
 

 

 
 

O B Č I N A 
C E R K L J E  N A  G O R E N J S K E M 

 
 
 
 
 

oznaka dokumenta:  

842-01/2013-08 
 

 
 
 
 

OBČINSKI DELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA 
OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI  

ZA OBČINO CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
 
 
 
 

Verzija: 1.0 
 
 

V veljavi od: 27.2.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 8.2.2015 
 



OBČINSKI DELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI
        
 

 

doc: Načrt zaščite in reševanja pojav posebno nevarne bolezni živali list št: 2/15 

POTEK IZDELAVE OBČINSKEGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU 
POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI: 
 

 

NAČRT – POSTOPEK 
 

 

ORGAN 
 

 

DATUM 
 

 

PODPIS ODGOVORNE OSEBE 
 

PREGLEDAL 
Občinska uprava 
 

……..2015 

Direktorica občinske uprave: 
Marta JARC 
Skrbnik načrtov: 
Metod KROPAR 

ODOBRIL 
(16. člen Uredbe*) 

- Občinska uprava 
 
- Štab CZ občine Cerklje na 
Gorenjskem 

……..2015 

Skrbnik načrtov: 
Metod KROPAR 
 
Poveljnik CZ občine 
Marjan LUSKOVEC   
 

SPREJEL 
Občina  
Cerklje na Gorenjskem 

……..2015 
Župan: 
Franc ČEBULJ 

 
 
POSTOPEK JAVNE PREDSTAVITVE OBČINSKEGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN 
REŠEVANJA OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI : 
 

 

NAČRT – POSTOPEK 
 

 

ORGAN 
 

 

DATUM 
 

 

PODPIS ODGOVORNE OSEBE 
 

STROKOVNA 
PREDSTAVITEV 
(13. člen Uredbe)* 

 

Občina Cerklje na 
Gorenjskem 
 

 
 
 
 
 

……………. 
 

 

Skrbnik načrtov: 
Metod KROPAR 
 

JAVNA PREDSTAVITEV 
NAČRTA 
(17. člen Uredbe)* 

 

Občina Cerklje na 
Gorenjskem 

 

……………. 
do _______ 

 

Direktorica občinske uprave: 
Marta JARC 
Skrbnik načrtov: 
Metod KROPAR 

 
Občinski delni načrt je izdelan v dveh (2) primerkih (št. evidence od 01 do 02) 
 
Občinski delni načrt se hrani: 
 1. Občina Cerklje na Gorenjskem, Skrbnik načrtov ZiR na občinski upravi  št. ev. 01 
 2. Poveljnik CZ Občine Cerklje na Gorenjskem (ŠCZO)    št. ev. 02 
 
Izvleček iz načrta (brez prilog) je objavljen na spletni strani: http://www.cerklje.si/, takoj po sprejetju od strani 
župana. 
 
 
*Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/2012) 
 
 

P – 402  Evidenčni list o vzdrževanju načrta 

 
 
 
 



OBČINSKI DELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI
        
 

 

doc: Načrt zaščite in reševanja pojav posebno nevarne bolezni živali list št: 3/15 

VSEBINA: 
            stran 
1. POSEBNO NEVARNE BOLEZNI ŽIVALI ................................................................................. 4 

1.1. Uvod ...................................................................................................................................................... 4 

1.2. Splošno o  posebno nevarnih bolezni  živali .......................................................................................... 4 

1.3. Sklepne ugotovitve ................................................................................................................................. 6 

2. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE ............................................................................................. 6 

2.1. Opazovanje in spremljanje posebno nevarnih bolezni živali ................................................................. 6 

2.2. Obveščanje pristojnih organov in služb v občini Cerklje na Gorenjskem .............................................. 6 

2.3. Obveščanje javnosti ............................................................................................................................... 8 

2.3.1. Obveščanje prebivalstva: ................................................................................................................... 8 

2.3.2. Obveščanje javnosti: .......................................................................................................................... 8 

3. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI ................................................ 10 

3.1. Ukrepi zaščite in reševanja................................................................................................................... 10 

3.1.1. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi ................................................................................... 10 

3.1.2. Določitev lokacij za pokop ali sežig živalskih trupel ....................................................................... 10 

3.1.3. Ureditev mest za pokop in sežig živalskih trupel ............................................................................. 11 

3.1.4. Prevoz živalskih kadavrov do mesta pokopa ali sežiga ................................................................... 11 

