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1

UVOD

Nalezljive bolezni in okužbe še vedno predstavljajo pomemben javno zdravstveni problem. V
Sloveniji in svetu se danes srečujemo z novimi nevarnostmi in posledicami nalezljivih bolezni
in okužb, ki so posledica različnih družbenih in naravnih dejavnikov. Med pomembnejšimi
dejavniki so socialni premiki, rast števila prebivalstva, globalizacija in posledično velika
mobilnost prebivalstva.
Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih
bolezni pri ljudeh v občini Sežana je izdelan:
̶
na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06
– uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
̶
na podlagi Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije
nalezljive bolezni pri ljudeh v Notranjski regiji, verzija 2.0, (št. 8421-27/2020-8 – DGZR, z
dne 25. 9. 2020)
̶
v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št.
24/12, 78/16 in 26/19),
̶
v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in predlogom novega Zakona o nalezljivih boleznih
(Ministrstvo za zdravje, 15. 8. 2020),
̶
v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
̶
v skladu s Pravilnikom o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo
preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99 in 58/17),
̶
v skladu s Pravilnikom o prevozu in pokopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, št. 53/17
in 56/17 – popr.) ter
̶
skladno s splošno zakonodajo.

Na podlagi Ocene ogroženosti Republike Slovenije ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh,
verzija 3.0, št. 8420-1/2015-38-DGZR, z dne 21. 7. 2016, je občina Sežana uvrščena v 3.
razred ogroženosti (srednja stopnja ogroženosti), zato se skladno z Regijskim načrtom zaščite
in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Notranjski
regiji, verzija 2.0, lahko izdela načrt v celoti ali le posamezne dele načrta zaščite in reševanja,
v katerih občina predvidi način obveščanja prebivalcev in izvajanja zaščitnih ukrepov ter nalog
ZRP in določi organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščitnih ukrepov ter nalog ZRP.
V tem dokumentu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
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2

2.1

POJAV NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH

Vrsta, oblika in značilnosti nalezljivih bolezni

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, pogostosti
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 druga oseba, živali
in neživo okolje. To 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 od virulence agensa in dovzetnosti
gostitelja.

2.2

Poti prenosa nalezljive bolezni in dejavniki širjenja

Nalezljive bolezni se lahko prenašajo:
– z neposrednim prenosom: neposredni stik (spolno prenosljive bolezni, influenca),
kapljični prenos (meningokok, ošpice) in prenos z 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).
Bistveni dejavniki tveganja za širjenje okužbe so:
̶
zaprt prostor,
̶
čas, ki ga preživimo z drugimi,
̶
gostota ljudi in neupoštevanje varnostne (socialne) razdalje,
̶
kašljanje, kihanje, kričanje, petje in hitro dihanje pri raznih dejavnostih.

2.3

Skupine bolezni glede na povzročitelja in pot prenosa

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),
5
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2.4

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).

Skupine bolezni glede na povzročitelja in pot prenosa

Nalezljive bolezni se širijo ko obstajajo pogoji za prenos mikroorganizma in se okužba lahko
prenaša na dovzetne osebe. Glede na število zbolelih v času in prostoru se nalezljive bolezni
pri ljudeh lahko pojavljajo:
– sporadično, ko zboli ena oseba;
– v obliki izbruha – pojav več primerov nalezljive bolezni od pričakovanega, na
določenem območju, v določenem časovnem obdobju in v določeni skupini ljudi;
– v obliki kopičenja (cluster), kar je pojav omejenega števila primerov nalezljivih bolezni
ali okužb, ki lahko pomenijo tveganje za javno zdravje;
– v obliki epidemije, ki 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 ter
zahteva takojšnje ukrepanje;
– v obliki pandemije, ko se okužba razširi na več celin.

2.5

Možen potek in pričakovan obseg pojavljanja nalezljivih bolezni pri ljudeh

Nalezljive bolezni, ki se lahko 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, migranti, 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, osebe v vojašnicah in bolnišnicah),
– okužbe, ki jih povzročajo virusi influence, respiratorni sincicijski virus in drugi
povzročitelji akutnih okužb dihal.

2.6

Nalezljiva bolezen kot posledica naravne ali druge nesreče

Pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh (izbruh ali epidemijo) lahko pričakujemo tudi kot posledico
naravne ali druge nesreče. Ker se ob takih nesrečah lahko zelo hitro poslabšajo osnovne
življenjske razmere, je tveganje za pojav in širjenje nalezljivih bolezni pri ljudeh predvsem ob:
– močnejšem potresu (intenzitete Vlll EMS ali več) – območje večje potresne nevarnosti
poteka po zahodnem delu Slovenije od severozahoda prek osrednjega dela države
proti jugovzhodu države, iz katerega pa je izvzeto območje občine Sežana (občina
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2.7

spada v 3. razred ogroženosti – vsi prebivalci ali del prebivalcev občine na območju
potresne intenzitete VII po EMS in nič prebivalcev na območju VIII po EMS);
katastrofalnih poplavah – poplavna območja ob vodotokih, preliv grezničnih vsebin;
na območju občine Sežana ni površinskih vodotokov, zato je pojav nalezljive bolezni
kot posledice poplav malo verjeten;
jedrski nesreči – najbolj ogroženo območje je širše območje okoli Nuklearne
elektrarne Krško (25-kilometrski pas) ter predvidena območja sprejemališč
evakuirancev iz tri in desetkilometrskega pasu. 25 - km pas ne posega na območje
Notranjske regije in občine. Med potencialno ogrožena lahko uvrstimo območja, kjer se
organizirajo zbirališča in sprejemališča za evakuirane osebe;
pojavu posebno nevarnih bolezni živali – ljudje se lahko okužijo z zoonozami pri
neposrednem stiku z živalmi in z uživanjem živil, ki izvirajo iz okuženih živali;
uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma
terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi (uporaba biološkega orožja) – ogrožena so
predvsem območja večjih slovenskih mest, kjer je večje število kritične infrastrukture;
nesrečah z nevarnimi snovmi – po podatkih Agencije RS za okolje iz leta 2020, je v
občini en vir manjšega tveganja;
nesrečah v prometu, ob prevozu bioloških agensov.

