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11..  POJAV NALEZLJIV BOLEZNI PRI LJUDEH 
 

1.1. Uvod 
 
Občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemija oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri 
ljudeh v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: Načrt) je izdelan skladno z Zakonom o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB1, 97/10), resolucijo o nacionalnem 
programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. l. RS, št. 57/09), 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ZNB-UPB1), Pravilnika o prijavi nalezljivih 
bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/1999), 
Pravilnika o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, 70/97 in 61/11)  
ter Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. L. RS, št. 24/12 in 78/16). 
 
Načrt temelji na podlagi Ocene ogroženosti Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: MOV) pred 
naravnimi in drugimi nesrečami št: 820-02-0003/2016 z dne 18.8.2017 in je usklajen z Regijskim 
načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, številka 
8421-16/2016-6 - DGZR z dne 7.2.2017, verzija 1.0, ki ga je izdelala Izpostava URSZR Celje, kar je 
razvidno iz pisnega mnenja Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje, ____________ 
 
Iz Ocene ogroženosti MOV je razvidno, da tudi na območju MOV, tako kot na območju celotne 
Slovenije obstaja nevarnost za pojav epidemije oziroma pandemije posamezne nalezljive bolezni pri 
ljudeh. V Oceni ogroženosti so zbrani podatki o splošnih značilnostih, vrstah, poteh prenosa 
nalezljivih bolezni, obsegu, načinih in verjetnosti pojavljanja ter sistemu spremljanja nalezljivih 
bolezni pri ljudeh.  
 
Epidemijo nalezljive bolezni razglasi minister, pristojen za zdravje. Epidemijo gripe lahko v skladu z 
12. členom Sklepa št. 1082/20137EU o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje razglasi tudi 
Evropska komisija. Pandemijo nalezljive bolezni razglasi Svetovna zdravstvena organizacija.   
 

1.2. 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, frekvence stikov v populaciji, od trajanja infektivnosti in deleža oseb v populaciji, ki so še 
imune oziroma neodzivne na okužbo. 
 
Okužba in bolezen sta dve različni stvari. Okužba je posledica stika občutljivega gostitelja s 
morebitnim patogenim mikroorganizmom. Vir za večino okužb človeka je drug človek, pa tudi živali in 
neživo okolje. To pomeni, da je izpostavljenost občutljivega posameznika okuženemu človeku ali 
živali oziroma okolju najpomembnejši dejavnik za pojav okužbe. Bolezen pa je eden izmed mogočih 
izidov okužbe, njen razvoj pa je odvisen tako od virulence agensa kot od dovzetnosti gostitelja. 
 
Nalezljive bolezni se širijo, kadar obstajajo pogoji za prenos mikroorganizma in se okužba lahko 
prenaša v dovzetne osebe. Okužbe se lahko pojavljajo množično, in sicer v obliki izbruhov, kopičenj, 
epidemij oziroma tudi pandemij. 
 
Vir okužbe je oseba ali žival, iz katere kužni agens pride neposredno ali posredno na gostitelja 
 



NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI 
PRI LJUDEH V MESTNI OBČINI VELENJE - Verzija  1.0.          

                     

 
Mestna občina Velenje, Služba za ODO, ZIR in premoženje                                                Ažurirano: 21.12.17 

Rezervoar okužbe je biotop kužnega agensa, v katerem agens živi in se razmnožuje. Rezervoar je 
lahko človek – prenos z osebe na osebo (pri čemer ni nujno, da človeški rezervoar kaže znake 
bolezni), žival – zoonoze (bruceloza, antraks, kuga, tularemija, steklina, West Nile (virus zahodnega 
Nila itn.) ter okolje (rastline, zemlja, voda). 
 
Nalezljive bolezni se lahko prenašajo z neposrednim prenosom (neposredni stik (spolno 
prenesene bolezni, influenca), kapljičnim prenosom (meningokok, ošpice), prenos iz matere na plod) 
in s posrednim prenosom: (po zraku - prašni delci (ošpice), z okuženo vodo in hrano(hepatitis A), 
ob stiku s predmeti ter z vektorji - prenašalci (klopi, komarji). 
 

1.3. Viri in poti širjenja nalezljivih bolezni pri ljudeh 
 
Glede na povzročitelja in najverjetnejšo pot prenosa se nalezljive bolezni delijo v naslednje skupine: 

 črevesne, 

 respiratorne, 

 zoonozne, 

 bolezni kože in sluznic, 

 transmisivne, 

 bolezni, ki se prenašajo s krvjo. 
 