3.1.5. Uničevanje živalskih trupel in nadzor .............................................................................................. 12 

3.2. Naloge zaščite reševanja in pomoči ..................................................................................................... 12 

3.2.1. Tehnično reševanje ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali ...................................................... 12 

Naloge tehničnega reševanja so: ........................................................................................................... 12 

3.2.2. Prva veterinarska pomoč .................................................................................................................. 13 

3.2.3. Občinski logistični center ................................................................................................................ 13 

4. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV ...................................................................................... 14 

4.1. Razlaga pojmov ................................................................................................................................... 14 

4.2. Razlaga okrajšav .................................................................................................................................. 14 

5. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV ........................................................................................ 15 

5.1. Seznam  prilog ..................................................................................................................................... 15 

5.1.1. Skupne  priloge ................................................................................................................................ 15 

5.1.2. Posebne priloge ............................................................................................................................... 15 

5.2. Seznam  dodatkov ................................................................................................................................ 15 

5.2.1. Skupni dodatki ................................................................................................................................. 15 

5.2.2. Posebni dodatki ............................................................................................................................... 15 

 
 



OBČINSKI DELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI
        
 

 

doc: Načrt zaščite in reševanja pojav posebno nevarne bolezni živali list št: 4/15 

1. POSEBNO NEVARNE BOLEZNI ŽIVALI 
 

1.1. Uvod 
 
Izdelavo "občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali" 
predpisuje Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 UPB1 in 97/10), ki mora 
temeljiti na ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah. Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob 
pojavu posebno nevarnih bolezni živali je izdelan na osnovi Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in 
reševanja (Uradni list RS, št. 24/12), Ocene ogroženosti ob množičnem pojavu posebno nevarnih bolezni živali 
na območju občine Cerklje na Gorenjskem, Verzija 1.0, Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu 
posebno nevarnih bolezni živali, Verzija 2.0 in Regijskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu 
posebno nevarnih bolezni živali za Gorenjsko regijo, Verzija 3.0. 
 
D - 01 Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta 
 
D - 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč  
 
D - 15 Vzorec delovnega naloga  
 
 

1.2. Splošno o  posebno nevarnih bolezni  živali 
 
Infekcijske bolezni povzročajo različni povzročitelji (bakterije, spirohete, rikecije, virusi in glive). 
 
Posebno nevarne bolezni živali so naslednje: 

• slinovka in parkljevka, 
• vezikluarni stomatitis, 
• vezikularna bolezen prašičev, 
• goveja kuga, 
• kuga drobnice, 
• pljučna kuga govedi, 
• vozličasti dermatitis, 
• mrzlica doline Rift, 
• bolezen modrikastega jezika, 
• osepnice ovac in koz, 
• konjska kuga, 
• afriška prašičja kuga, 
• klasična prašičja kuga, 
• aviarna influenca, 
• atipična kokošja kuga. 

 
Vrste posebno nevarnih bolezni živali: 

• A (bolezni, ki so zelo kužne) – zelo nalezljive bolezni, katerih širjenje se med rejami prepreči z 
ustreznimi veterinarskimi ukrepi. Te bolezni povzročajo veliko ekonomsko škodo, ogrožajo obstoj 
živalskih vrst. Bolezni iz te skupine je potrebno obvezno prijaviti, kar pomeni, da je ob sumu na bolezen 
potrebno takoj poskrbeti, da se sum ovrže ali bolezen potrdi. 

 
V Sloveniji od leta 1996, ko je bil prijavljen primer klasične prašičje kuge, ni bilo primerov bolezni iz skupine A. 
 

• B (bolezni, ki so praviloma kužne) – praviloma nalezljive bolezni, širjenje med rejami pa se prepreči z 
ustreznimi veterinarskimi ukrepi. Bolezni povzročajo ekonomsko škodo, ki se jo da zmanjšati z 
ustreznimi veterinarskimi ukrepi. V to skupino sodijo: vranični prisad, steklina, praskavec, 
mehurjavost,.., 
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V Sloveniji se pojavljajo določene bolezni iz liste B, ki pa jih je mogoče z ustreznim nadzorom in veterinarskimi 
ukrepi uspešno zatirati. 
 

• C (bolezni, ki so praviloma slabo kužne) 
• zoonoze (bolezni ali infekcije, ki se po naravni poti prenašajo z živali vretenčarjev na ljudi in obratno, 

lahko se razvrščajo tudi v skupine A,B,C)- nalezljive bolezni, ki se po naravni poti prenašajo z živali na 
človeka, in ki jih zdravstvena služba lahko obvladuje le v sodelovanju z zdravstveno službo. 