Verjetnost nastanka verižnih nesreč

Nalezljive bolezni pri ljudeh so javnozdravstvena in širša družbena težava, saj lahko na primer
pri pandemiji gripe zboli do dvajset odstotkov ljudi, ki opravljajo različne funkcije v družbi,
poveča se tudi umrljivost prebivalcev.
Pojav nalezljivih bolezni lahko povzroči večjo odsotnost v vzgojno izobraževalnem sistemu in
splošno odsotnost z dela. Prav tako se lahko pričakuje motnje v transportnem sistemu,
kmetijsko živilskem sektorju ter izvajanju javnih storitev, na primer v zdravstvu, sodstvu,
šolstvu, policiji, vojski, socialnem varstvu in gospodarstvu. Navedeno ima neugoden vpliv na
vsakdanje življenje in poslovanje ter na nacionalno in globalno ekonomijo. V času pojava
nalezljive bolezni se povečajo obiski v zdravstvenih ambulantah in potrebe po sprejemu v
bolnišnice. Delovanje celotnega zdravstva je lahko kritično obremenjeno, saj se poviša
obolevnost med zaposlenimi v zdravstvenem sistemu. Obravnava pacientov poteka po
posebnih zaščitnih protokolih, kar povišuje stroške obravnave.

2.8

Vpliv epidemije ali pandemije na družbo

Pojav epidemije ali pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh ima lahko:
– politični vpliv: politični nemiri, stavke, protesti, splošno nezadovoljstvo prebivalcev;
– socialno-varnostni vpliv: slabši ekonomski položaj prebivalcev in preskrba s hrano,
vodo, zdravili ter drugimi dobrinami. Povečano povpraševanje po nekaterih dobrinah
povzroči pomanjkanje in dvigovanje cen. Povečano družbeno breme zaposlenih, pojav
kraj zdravil, osnovnih življenjskih dobrin in premoženja ter ponaredki zdravil; povišanje
stopnje alkoholizma, samomorilnosti in razvez;
– ekonomski vpliv z gospodarsko in ekonomsko škodo: pomanjkanje delovne sile in
zmanjšan obseg proizvodnje v industriji, kmetijstvu in pri trgovanju, kar vpliva na bruto
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–
–

domači proizvod, propad nekaterih gospodarskih sektorjev, odpuščanje in
brezposelnost;
psihološki vpliv: strah, negotovost, sprememba ali odsotnost socialnih stikov;
zdravstveni vpliv: omejena dostopnost do zdravstvenih storitev, povečanje čakalnih
dob na zdravstvene storitve, pojav debelosti kot posledica pomanjkanja gibanja.
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3

OBSEG NAČRTOVANJA

Obveznost izdelave načrta oziroma dela načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije ali
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je opredeljena glede na oceno ogroženosti nalezljivih
bolezni pri ljudeh. Občina Sežana je z Državno oceno ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni
pri ljudeh, verzija 3.0, št. 8420-1/2015-38-DGZR, z dne 21. 7. 2016, uvrščena v 3. razred, s
srednjo stopnjo ogroženosti, medtem ko je Notranjska regija uvrščena v četrto stopnjo
ogroženosti (4/5).
Skladno z Regijskim načrtom ZiR občina lahko izdela načrt v celoti, lahko pa izdela le
posamezne dele načrta ZiR (delni načrt) za zadeve iz občinske pristojnosti. V delnem načrtu
je podrobneje opredeljen način obveščanja prebivalstva in izvajanje zaščitnih ukrepov ter
nalog ZRP. V delnem načrtu so tudi določene organizacije z območja občine, ki morajo izdelati
načrte zaščitnih ukrepov ter nalog ZRP.
Temeljni načrt zaščite in reševanja je Državni načrt ZiR ob pojavu epidemije oziroma
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, Vlada RS, št. 84200-2/2020/3, z dne 23. 7.
2020.
Občinski delni načrt je izdelan za primer razglašene epidemije ali pandemije nalezljive
bolezni pri ljudeh, ko je poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb potrebno uporabiti
tudi sile in sredstva ZRP. Občinski načrt je usklajen z regijskim načrtom.
Načrt organizacij – organizacije, ki opravljajo vzgojno izobraževalno, socialno, zdravstveno
ali drugo dejavnost, ki obsega tudi oskrbo ali varovanje 30 ali več oseb, načrtujejo izvedbo
potrebnih zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z občinskimi načrti
zaščite, reševanja in pomoči ter načrti dejavnosti.
Načrt dejavnosti – občinska uprava in javne službe (izvajalci gospodarskih javnih služb in
izvajalci ostali javnih storitev v občini) izdelajo načrte dejavnosti organizacije. Z načrtom
dejavnosti se zagotavlja izvajanje dejavnosti organov občine, občinske uprave in organizacij
med oziroma po pojavu epidemije/pandemije. Načrt dejavnosti je dodatek k občinskim načrtom
zaščite in reševanja.

3.1

Obveznosti nosilcev načrtovanja

Nosilci načrtovanja v načrtu dejavnosti določijo:
̶
ukrepe in naloge,
̶
nosilce in način izvajanja ukrepov in nalog,
̶
organizacijo delovanja ter
̶
materialna, finančna in druga sredstva za izvajanje nalog.
Nosilci načrtovanja (javni zavodi, izvajalci javnih služb, koncesionarji) morajo načrte dejavnosti
organizacij za izvajanje ukrepov in nalog ZRP pripraviti v skladu z usmeritvami pristojnih
resornih ministrstev. Namen načrtovanja je zmanjšanje motenj delovanja in posledic nesreče
na izvajanje dejavnosti.
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3.2

