicu aktiviranja načrta ZiR ob nesreči

8 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
Osebna in vzajemna zaščita obsega vse aktivnosti, ki jih prebivalci izvajajo za preprečevanje
širjenja epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, za njihovo zdravje in
življenje. Prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe, zavodi in druge
organizacije, posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost ter državni organi si morajo
sami, na svoje stroške zagotoviti potrebna sredstva in opremo za osebno in vzajemno zaščito.
Poleg delovanja zdravstvene službe so tudi prebivalci sami dolžni ravnati tako, da preprečujejo
širjenja epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, na primer:
- z doslednim umivanjem rok in higienskim ravnanjem ob kašljanju in kihanju,
- z razkuževanjem rok in bivalni prostorov,
- s samoizolacijo v primeru nalezljivih bolezni,
- 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.
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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.
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 (www.gov.si).
D– 7
D –_1017

Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob pojavu nalezljive bolezni

9 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV
9.1 Pomen pojmov
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Izbruh

Epidemija

Pandemija

Morbiditeta

Nesreča

Okuženo območje

Ogroženo območje

Zoonoze

je pojav več primerov nalezljive bolezni kot pričakovano na
določenem območju, v določenem časovnem obdobju in v določeni
skupini ljudi.
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.
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.
obolevnost, zbolevnost, morbidnost ali morbiditeta je statistično
merilo, ki se uporablja v zdravstvu in pomeni število bolnikov v
določeni populaciji in v določenem obdobju
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.
je po Zakonu o nalezljivih boleznih območje, na katerem je
ugotovljen eden ali več virov okužbe in na katerem so možnosti za
širjenje okužbe.
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.
so bolezni ali okužbe, ki se na različne načine prenašajo z divjih ali
domačih živali (vretenčarjev) na človeka in s človeka na živali.

9.2 Razlaga okrajšav
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CZ
GZ
MZ
NIJZ
NMP
OE
PGD
ReCO
RKB zaščita
UKC
URSZR
UVHVVR
ZA-RE
ZD
ZiR
ZRP

Civilna zaščita
Gasilska zveza
Ministrstvo za zdravje
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Nujna medicinska pomoč
Območna enota
Prostovoljno gasilsko društvo
Regijski center za obveščanje
Radiološka, kemična in biološka zaščita
Univerzitetni klinični center
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja
Zdravstveni dom
Zaščita in reševanje
Zaščita, reševanje in pomoč

10 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
10.1 Skupne priloge

10.2 Posebne priloge

10.3 Skupni dodatki
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10.4 Posebni dodatki
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