 
Nekatere posebno nevarne bolezni živali se pojavljajo redko in v manjšem obsegu, druge pa pogosto in se hitro 
širijo na večje območje. Pojavljajo se v različnih oblikah, osnovne pa so: 
 

• enzootija (če se kužna bolezen pri živalih stalno ponavlja v različni jakosti, na istem mestu, na ožjem, 
območju in nima težnje po širjenju), 

• epizootija (če bolezen pri živalih izbruhne v večjem obsegu in se hitro širi), 
• panzootija (če se bolezen pri živalih hitro širi na velikem območju, na primer v državi …). 

 
Ob množičnem pojavu posebno nevarnih bolezni živali so ogroženi poleg živali še:  

• živinorejci, 
• ljudje, ki živijo neposredno ob živinorejskih posestvih, na katerih so obolele živali,  
• ljudje, iz širše okolice, ki se okužijo s prenosom okužbe pred odkritjem nalezljive bolezni pri živalih,  
• veterinarsko in medicinsko osebje ter vsi reševalci, ki sodelujejo pri zatiranju bolezni.  

 
Seveda pa obolenje večjega števila živali povzroči veliko škodo na različnih področjih, kot na primer: 

• v živinoreji in živilski industriji (neposredna škoda zaradi poginov, zakola ali usmrtitve živali zaradi 
ukrepov zatiranja ter izkoreninjenja bolezni in zmanjšanja proizvodnje živinorejskih ter živalskih 
obratov), 

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

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

 

V primeru, da pride do pojava posebno nevarnih bolezni živali in je zaradi bolezni ogrožena določena vrsta 
živali, kjer se bolezen pojavi, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad  Kranj 
izvaja predpisane ukrepe na območju občine Cerklje na Gorenjskem. 
 

V primeru izrednem odstranjevanju trupel živali (sežig, zakop) ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali se 
morajo upoštevajo določbe 19. člena Uredbe (ES) št. 1069/2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitev Uredbe (ES) št. 
1774/2002 v povezavi s 27. členom Zakona o veterinarskih merilih skladnosti, zato je verjetnost nastanka verižne 
nesreče zelo majhna. 
 
Prebivalci občine Cerklje na Gorenjskem so ogroženi v toliki meri, kolikor je nevarno, da se bolezen iz živali 
prenaša na ljudi, še zlasti v tistih primerih, ko ni razvitega ustreznega in učinkovitega cepiva proti določeni 
bolezni. 
 

Zdravstveno varstvo živali je skrb vseh nas. Ta skrb ni povezana samo z javnim zdravjem in varnostjo živil, 
temveč tudi z ekonomskimi stroški, ki jih lahko povzročijo izbruhi bolezni živali. Ob pojavu in širjenju posebno 
nevarnih bolezni živali v občini Cerklje na Gorenjskem bo OU UVHVVR Kranj za opravljanje določenih nalog 
poleg svojih služb potrebovala tudi pomoč sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih javnih služb v 
obliki človeških virov, opreme, mehanizacije, prostorov in komunikacij. 
 
P – 06 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč 
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1.3. Sklepne ugotovitve 
 
Glede na navedene podatke je zdravstvena situacija pri domačih živalih ugodna. Toda velika gospodarska škoda, 
ki lahko nastane zaradi množičnega pojava posebno nevarnih bolezni živali, narekuje javni veterinarski službi, da 
vso svojo pozornost nameni preprečevanju posebno nevarnih bolezni živali, ki obsega spremljanje gibanja 
bolezni doma in v tujini ter preprečevanje vnosa oziroma širjenja teh bolezni. 
 
Za učinkovito izvajanje navedenih nalog pa je treba na nivoju območja občine Cerklje na Gorenjskem zagotoviti: 

• dobro organizirano, usposobljeno in opremljeno veterinarsko službo, 
• učinkovito sodelovanje veterinarske službe z drugimi organi in strokovnimi službami, 
• učinkovito preventivo v veterinarstvu, edukacija in izobraževanje imetnikov živali. 

 
Občina Cerklje na Gorenjskem (razred ogroženosti 3) izdela del občinskega načrta ZiR oziroma dokumente v 
katerih predvidijo način obveščanja ter razdelajo izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP. 
 