Uporaba načrta

Delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri
ljudeh v občini Sežana, verzija 1.0, se aktivira, ko je razglašena epidemija oziroma pandemija
nalezljive bolezni pri ljudeh na območju občine Sežana.
Delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri
ljudeh v občini Sežana, verzija 1.0, se aktivira tudi ob razglašeni epidemiji oziroma pandemiji
nalezljive bolezni pri ljudeh za celotno območje Notranjske regije ali celotno območje RS.
Odločitev o aktiviranju Delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Sežana v primeru razglasa epidemije oziroma
pandemija nalezljive bolezni pri ljudeh na območju občine Sežana sprejme poveljnik CZ
Občine Sežana s sklepom. Ob razglasu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri
ljudeh za celotno območje Notranjske regije ali celotno območje RS se načrt aktivira na podlagi
sklepa o aktivaciji regijskega ali državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.
Ostala manjkajoča poglavja v načrtu se smiselno uporabljajo iz Načrta zaščite in reševanja
ob naravnih in drugih nesrečah v občini Sežana.
D – 19
D – 20

Vzorec sklepa o aktiviranju občinskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči
Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP
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SILE IN SREDSTVA ZA ZRP TER VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA

4

Organi in organizacije, ki lahko sodelujejo pri izvedbi načrta

4.1

4.1.1 Organizacije in zavodi na območju občine
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Občina Sežana,
Zdravstveni dom Sežana,
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana,
Osnovna šola Dutovlje,
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana.
Policijska postaja Sežana.

4.1.2 Sile za zaščito, reševanje in pomoč na občinski ravni
1. Organi Civilne zaščite
̶ poveljnik Civilne zaščite Občine Sežana,
̶ namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Sežana,
̶ Štab Civilne zaščite Občine Sežana.
2. Občinske enote in službe Civilne zaščite
̶ Enota za prvo pomoč,
̶ Služba za podporo,
̶ poverjeniki za Civilno zaščito.
3. Pogodbeni izvajalci za ZRP v Občini
̶ pogodbeni izvajalci za zagotavljanje prehrane,
̶ pogodbeni izvajalci za izvajanje storitev s strojno mehanizacijo,
̶ pogodbeni izvajalec za zagotavljanje nastanitve ogroženih oseb,
̶ pogodbeni izvajalec za zagotavljanje prevozov,
̶ pogodbeni izvajalec za zagotavljanje različnih materialnih sredstev.
4. Javne službe za ZRP
̶ gasilske enote javne gasilske službe v občini (poklicna gasilska enota Zavoda za
gasilno in reševalno službo Sežana, PGD Lokev, PGD Povir, PGD Sežana, PGD
Štjak).
5. Enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij
̶ Radio klub »Nika Šturma – Tarzana«,
̶ Društvo tabornikov »Rod kraških j'rt«.
̶ Območno združenje Rdečega križa Sežana,
̶ Kraška dekanijska Karitas.
Za pripravljenost, opremljenost in usposobljenost enot so zadolženi ustanovitelji. Obveznosti
ustanoviteljev so opredeljene v merilih za organiziranje, usposabljanje in opremljanje ter v
pogodbah o sofinanciranju za ukrepanje ob nesrečah.
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P–1
P–4
P–7
P – 11
P – 24
P – 27

Podatki o poveljniku in namestniku ter članih štaba CZ občine Sežana
Podatki o organih, službah in enotah CZ občine Sežana
Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZRP v
občini Sežana
Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov v občini
Sežana
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju v občini Sežana
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj v občini
Sežana

4.1.3 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,
̶

objekti.

Potrebna materialno-tehnična sredstva zagotavljajo (nabavljajo, skladiščijo, vzdržujejo,
distribuirajo, itd.) nosilci izdelave načrtov dejavnosti 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, 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

Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP

4.1.4 Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta
Finančna sredstva se načrtujejo za:
– stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za aktivirane pripadnike CZ in
druge sile ZRP),
– stroške dodatnega vzdrževanja in servisiranja uporabljene opreme,
– stroške usposabljanja enot in služb,
– materialne stroške (prevozne stroške, storitve ipd.).
D–1

Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR
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5

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN
ALARMIRANJA

Opazovanje, 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. Sestavlja ga telekomunikacijski sistem, centri za
obveščanje ter sredstva za alarmiranje.

5.1

Opazovanje in spremljanje širjenja nalezljivih bolezni pri ljudeh

Spremljanje nalezljivih bolezni v RS izvaja NIJZ. Za del območja Notranjske regije oziroma za
območje občine Sežana je to v pristojnosti NIJZ, Območna enota Koper. Podatki o nalezljivih
boleznih, ki jih prijavijo zdravniki in laboratoriji, se pridobijo iz Registra nalezljivih bolezni,
katerega upravljavec je NIJZ, ter laboratorijskih podatkov o posameznih nalezljivih boleznih, ki
se spremljajo s pomočjo mreže izbranih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. NIJZ na podlagi
teh podatkov analizira stanje in pripravi oceno tveganja. NIJZ o pojavu nalezljivih bolezni
obvešča MZ in predlaga razglasitev epidemije. Ko minister, pristojen za zdravje, razglasi
epidemijo nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma epidemijo gripe razglasi Evropska komisija, MZ
o tem obvesti CORS.

5.2

Obveščanje pristojnih organov in služb v občini Sežana

ReCO Postojna po prejemu obvestila o razglasitvi epidemije oziroma pandemije nalezljive
bolezni pri ljudeh obvesti:
– župana oziroma druge odgovorne osebe občine Sežana po seznamu odgovornih
oseb;
– poveljnika CZ Občine Sežana oziroma njegovega namestnika.
Župan, poveljnik CZ in druge osebe po seznamu odgovornih oseb Občine Sežana, se glede
na to, kdo prvi prejme obvestilo ReCO, obvestijo med seboj. ReCO Postojna o vseh aktivnostih
iz svoje pristojnosti obvešča oziroma posreduje informacije Štabu CZ Občine Sežana, ko se
le-ta aktivira.
Štab CZ Občine Sežana v sodelovanju z občinsko upravo posreduje informacije tudi
preostalim izvajalcem nalog v občinskem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Sporočila se posredujejo po telefonu, sms
sporočilih, elektronski pošti ali izjemoma telefaksu.
P–1
P – 15

5.3

Podatki o poveljniku in namestniku ter članih štaba CZ občine Sežana
Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči

Obveščanje splošne javnosti

Javnost mora biti o pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh
pravočasno in objektivno obveščena. Prebivalstvo mora biti obveščeno o tveganjih za pojav in
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širjenje nalezljivih bolezni in okužb, ki pomenijo grožnjo za zdravje ljudi. Obveščanje,
svetovanje in izobraževanje prebivalstva vključuje zlasti seznanjanje z načini širjenja in
preprečevanja širjenja bolezni in okužb, ukrepanja ob njihovem pojavu ter možnostih
zdravljenja.
Prvo sporočilo za javnost in vsa nadaljnja sporočila na državni ravni oblikuje in posreduje v
objavo MZ. V primeru razglasitve epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh
poteka obveščanje javnosti v celoti prek MZ.
Po aktiviranju Delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije
nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Sežana sporočila za javnost glede poteka zaščitno
reševalnih aktivnosti pripravi in posreduje v objavo poveljnik CZ Občine Sežana ali od njega
pooblaščena oseba iz Štaba CZ Občine Sežana, občinske uprave ali druga oseba pristojna za
odnose z javnostjo glede na usmeritve občinskega poveljnika CZ.
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v občilih, ki so po 25. členu Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 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 55. členu 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 in
občinskih 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 objavi na krajevno
običajen način (socialna omrežja, spletna stran občine, letaki…) ali pošlje za takojšnjo objavo
medijem po seznamu.
P – 18

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

5.3.1 Načini informiranja in obveščanja javnosti
Pričakovati je, da se splošno stanje v primeru epidemije/pandemije dnevno spreminja, zato
se priporoča, da prebivalci redno spremljajo potek stanja. Za obveščanje javnosti se uporabijo
različna komunikacijska orodja:
Stacionarni in mobilni telefon sta osnovni orodji za neposredno komunikacijo med
uporabniki. Večina fiksnih številk je dostopnih preko telefonskih in poslovnih imenikov.
Info – SOS – telefon se vzpostavi glede na potrebe ter oceno razvoja pojava, trajanja in
posledic nalezljive bolezni. Namenjen je sprejemanju potreb po oskrbi z najnujnejšo hrano,
higienskimi pripomočki, zdravili ali drugimi nujnimi zadevami. Do vzpostavitve se uporablja
telefonska številka sprejemne pisarne občine. Izven poslovnega časa občine se lahko uporabi
prevezava klicev na drugo dosegljivo telefonsko številko.
Elektronska pošta je univerzalno komunikacijsko orodje za neposredno komuniciranje.
Uporablja se za komuniciranje med organi, organizacijami in splošno javnostjo.
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Spletna stran občine je glavni komunikacijski pripomoček za posredovanje ključnih sporočil
in vir aktualnih informacij za splošno javnost.
Facebook, Instagram sta del družbenih omrežij, na katerih se objavijo kratki povzetki objav
na občinski spletni strani in povezave na občinsko spletno stran. Objave hitro dosežejo veliko
število uporabnikov.
Občinsko glasilo izhaja šestkrat letno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini. V občinskem
glasilu se lahko objavijo vse pomembne informacije in ukrepi za omejevanje in preprečevanje
širjenja epidemije/pandemije. Glasilo lahko izide tudi kot izredna številka in lahko vsebuje
prilogo.
Nenaslovljene tiskovine so namenjene hitremu obveščanju občanov v tiskani obliki.
Tiskovino prejme vsako gospodinjstvo. V tiskovini se navedejo pomembne informacije o
poteku epidemije/pandemije, ukrepih in izvajalcih ukrepov, dostopnosti javnih storitev, načinu
oskrbe prebivalcev in druge pomembne informacije za preprečitev in omejevanje nalezljive
bolezni.
Sporočila za javnost se uporabljajo za sporočanje informacij, napovedovanje stanja in
dogodkov, odzivanje z ukrepi in pojasnjevanje razlogov za določeno ravnanje. Sporočilo deluje
v dvojni vlogi, saj z njim na eni strani obveščamo medije o neki temi/dogodku/ukrepu, hkrati
pa prek medijev in njihovega poročanja nagovarjamo tudi druge javnosti.
Novinarske konference se pripravijo ob večjih oziroma pomembnejših temah, dogodkih
oziroma stanjih, ko ima Občina edinstveno ali pomembno napoved za širšo javnost.
Konferenca je organiziran dogodek za širjenje informacij za medije in strukturirano
odgovarjanje na vprašanja novinarjev. Namenjene so predstavitvi aktualnega stanja in
ukrepov, s spremljajočim gradivom imamo možnost novico oziroma informacijo predstaviti bolj
podrobno.
Videokonference so način komunikacije in sodelovanja na daljavo. Uporablja se lahko na
številnih področjih.
Izobraževanja, seminarji, okrogle mize se izvajajo kot oblika preventive v času pred pojavom
nalezljive bolezni in pred razglasom epidemije/pandemije.
Plakatne table, oglasne deske, info table, panoji se uporabijo za dodatno informiranje
prebivalstva, predvsem na mestih, kjer se zadržuje večje število ljudi oziroma je pričakovati,
da se bo z vsebino seznanilo večje število ljudi.
Državni klicni center vzpostavijo NIJZ in pristojni državni organi (MNZ, MJU) kot pomoč
prebivalcem pri posredovanju verodostojnih informacij.
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5.3.2 Obveščanje javnosti ob razglasitvi epidemije ali pandemije
Obveščanje javnosti o izvajanju preventivnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči
na območju občine Sežana v času razglašene epidemije/pandemije izvajata poveljnik CZ in
župan v skladu s svojimi pristojnostmi.
Posredovanje obvestil za javnost lahko v okviru področja dela in pristojnosti po predhodnih
usmeritvah in navodilih poveljnika CZ izvajajo javni uslužbenci občinske uprave.
Glede na predviden razvoj pojava in širjenja bolezni lahko župan, poveljnik CZ ali strokovni
delavec ZiR v okviru pooblastil še pred razglašeno epidemijo/pandemijo pozovejo javnost k
izvajanju posameznih in splošnih preventivnih ukrepov.
Z namenom medsebojnega obveščanja in poenotenja ukrepov na širšem območju lahko
župani in poveljniki CZ več občin usklajujejo ukrepe za zaščito zdravja prebivalstva.