V občini imamo eno živinorejsko gospodarstvo z nad 400 glav živine (razred ogroženosti 3).  
 
V občini Cerklje na Gorenjskem izdelajo obratni načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni 
živali naslednja živinorejska gospodarstva: 

− KGZ Sloga z.o.o. Kranj, KŽK d.o.o. Farma Cerklje, Zgornji Brnik 115, 4207 Cerklje na 
Gorenjskem (razred ogroženosti 3) izdela del obratnega načrta zaščite in reševanja oziroma dokumente 
v katerih predvidijo način obveščanja ter razdelajo izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, 
reševanja in pomoči. 

 
 

2. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE 
 

2.1. Opazovanje in spremljanje posebno nevarnih bolezni živali 
 

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

2.2. Obveščanje pristojnih organov in služb v občini Cerklje na Gorenjskem 
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Na podlagi obvestil iz terena ReCO Kranj o posebno nevarnih bolezni živali obvesti:  
• Prvo dosegljivo odgovorno osebo v občini (Seznam vodilnih oseb, ki jih ReCO Kranj obvešča o 

izrednih dogodkih). Obveščena oseba pa nato obvešča ustrezne organe v občini. 
 
Po sprejemu obvestila o nesreči na območju občine Cerklje na Gorenjskem mora obveščena pristojna oseba 
obvestiti ostale pristojne osebe v Občini Cerklje na Gorenjskem, ki so: 

- župan Občine Cerklje na Gorenjskem,  
- poveljnik CZ Občine Cerklje na Gorenjskem ali njegov namestnik, 
- odgovorni delavec občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem, ki pokriva zaščito in reševanje, 
- štab Civilne zaščite Občine Cerklje na Gorenjskem in 
- poveljnik Gasilske zveze Cerklje na Gorenjskem. 

 
Shema obveščanja pristojnih organov ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali 
 
 

 
 
 

P-01 Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO 
 

 

 
D - 22 Načrt dejavnosti Policijske postaje Kranj 

 
D - 08 Navodilo za  aktiviranje občinskih sil ZiR 

P-04 Podatki o organih, službah in enotah CZ 

P-15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča ob nesreči 

 
Skrbnik načrta 

 
Župan 

 
Poveljnik CZ občine 

 
Člani štaba CZ 

občine 

 
Poveljnik GZ 

Prva dosegljiva 
odgovorna oseba v  

občini 

 

ReCO Kranj 
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2.3. Obveščanje javnosti 
 

2.3.1. Obveščanje prebivalstva:  
 

Obveščanje prebivalstva: Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju, na katerem se pojavijo 
posebno nevarne bolezni živali občina objavi posebno telefonsko številko (04/28 15 800) na kateri lahko občani 
dobijo vse potrebne informacije o množičnem pojavu posebno nevarnih bolezni živali, napotke kako naj ravnajo 
in sporočajo posledice nesreče.  
 
Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju se izvaja preko sredstev javnega obveščanja, predvsem preko 
Radio Kranj in Radio VAL 202 ter preko posebne telefonske številke. Za posredovanje informacij in obveščanje 
prebivalcev sta odgovorna župan in Poveljnik CZ.  Posredovana navodila ogroženim prebivalcem glede zaščitnih 
ukrepov so odvisna od nevarnosti. 
 
Informacije se posredujejo v objavo lokalnim sredstvom javnega obveščanja na ogroženem območju in sicer 
preko: 

• radia in TV, 
• dnevnih časopisov, 
• mobilne razglasne postaje v vozilih ZRP, 
• obvestil, podanih na krajevno običajen način. 

 
D - 05 Navodila za organiziranje in vodenje informacijskega centra 

 

 
2.3.2. Obveščanje javnosti:  

 
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti je odgovoren 
župan in poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem, v skladu s svojimi pristojnostmi. 
 
Informacijski center pridobiva informacije, ki so v pristojnosti lokalnega središča za nadzor bolezni (LSNB) 
neposredno od LSNB. 
 

OU UVHVVR Kranj (LSNB) oziroma uradni veterinar na krajevno običajen način (odločbe z uradnim 
naznanilom) in preko lokalnih sredstev javnega obveščanja seznanja prizadete prebivalce o uvedenih ukrepih na 
okuženem in ogroženem območju ter o situaciji glede bolezni. Tudi ob odprtju OU UVHVVR Kranj (LSNB) se 
objavi telefonska številka za informacije. 
 
Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje občinska uprava občine Cerklje na Gorenjskem.  
 
V ta namen in kadar je to potrebno v sodelovanju s Štabom CZ občine Cerklje na Gorenjskem in drugimi 
državnimi organi: 

• organizira in vodi tiskovno središče, 
• organizira in vodi novinarske konference, 
• pripravlja skupna sporočila za javnost, 
• navezuje stike z redakcijami medijev in novinarji ter skrbi, da imajo na razpolago informativna in druga 

gradiva in da so jim dostopni informacijski viri; 
• spremlja poročanje medijev. 

D- 400  Navodila prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij  

P-18 Seznam medijev, ki bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in napotke za izvajanje zaščitnih 
ukrepov 
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Za sprotno informiranje organov v lokalni skupnosti 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 množičnega pojava posebno nevarnih bolezni živali, skrbi poveljnik CZ ob pomoči 
strokovne službe občine.  
 
V ta namen:  

• V dogovoru z županom posreduje v ReCO Kranj podatke o prvih posledicah množičnega pojava 
posebno nevarnih bolezni živali na tel. številko 112, nato pa čimbolj natančno pisno prvo poročilo 
iz katerega mora biti razviden obseg posledic množičnega pojava posebno nevarnih bolezni živali. 

• Pripravlja in objavlja informacije za obveščanje javnosti preko lokalnih medijev kamor pošlje pisno 
informacijo.  

 
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki so po Zakonu o medijih (Ur. list RS, št. 110/06- UPB1, 
36/08-ZPOmK-1, 77/10-ZSFCJA, 90/10 Odl. US: U I-95/09/14, Up-419/15, 87/11-ZavMS in 47/12) 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.  

 
 

 

D- 400  Navodila prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij  
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3. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 

3.1. Ukrepi zaščite in reševanja 
 

3.1.1. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi  
 
     DOKUMENTACIJA                                      DIAGRAM POTEKA                         PRIMARNA                    
           POSTOPKI                                                     AKTIVNOSTI                           ODGOVORNOST 

 
 
 

 DOLOČITEV LOKACIJ ZA    Občina Cerklje na Gorenjskem   
LOKACIJE MOŽNIH MEST ZA POKOP IN SEŽIG   
POKOP ŽIVALSKIH TRUPEL ŽIVALSKIH TRUPEL          
    
 

UREDITEV MEST ZA POKOP IN 
SEŽIG 

Občina Cerklje na Gorenjskem   
 UVHVVR 
        
    
    
 PREVOZ ŽIVALSKIH TRUPEL DO 

MESTA ZA POKOP ALI SEŽIG 
 

Izvajalci javne službe prevozov trupel 
 VHS služba 
  
  

 

 

               

 UNIČEVANJE ŽIVALSKIH TRUPEL 
IN NADZOR 

UVHVVR  
Gasilske enote PGD občine Cerklje na 
Gorenjskem   

                     
   
 SPREMLJANJE STANJA  Občina Cerklje na Gorenjskem   
  UVHVVR 
   
Ob množičnem pojavu posebno nevarnih bolezni živali je zelo pomembno, da so živalska trupla čim prej 
odstranjena oziroma uničena, da se prepreči nadaljnje širjenje bolezni.  
 
Najprimernejši način uničenja določi OU UVHVVR Kranj (LSNB), odredi pa Poveljnik CZ občine Cerklje na 
Gorenjskem v sodelovanju s Poveljnikom CZ za Gorenjsko. Možni načini so: odvoz v kafilerije, zakopavanje in 
sežiganje.  
 
Ker na območju občine Cerklje na Gorenjskem ni kafilerije, bo potrebno organizirati odvoz oziroma zakopavanje 
ali sežiganje trupel. Občinska uprava občine mora vnaprej pripraviti lokacije mest pokopa oziroma mest za sežig. 
 
Za oskrbo poškodovanih živali pa skrbi Veterinarska ambulanta Medicovet Kranj v skladu z načrtom UVHVVR 
za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč po potrebi nudijo lastniki živali. 
 
Veterinarska ambulanta Kranj, zbira podatke o poškodovanih in poginulih živalih, v kolikor so bile udeležene v 
prometni nesreči, ter nudi prvo veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim. Odreja zasilni zakol 
poškodovanih živali, odstranjevanje živalskih trupel in izvaja druge higienske in protiepidemijske ukrepe v 
skladu z načrtom UVHVVR za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč ji po potrebi nudijo pripadniki 
enot CZ občine ter lastniki živali.  
 

3.1.2. Določitev lokacij za pokop ali sežig živalskih trupel 
 
V primeru naravnih in drugih nesreč se površine za pokop večjega števila živali zagotavljajo v bližini kmetijske 
farme vzhodno od Zgornjega Brnika (na zemljišču s parcelno številko 92, k.o. Cerklje) ob dogovoru s pristojno 
veterinarsko upravo se lahko kadavre vozi tudi v ustrezno opremljene sežigalnice, oziroma se odvoz in 
odstranitev izvaja po navodilih dežurnega inšpektorja UVHVVR. 
 
P- 401 Pregled lokacij, možnih mest za pokop in sežig živalskih trupel 
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3.1.3. Ureditev mest za pokop in sežig živalskih trupel 
 
Za ureditev mest za pokop in sežig živalskih trupel je pristojna občina Cerklje na Gorenjskem. Ta naloga vsebuje 
izkop in pripravo grobišč ter pripravo materiala za sežiganje po navodilih UVHVVR. Preden se določijo mesta 
za pokop živalskih trupel je potrebno preveriti pri lokalnih organih oziroma lastnikih zemljišč, če je zaradi 
zaščite vodnih virov sploh možno zakopavanje živalskih trupel.  
 
Sežig živalskih trupel pride v poštev samo takrat, ko se ne odločimo za odvoz v kafilerije ali ko zakopavanje ni 
mogoče. Za ureditev mest za pokop in sežig živalskih trupel so pristojne občine. 
 
Pri pripravi mest za zakop ter sežig živalskih trupel sodelujejo sile za ZRP , predvsem gasilske enote ( PGD). 
Občina Cerklje na Gorenjskem pa v sodelovanju z UVHVVR predvidi gradbena podjetja, ki imajo primerno 
gradbeno mehanizacijo in katera bodo sodelovala pri izkopu mest za zakop. 
 
Živalska trupla do mesta pokopa ali sežiga pripelje skladno z običajno veljavnim postopkom Veterinarsko 
higiensko službo, ki je organizirana v okviru Nacionalnega veterinarskega inštituta. Ob večjih poginih oziroma 
usmrtitvah lahko izjemoma opravi odvoz trupel živali neposredno iz gospodarstev tudi izvajalec javne 
gospodarske službe s koncesijo s svojimi prevoznimi sredstvi, če so ta ustrezno opremljena za naloge trupel na 
kraju pogina ali usmrtitve. 
 
Za nadzor pri odstranjevanju živalskih trupel v občini Cerklje na Gorenjskem je pristojen UVHVVR, Območni 
urad Kranj. Posebne zahteve za odstranjevanje so določene v 1. Oddelku III. Poglavja Priloge VI Uredbe 
Komisije (EU) , št. 142/2011.  Pri nadzoru sežiga živalskih trupel pa sodelujejo PGD v občini  - ti svetujejo 
glede izdelave grmade, prižiganja ognja in požarne straže. 
 
P – 10 Pregled gradbenih organizacij 

 

P – 11   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 
 
P – 03 Pregled sil za zaščito in reševanje in pomoč 
 
P – 04 Podatki o organih, službah in enotah CZ 
 
P – 05 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč 
 
D – 403 Navodilo za sežig živalskih trupel 
 
D – 405 Navodilo za posredovanje gasilcev pri dekontaminaciji ob pojavu aviarne influence 
 
 

3.1.4. Prevoz živalskih kadavrov do mesta pokopa ali sežiga 
 
Živalska trupla do mesta pokopa ali sežiga prepeljejo pristojne javne službe za prevoz in ravnanje z živalskimi 
odpadki ter veterinarska higienska služba (VHS). Praviloma je treba za odvoz trupel poginulih ali usmrčenih 
živali skladno z običajno veljavnim postopkom poklicati Veterinarsko higiensko službo, ki je organizirana v 
okviru NVI. Izjemoma lahko ob večjih poginih oziroma usmrtitvah opravi odvoz trupel živali neposredno iz 
gospodarstev tudi izvajalec javne gospodarske službe s koncesijo s svojimi prevoznimi sredstvi, če so ta ustrezno 
opremljena za nalaganje trupel na kraju pogina ali usmrtitve. 
 