16

Delni načrt ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v občin i Sežana, verzija 1.0

6

6.1

AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ZA ZRP

Aktiviranje občinskih organov vodenja CZ in njihovih strokovnih služb

Na podlagi razglasa epidemije poveljnik CZ Občine Sežana aktivira Delni načrt zaščite in
reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Sežana.
Po aktiviranju načrta in presoji trenutnih razmer poveljnik CZ Občine Sežana predvidi možen
razvoj dogodkov ter glede na zahteve in prizadetost občine sprejme odločitev o aktiviranju
organov, pristojnih za operativno-strokovno vodenje ZRP na občinski ravni in o uporabi sil za
ZRP.
Ko poveljnik CZ Občine Sežana sprejme odločitev o aktiviranju Delnega načrta zaščite in
reševanja za pojav epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Sežana,
o tem obvesti ReCO.

6.2

Aktiviranje občinskih sil in sredstev za ZRP

Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se občinske sile za zaščito, reševanje in
pomoč vpokličejo in organizirajo za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. O aktiviranju odloča
poveljnik CZ Občine Sežana, ki sprejme odredbo o aktiviranju sil in sredstev za ZRP.
Poveljnik CZ Občine Sežana na podlagi presoje lahko odredi tudi stanje pripravljenosti
določenih občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Pozivanje pripadnikov CZ in drugih sil za izvajanje nalog ZRP izvaja služba za podporo Štaba
CZ Občine Sežana. Strokovni sodelavec za zaščito in reševanje izvede vse zadeve v zvezi z
nadomestilom plač in povračila stroškov, ki jih imajo pripadnik pri opravljanju dolžnosti v CZ
oziroma pri zaščiti, reševanju in pomoči.
Pripadnike Civilne zaščite in drugih občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč se
aktivira/poziva v skladu z dokumenti za aktiviranje in mobilizacijo občinskih sil in sredstev
zaščite, reševanje in pomoči.
O pripravljenosti in aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč iz
občinske pristojnosti odloča poveljnik CZ Občine Sežana. O pripravljenosti in aktiviranju
gasilskih enot odloča poveljnik osrednje gasilske enote v občini Sežana.
Sile, potrebne za izvajanje ukrepov, se lahko aktivirajo na celotnem območju občine ali le na
določenem delu občine Sežana.
Postopek aktiviranja:
Pozivanje – aktiviranje pripadnikov CZ in občinskih pogodbenih izvajalcev izvaja poveljnik CZ
Občine Sežana ali od njega pooblaščena oseba iz Štaba CZ Občine Sežana ali občinske
uprave. Gasilske enote se poziva oz. aktivira preko ReCO, na zahtevo poveljnika osrednje
gasilske enote v občini Sežana.
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Načini aktiviranja:
pozivniki (ZARE) – preko ReCO (za gasilske enote),
telefon (pogodbeniki in ostali).
P–5
D – 14

Seznam zbirališč sil za ZRP
Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP

Aktiviranje sredstev pomoči
Skladno s potrebami na prizadetem območju poveljnik CZ Občine Sežana odloči o potrebah
po pomoči v materialnih in finančnih sredstvih ter za sredstva pomoči s pisnim zahtevkom
zaprosi regijskega poveljnika CZ za Notranjsko.
Materialna pomoč države in regije ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh bi obsegala
zagotavljanje posebne opreme, ki je na mestu nesreče ni mogoče dobiti, ter pomoč v obliki
zaščitne in reševalne opreme, objektov, finančnih sredstev, hrane, pitne vode ter zdravil in
drugih življenjskih pripomočkov.
Odobrena materialna pomoč se prevzame v regijskem skladišču opreme oz. na lokaciji, ki jo
določi regijski poveljnik CZ za Notranjsko. Prevzeta oprema se distribuira neposredno k
uporabnikom pomoči ali se do uporabe skladišči v skladišču za materialna sredstva CZ občine
Sežana.
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7

7.1

UPRAVLJANJE IN VODENJE

Organi in njihove naloge

Naloge, ki jih imajo posamezni občinski organi, zavodi, organizacije in sile ZRP ob pojavu
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, so navedene v nadaljevanju.
Izvajanje posameznih nalog je odvisno od različnih dejavnikov (vrste nalezljive bolezni, načina
širjenja nalezljive bolezni, števila obolelih prebivalcev, itd.)

7.1.1 Občinski organi
Župan:
̶

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

skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic nesreče,
̶

skrbi za obveščanje prebivalstva o nevarnostih, o stanju varnosti in o sprejetih zaščitnih
ukrepih,
̶

zagotavlja logistično podporo,
̶

opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

Direktor občinske uprave:
̶

na predlog poveljnika CZ Občine Sežana odredi in koordinira ukrepe oddelkov oziroma
zaposlenih v občinski upravi ter javnih podjetij in zavodov iz občinske pristojnosti.

Občinska uprava:
̶

zagotavlja logistično podporo,
̶

zagotavlja pogoje dela za poveljnika CZ in štab CZ Občine Sežana,
̶

zagotavlja informacijsko podporo pri izvajanju nalog,
̶

nudi podporo pri izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog ZRP,
̶

opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

D–2

Načrt Občine Sežana za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo
poveljnika CZ in Štaba CZ občine Sežana

7.1.2 Občinski organi CZ
Poveljnik CZ Občine Sežana:
̶

oceni obseg in posledice nesreče in potrebo po vključevanju sil ZRP,
̶

aktivira občinski načrt ZiR ob epidemiji oz. pandemiji pri ljudeh v občini Sežana,
̶

vodi oziroma usmerja dejavnost CZ in drugih sil za ZRP,
̶

usklajuje izvajanje operativnih ukrepov in dejavnost občinskih organov,
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̶

skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za ZRP v občini,
̶

predlaga in odreja zaščitne ukrepe,
̶

nadzoruje izvajanje nalog,
̶

spremlja stanje na prizadetem območju,
̶

obvešča regijskega poveljnika CZ za Notranjsko o poteku izvajanja ZRP,
̶

sklicuje Štab CZ Občine Sežana,
̶

pripravi končno poročilo o nesreči,
̶

opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

Štab CZ Občine Sežana:
̶

nudi strokovno pomoč poveljniku CZ Občine Sežana pri vodenju nalog ZRP,
̶

organizira in izvaja reševalne intervencije iz občinske pristojnosti,
̶

zagotavlja informacijsko podporo,
̶

zagotavlja logistično podporo občinskim silam ZRP,
̶

opravlja administrativne in finančne zadeve.

Poveljnik osrednje gasilske enote v občini Sežana:
̶

določa gasilske ekipe za sodelovanje in pomoč pri izvedbi ZRP ukrepov,
̶

koordinira aktivnosti s poveljnikom CZ Občine Sežana,
̶

poroča poveljniku CZ Občine Sežana o situaciji in izvajanju ukrepov ZRP.

Enote in službe Civilne zaščite:
̶
opravljajo tiste naloge ZRP, zaradi katerih so ustanovljene, in sicer takrat, kadar jih ni
mogoče zagotoviti s poklicnimi izvajalci, javnimi službami, pogodbenimi izvajalci,
zavodi in drugimi.

7.1.3 Druga podjetja, zavodi in organizacije javnega značaja
Gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko službo v občini:
̶

izvajajo vse naloge ZRP v skladu s pravili stroke,
̶

sodelujejo in pomagajo pri izvedbi ukrepov ZRP ob epidemiji,
̶

organizirajo ali sodelujejo pri izvedbi začasnega umika prizadetih in ogroženih ljudi,
̶

izvajajo splošno reševalne naloge ob epidemiji.

Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o.:
̶

izvaja oskrbo s pitno vodo ter vzdrževanje vodovodnega sistema,
̶

izvaja dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
̶

upravlja z infrastrukturo za izvajanje javne službe,
̶

pripravi načrt delovanja v pogojih epidemije,
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̶

zagotavlja stalno zalogo zaščitnih in drugih sredstev in opreme za 1 mesec svojega
delovanja v pogojih epidemije.

Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.d.:
̶

izvaja javno službo ravnanja z odpadki,
̶

izvaja pogrebno in pokopališko dejavnost,
̶

vzdržuje občinske javne ceste na območju mesta Sežana,
̶

ureja in čisti javne površine,
̶

pripravi načrt delovanja v pogojih epidemije,
̶

zagotavlja stalno zalogo zaščitnih in drugih sredstev in opreme za 1 mesec svojega
delovanja v pogojih epidemije.

Petrol d.d. Ljubljana.:
̶

izvaja čiščenje odpadnih voda,
̶

izvaja distribucijo zemeljskega plina na območju mesta Sežana.
̶

pripravi načrt delovanja v pogojih epidemije,
̶

zagotavlja stalno zalogo zaščitnih in drugih sredstev in opreme za 1 mesec svojega
delovanja v pogojih epidemije.

CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve:
̶

vzdržuje občinske javne ceste,
̶

pripravi načrt delovanja v pogojih epidemije,
̶

zagotavlja stalno zalogo zaščitnih in drugih sredstev in opreme za 1 mesec svojega
delovanja v pogojih epidemije.

Javna razsvetljava d.d.:
̶

upravlja in vzdržuje javno razsvetljavo,
̶

pripravi načrt delovanja v pogojih epidemije,
̶

zagotavlja stalno zalogo zaščitnih in drugih sredstev in opreme za 1 mesec svojega
delovanja v pogojih epidemije.

Optic-Tel d.o.o.:
̶

upravlja in vzdržuje odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij,
̶

pripravi načrt delovanja v pogojih epidemije,
̶

zagotavlja stalno zalogo zaščitnih in drugih sredstev in opreme za 1 mesec svojega
delovanja v pogojih epidemije.

Zdravstveni dom Sežana in Zdravstvena postaja Dutovlje:
̶

opravlja osnovno zdravstveno dejavnost,
̶

načrtuje izvedbo potrebnih zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči v
skladu z občinskim načrtom zaščite in reševanja ter načrtom dejavnosti,
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̶

pripravi načrt dejavnosti, s katerim se zagotavlja izvajanje dejavnosti med nesrečo
(epidemijo) oziroma po njej,
̶

zagotavlja stalno zalogo zaščitnih in drugih sredstev in opreme za 1 mesec svojega
delovanja v pogojih epidemije.

Kraške lekarne Ilirska Bistrica:
̶

zagotavlja oskrbo prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter
farmacevtsko obravnavo pacientov,
̶

pripravi načrt dejavnosti, s katerim se zagotavlja izvajanje dejavnosti med nesrečo
(epidemijo) oziroma po njej,
̶

zagotavlja stalno zalogo zaščitnih in drugih sredstev in opreme za 1 mesec svojega
delovanja v pogojih epidemije.

Policijska postaja Sežana:
̶

varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi na prizadetem območju,
̶

v skladu z nastalimi razmerami preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in
prekrške,
̶

nadzoruje in ureja promet v skladu z določenim prometnim režimom,
̶

vzdržuje javni red,
̶

varuje državno mejo in opravlja mejne kontrole,
̶

opravlja naloge, določene v predpisih o tujcih,
̶

opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti,
̶

zagotavlja stalno zalogo zaščitnih in drugih sredstev in opreme za 1 mesec svojega
delovanja v pogojih epidemije.

Osnovni šoli, glasbena šola in vrtec na območju občine Sežana:
̶

opravljajo naloge iz svoje pristojnosti,
̶

načrtujejo izvedbo potrebnih zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči v
skladu z občinskim načrtom zaščite in reševanja ter načrtom dejavnosti,
̶

pripravijo načrte dejavnosti, s katerimi se zagotavlja izvajanje dejavnosti med nesrečo
(epidemijo) oziroma po njej,
̶

zagotavljajo stalno zalogo zaščitnih in drugih sredstev in opreme za 1 mesec svojega
delovanja v pogojih epidemije.

Enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij:
Izvajajo naloge iz svoje pristojnosti ter se v skladu s svojim poslanstvom, razpoložljivostjo
prostovoljcev in materialnih sredstev vključijo v izvajanje nalog pomoči in oskrbe prebivalcev
v dogovoru s poveljnikom CZ Občine Sežana. V skupne akcije ZRP na nivoju občine se
vključujejo na podlagi odločitve poveljnika CZ Občine Sežana.
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7.2

Operativno vodenje

Dejavnost ZRP na območju občine Sežana operativno vodi poveljnik CZ Občine Sežana s
pomočjo štab CZ Občine Sežana. Poveljnik CZ Občine Sežana lahko določi vodjo intervencije
za izvajanje posameznega ukrepa zaščite in reševanje ali izvajanje ukrepa vodi sam. Vodja
intervencije vodi in koordinira potek intervencije in je za svoje delo in delo enot odgovoren
poveljniku CZ Občine Sežana, ki mu redno poroča o poteku intervencije. V primeru, da občina
ne razpolaga z ustreznimi ali zadostnimi silami, poveljnik CZ Občine Sežana, skladno z
načelom postopnosti, zaprosi za pomoč v silah ZRP regijskega poveljnika CZ za Notranjsko.
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8

ZAŠČITNI UKREPI TER NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

Varstvo prebivalcev pred nalezljivimi boleznimi obsega sistem družbenih, skupinskih in
posamičnih aktivnosti in ukrepov za njihovo preprečevanje, obvladovanje, zdravljenje in
odstranjevanje njihovih posledic. Varstvo prebivalcev pred vnosom nalezljivih bolezni iz tujine
obsega tudi ukrepe, ki jih določajo Zakon o nalezljivih boleznih, Mednarodna zdravstvena
pravila (IHR), mednarodne zdravstvene in sanitarne konvencije ter druge mednarodne
pogodbe, ki jih je sklenila oziroma ratificirala Republika Slovenija.
Večina ukrepov, med njimi vsi najpomembnejši, je s področja MZ, nekaj pa tudi s področja
sistema VNDN. Uspešno preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni temelji na
učinkovitem sistemu epidemiološkega spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni pri ljudeh
in hkrati usklajenega delovanja na vseh ravneh javnega zdravja, upravnih organov s področja
zdravstva in veterine. Ključnega pomena je konkretna ocena ogroženosti in ustrezno
ukrepanje ob pojavu nalezljivih bolezni, še posebno nalezljivih bolezni, proti katerim se cepi,
in tistih, ki se pojavljajo v izbruhih, kopičenjih in epidemijah.

8.1

Zaščitni ukrepi in naloge ZRP

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 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).

8.1.1 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,
53/17 in 56/17 – popr.). Občina Sežana za potrebe pokopa večjega števila mrtvih, v okviru
Občinskega prostorskega načrta zagotavlja območje dodatnih pokopnih mest.
D – 1002
P – 23

Navodilo za ravnanje z infektivnimi trupli
Pregled lokacij, načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih
prostorskih aktih

Ob večjem številu mrtvih ter če bi Občina Sežana izkazala potrebo, bi se poleg rednih služb,
ki opravljajo identifikacijo mrtvih, aktivirala tudi enota za identifikacijo mrtvih pri Inštitutu za
sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Način pokopa in izvedbo le-tega predvidi
Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.d. v svojem načrtu delovanja v razmerah
epidemije.
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8.1.2 Biološka zaščita
Občina Sežana s pomočjo sil ZRP v okviru nalog in pristojnosti pomaga NIJZ OE Koper pri
vzorčenju in diagnostiki nalezljivih bolezni pri ljudeh.
Pri izvedbi dekontaminacije, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije bodo Nacionalnemu
laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v obsegu svojih zmogljivosti pomagale gasilske enote,
ki na območju občine Sežana opravljajo javno gasilsko službo.
D -1012

Postopkovnik za določitev opreme in ukrepanje gasilcev v razmerah
prisotnosti nalezljive bolezni

8.1.3 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč
Ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh prvo pomoč po potrebi
izvajajo ekipe prve pomoči Občine Sežana ter OZRK Sežana. Ekipe prve pomoči izvajajo
naloge, opredeljene v petem odstavku 3. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju
sil
za
zaščito
reševanje
in
pomoč
(Uradni
list
RS,
št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16):
– dajanja prve pomoči poškodovanim in obolelim;
– pomoči pri izvajanju triaže;
– pomoči pri dekontaminaciji poškodovanih ali obolelih;
– sodelovanja pri prevozu lažje poškodovanih in obolelih;
– sodelovanja pri negi poškodovanih in obolelih;
– sodelovanja pri izvajanju higiensko-epidemioloških ukrepov.
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:
– nudenje NMP pacientu v najkrajšem mogočem času,
– 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,
– prijaviti nalezljivo bolezen, skladno z Zakonom o nalezljivih boleznih.
P– 27

Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj v občini

8.1.4 Pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem
Sprejem, nastanitev in oskrba ogroženih prebivalcev je v pristojnosti poveljnika CZ Občine
Sežana in župana občine Sežana. Občina Sežana v ta namen predvidi lokacije in objekte za
začasno nastanitev.
Pristojni za začasno nastanitev in oskrbo prizadetih prebivalcev opravljajo:
– urejanje sprejemališč za evakuirane prebivalce,
– urejanje začasnih bivališč,
– nastanitev ogroženega in prizadetega prebivalstva,
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–
–

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 morejo vrniti na svoje domove, se jih premesti v evakuacijske
sprejemne centre oziroma poišče možnost za trajno nastanitev. Občina Sežana nima
namensko urejenega namestitvenega centra za evakuirane, zato tega formira ob izpostavljeni
potrebi v športnih in drugih večnamenskih dvoranah v občini Sežana.
P– 20
P – 21

Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce
Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in
njihove zmogljivosti ter lokacije, primerne za postavitev zasilnih prebivališč