Načeloma se trupla živali odpeljejo v kafilerijo in se neškodljivo uničijo. Trupla je treba prepeljati v pokritih, 
ustrezno opremljenih in nepropustnih vozilih, ki jih mora spremljati predpisana dokumentacija-listina o prevozu 
nevarnega blaga. 
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3.1.5. Uničevanje živalskih trupel in nadzor 
 
Živalska trupla je potrebno odstraniti čim bolj neškodljivo. Izvajalci gospodarske javne službe ravnanja z 
živilskimi stranskimi proizvodi so skladno s predpisi, ki urejajo varovanje okolja odgovorni za neškodljivo 
odstranjevanje živalskih trupel.  
 
Za uničenje živalskih trupel so odgovorne javne službe za prevoz živalskih odpadkov in ravnanje z njimi, 
veterinarska higienska služba, za nadzor pri uničevanju živalskih trupel pa so odgovorne pristojne veterinarske 
organizacije. Za nadzor je v občini Cerklje na Gorenjskem odgovoren OU UVHVVR Kranj. Pri nadzoru sežiga 
živalskih trupel sodelujejo tudi pristojne gasilske organizacije (izgradnje grmad, prižiganja ognja in požarne 
straže). Trupla je potrebno uničiti na kar najhitrejši način, po možnosti na okuženem gospodarstvu. 
Najprimernejši način uničevanja se določi po navodilih Državnega središča za nadzor bolezni. 
 

Posebne zahteve za odstranjevanje živalskih trupel so določene v 1. odseku III. Poglavja Priloge VI Uredbe 
Komisije (EU), št. 142/2011. 
 
P – 11 Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 
 

P – 12 Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 
 

P – 07 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito, reševanje in pomoč 
 

P – 29 Pregled veterinarskih organizacij  
 

D – 403 Navodilo za sežig živalskih trupel 
 
 

3.2. Naloge zaščite reševanja in pomoči  
 

3.2.1. Tehnično reševanje ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali 
 
Naloge tehničnega reševanja so: 
 

• sodelovanje pri postavitvi sanitarno-higienskih objektov (razkuževalnih pregrad) na mejah 
okuženega območja  

• sodelovanje pri prevozu okuženih živali v kafilerije in pokopu živalskih trupel; 
• izvajanje požarnih straž pri sežigu okuženih živalskih kadavrov. 

 
Te naloge opravljajo Nacionalni veterinarski inštitut in UVHVVR.  Po prejeti prošnji za pomoč lahko sodeluje 
tudi pogodbeni izvajalec občine z gradbeno mehanizacijo R-INGO d.o.o., DOMGRAD d.o.o. in Gorenjska 
Gradbena družba d.d., če jih aktivira Poveljnik CZ občine. Prav tako pri opravljanju nalog sodelujejo gasilske 
enote občine in tehnično reševalne enote Civilne zaščite. 
 
Kemična in biološka zaščita obsega ukrepe ter sredstva za neposredno zaščito pred učinki posebno nevarnih 
bolezni živali in sicer: 
 

• zaščita ljudi in živali (označevanje meja okuženih in ogroženih območij), 
• dekontaminacija ljudi, živali, materialnih dobrin in okolja (razkužitev ljudi, obleke, stanovanjskih 

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

 

Naloge kemične in biološke zaščite izvajajo veterinarske organizacije in pristojne veterinarsko higienske službe.  
 

V primeru pojava ptičje gripe je ob prvem klicu za dekontaminacijo zadolžena gasilska enota, ki ima koncesijo 
za ukrepanje ob nesreči z nevarno snovjo (JZ GRS Kranj). Za kasnejše ukrepanje pa so zadolžene ekipe 
osrednjih gasilskih društev. 
 
P – 10 Pregled gradbenih organizacij 
 

P – 11 Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 
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P – 12 Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 
 

P – 29 Pregled veterinarskih organizacij  
 

P – 07 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito, reševanje in pomoč 
 

D - 400 Navodila prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 
 

D - 07 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči  
 

D - 50 Navodila za uporabo pitne vode in dezinfekcijo   
 

P – 24 Pregled enot služb, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite, reševanje   in 
pomoč 

 

D – 405 Navodilo za posredovanje gasilcev pri dekontaminaciji ob pojavu aviarne influence 
 
 

3.2.2. Prva veterinarska pomoč 
 

Veterinarska pomoč ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali obsega: 
• izvajanje ukrepov za zaščito živali ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali, 
• sodelovanje pri izvajanju dekontaminaciji živine, 
• sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel. 