8.1.5 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 obolelih in ogroženih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdravili in
drugimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami,
– zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture,
– pravilno ravnanje s posmrtnimi ostanki,
– pravilno ravnanje z odpadki in odplakami.
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. Pri izvajanju teh nalog lahko sodelujejo tudi prostovoljske in humanitarne
organizacije v dogovoru z občino Sežana.
Osnovni pogoji za življenje so vzpostavljeni takrat, ko so izpolnjeni pogoji za preklic odrejenih
zaščitnih ukrepov in nalog.
Sklep o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP sprejme poveljnik CZ Občine Sežana
oziroma njegov namestnik na predlog poveljnika CZ Notranjske regije.
D - 10

Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah - priporočilo
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9

OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

Osebna in vzajemna zaščita obsega vse aktivnosti, ki jih prebivalci sami izvajajo za ohranjanje
zdravja in preprečevanje širjenja epidemije / pandemije pri ljudeh. Splošna dolžnost
prebivalcev je se usposabljati ter pripravljati za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje
predpisanih zaščitnih ukrepov. Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne
zaščite skrbi lokalna skupnost, ki v ta namen lahko organizira svetovalno službo in
usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih
ukrepov v obliki neobvezne oblike usposabljanja. Vse fizične in pravne osebe morajo izvajati
in omogočiti izvajanje ukrepov za varstvo pred nalezljivimi boleznimi in okužbami ter ukrepov
ob drugih dogodkih, ki pomenijo grožnjo za zdravje ljudi.

9.1.1 Aktivnosti osebne in vzajemne zaščite
Prebivalci izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:
̶
organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno zaščito (samozaščito,
samopomoč in vzajemno pomoč),
̶
nabavljajo sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih
nesrečah,
̶
izvajajo ukrepe za zaščito, reševanje in pomoč.
Prebivalci pripomorejo k preprečevanju širjenja epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh:
̶
z doslednim umivanjem rok in higienskim ravnanjem ob kašljanju in kihanju,
̶
s samoizolacijo v primeru okužbe,
̶
z izogibanjem stika z obolelimi osebami,
̶
z izogibanjem stika z bolnimi živalmi,
̶
s pravilnim ravnanjem z živili in pravilno pripravo hrane,
̶
s primerno obleko, obutvijo in uporabo ustrezne varovalne opreme in posebnih
zaščitnih sredstev,
̶
s pravočasnim cepljenjem,
̶
z upoštevanjem varne spolnosti.

9.1.2 Splošni preventivni ukrepi
Tveganje za okužbo in širjenje okužbe lahko prebivalci znižajo z izvajanjem naslednjih
ukrepov:
̶
v primeru bolezenskih znakov in simptomov ostanejo doma,
̶
s spremljanjem navodil in priporočil MZ in NIJZ,
̶
z upoštevanjem pravila socialnega distanciranja,
̶
z uporabo osebne varovalne opreme,
̶
z upoštevanjem ukrepov CZ, policije, redarstva in drugih organov,
̶
z izogibanjem okuženih območij,
̶
z opustitvijo nenujnih in nevarnih opravil,
̶
z izobraževanjem na temo nalezljivih bolezni,
̶
z utrjevanjem telesa z redno telovadbo, kakovostno hrano in gibanjem na svežem
zraku,
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̶
̶

z izogibanjem stiku z mrčesom, bolnimi živalmi ali živalmi, ki jih ne poznamo,
z izogibanjem izmenjavi osebnih predmetov (jedilni pribor, brisače, zobna ščetka...).

Prebivalci v okviru možnosti izvajajo pomoč ranljivim skupinam ljudi.
Za učinkovito izvajanje ukrepov in nalog za zaščito zdravja in življenja morajo biti prebivalci
seznanjeni z boleznijo, njeno nevarnostjo ter možnimi in potrebnimi zaščitnimi ukrepi. V ta
namen NIJZ:
̶
pripravi informacijska gradiva (navodila in priporočila) o ravnanju in 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,
̶
vzpostavi odprt telefon za informacije.
Navodila in napotki za izvajanje osebne in vzajemne zaščite so objavljeni na spletni strani
URSZR (www.sos112.si).
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10 RAZLAGA OKRAJŠAV

CORS
CZ
EMS
MZ
NIJZ
NMP
OZRK
PGD
ReCO
RKB zaščita
RS
URSZR
VNDN
ZiR
ZRP

Center za obveščanje Republike Slovenije
Civilna zaščita
Evropska potresna lestvica
Ministrstvo za zdravje
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Nujna medicinska pomoč
Območno združenje Rdečega križa
Prostovoljno gasilsko društvo
Regijski center za obveščanje
Radiološka, kemična in biološka zaščita
Republika Slovenija
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Zaščita in reševanje
Zaščita, reševanje in pomoč
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11 PRILOGE IN DODATKI

11.1 Skupne priloge
P–1
P–3
P–4
P–5
P–6
P–7
P – 11
P – 15
P – 18
P – 20
P – 21
P – 23
P – 24
P – 27

Podatki o poveljniku in namestniku ter članih štaba CZ občine Sežana
Pregled sil za ZRP
Podatki o organih, službah in enotah CZ občine Sežana
Seznam zbirališč sil za ZRP
Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP
Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZRP v
občini Sežana
Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov v občini
Sežana
Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči
Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestila o izvedenem alarmiranju in
napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov
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 lokacij, načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih
prostorskih aktih
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj v občini
Sežana

11.2 Skupni dodatki
D–1
D–2
D – 10
D – 14
D – 19
D – 20

Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta
Načrt občine za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo poveljnika CZ in
Štaba CZ
Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah – priporočilo
Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP
Vzorec sklepa o aktiviranju občinskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči
Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP

11.3 Posebni dodatki
D – 1002
D – 1012

Navodilo za ravnanje z infektivnimi trupli
Postopkovnik za določitev opreme in ukrepanje gasilcev v razmerah
prisotnosti nalezljive bolezni

11.4 Evidenčni list sprememb, dopolnitev in posodobitev
D – 1000

Evidenčni list sprememb, dopolnitev in posodobitev
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