 
Navedene naloge izvajajo ekipe za prvo veterinarsko pomoč, organizirane v gospodarskih družbah, zavodih in 
drugih organizacijah, ki se ukvarjajo s farmsko vzrejo živine ter imajo najmanj 200 glav živine v turnusu oziroma 
temu primerljivo drugo farmsko proizvodnjo (KGZ Sloga z.o.o. Kranj, KŽK d.o.o. Farma Cerklje, Zgornji Brnik 
115, 4207 Cerklje na Gorenjskem). 
 
Ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali sodelujejo pri izvajanju ukrepov delavci OU UVHVVR Kranj, NVI 
OE Kranj in veterinarskih organizacij. 
 

V občini Cerklje na Gorenjskem nimamo organizirane ekipe prve veterinarske pomoči. Prav tako v zgoraj 
omenjenih gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo s farmsko vzrejo živine ter 
imajo najmanj 200 glav živine v turnusu nimajo še organiziranih teh enot. 
 

P – 11 Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 
 
P – 12 Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 
 
P – 07 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito, reševanje in pomoč 
 
P – 29 Pregled veterinarskih organizacij  
 
 

3.2.3. Občinski logistični center 
 
Logistični center se bo nahajal v Gasilskem domu v Cerkljah na Gorenjskem, Cesta na Polico 41. Odgovoren 
poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem in štab. Ekipa gasilcev bo skrbela za prevzem, evidenco in 
razdelitev. Za prevoz se bodo v večini uporabljali traktorji in ostala transportna sredstva. 
 
P – 23 Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih aktih 
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4. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

4.1. Razlaga pojmov 
 
OKUŽENO OBMOČJE – območje, na katerem je ugotovljen en ali več virov okužbe in na katerem so 
možnosti za širjenje okužbe. 
 
OGROŽENO OBMOČJE – območje, na katero se lahko prenese bolezen z okuženega območja in na katerem 
so možnosti za širjenje okužbe. 
 
 

4.2. Razlaga okrajšav 
 
 
CZ   Civilna zaščita 

GZ   Gasilska zveza 

JZ GRS   Javni zavod gasilsko reševalna služba 

ŠCZO   Štab civilne zaščite občine 

ES   Evropska skupnost 

EU   Evropska unija 

PGD   Prostovoljno gasilko društvo 

KGZ   kmetijsko gospodarska zadruga 

RS   Republika Slovenija 

ReCO   Regijski center za obveščanje 

ZRP   Zaščita, reševanje in pomoč 

ZiR   Zaščita in reševanje 

LSNB   Lokalno središče za nadzor bolezni 

VHS   Veterinarska higienska služba 

KŽK    Kmetijsko živilski kombinat  

OU   Območni urad 

UPB   Uradno prečiščeno besedilo 

NVI   Nacionalni veterinarski inštitut 

UVHVVR  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
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5. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

 

5.1. Seznam  prilog 
 

5.1.1. Skupne  priloge 
 
P – 01 Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO 

P – 03 Pregled sil za zaščito in reševanje in pomoč 

P – 04 Podatki o organih, službah in enotah CZ 

P – 05 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P – 06 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč 

P – 07 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito, reševanje in pomoč 

P – 10 Pregled gradbenih organizacij 

P – 11 Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P – 12 Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

P – 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča ob nesreči 

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

P – 23 Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih aktih 

P – 24 Pregled enot služb, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite, reševanje   in 
pomoč 

P – 29 Pregled veterinarskih organizacij  

P – 34 Prosto 
 

5.1.2. Posebne priloge 
 

P – 401 Pregled lokacij možnih mest za pokop in sežig živalskih trupel 

P – 402 Evidenčni list o vzdrževanju načrta 

 

5.2. Seznam  dodatkov  
 

5.2.1. Skupni dodatki 
 
D - 01 Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta 

D - 05 Navodila za organiziranje in vodenje informacijskega centra 

D - 07 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči  

D - 08 Navodilo za  aktiviranje občinskih sil ZiR 

D - 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč  

D - 15 Vzorec delovnega naloga  

D - 22 Načrt dejavnosti Policijske postaje Kranj 

D - 50 Navodila za uporabo pitne vode in dezinfekcijo   
 

5.2.2. Posebni dodatki 
 

D - 400 Navodila prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 

D – 403  Navodilo za sežig živalskih trupel 

D – 405 Navodilo za posredovanje gasilcev pri dekontaminaciji ob pojavu aviarne influence 
 
 

 