1.3.1. ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI 
 
Črevesne nalezljive bolezni so okužbe s hrano, nalezljive driske, griža, hepatitis (nalezljiva 
zlatenica), trebušni tifus, paratifus, otroška paraliza, kolera in okužbe s črevesnimi zajedavci. Človek 
se okuži z blatom bolnika ali nosilca povzročitelja, ki nima bolezenskih znamenj, pa tudi z vodo, živili, 
prek živali, mrčesa in predmetov ter celo na okuženem zemljišču. Pot prenosa je fekalno-oralna, 
povzročitelji vstopijo v prebavila skozi usta in povzročijo bolezenske spremembe v različnih organih. 
Največ, približno 70 odstotkov od prijavljenih primerov črevesnih nalezljivih bolezni, ki jih je vsako 
leto okoli 20.000, je črevesnih nalezljivih bolezni neznane etiologije. Med opredeljenimi povzročitelji 
je bilo največ rotavirusnih in kampilobaktrskih okužb. Pogosti povzročitelji so tudi rotavirusi in 
kalicivirusi, ki občasno povzročajo izbruhe črevesnih nalezljivih bolezni. 
 

1.3.2. RESPIRATORNE NALEZLJIVE BOLEZNI 
 
Med respiratorne bolezni, ki se prenašajo pretežno s kapljicami, spadajo angina, gripa, pljučnica, 
tuberkuloza, meningitis, škrlatinka, ošpice, mumps, rdečke, norice, oslovski kašelj in davica. 
Povzročitelji so bakterije ali virusi, ki se prenašajo z bolnikov ali zdravih nosilcev po zraku predvsem 
s kapljicami iz ust pri govoru, kihanju, kašljanju in slinjenju. Povzročitelji se širijo različno hitro in 
povzročijo bolezen pri veliko ljudeh v istem času, povzročijo izbruh ali epidemijo. 
Med najpogosteje prijavljenimi boleznimi so prav respiratorne nalezljive bolezni, ki vsako leto 
predstavljajo približno polovico vseh prijavljenih bolezni. Nalezljive bolezni dihal so najpogostejše v 
predšolski in šolski dobi. Zlasti norice, škrlatinka in akutni tonzilitis se pojavljajo tudi v izbruhih. 
Najbolj se je zmanjšalo število zbolelih za boleznimi, proti katerim cepimo. Za nekatere bolezni 
obstajajo namreč cepiva, s katerimi se tudi v RS cepijo otroci in odrasli (davica, oslovski kašelj, 
ošpice, mumps, rdečke, norice in celo meningitis ter pljučnice).  
Tudi gripa je respiratorna nalezljiva bolezen. Zaradi nenehnega spreminjanja virusov gripe so se že 
v preteklosti pojavljale epidemije in pandemije. Zadnja pandemija je bila leta 1968. Leta 2009 pa se 
je začela nova gripa, ki jo povzroča virus AH1N1. Gre za akutno okužbo dihal, ki se intenzivno 
prenaša med ljudmi. Pandemija gripe navadno nastane, ko se pojavi nov virus gripe, ki je 
pomembno drugačen od virusov, ki so do tedaj krožili med prebivalstvom in je sposoben hitrega 
širjenja. Ker je odpornost nizka ali je sploh ni, se lahko okuži velik delež svetovnega prebivalstva. 
Virus pandemske gripe se širi enako kot virus običajne sezonske gripe, razlika je le, da ni predhodne 
imunosti pri ljudeh, zato zboli večji odstotek v populaciji, in tudi klinična slika je navadno težja. Lahko 
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bi zbolelo od 25 do 45 odstotkov ljudi, kar bi poleg zdravstvene težave pomenilo tudi širšo družbeno 
težavo. Virus pandemske gripe se širi s kužnimi kapljicami, ki nastanejo pri kašljanju, kihanju in 
govorjenju, z neposrednim tesnim stikom z zbolelim, na primer s poljubljanjem ali objemanjem, ter s 
posrednim stikom prek okuženih površin in predmetov, kot so kljuke, telefonske slušalke, jedilni 
pribor in kozarci. NIJZ ocenjuje, da bi bila smrtnost zaradi pandemije gripe bistveno večja kot pri 
običajni sezonski gripi, poleg tega pa je verjetno, da v začetku širjenja bolezni še ne bo na voljo 
ustreznega cepiva.  
 

1.3.3. ZOONOZE BOLEZNI, KI SE PRENAŠAJO IZ ŽIVALI 
 
V RS so najbolj znane steklina, mikrosporija, bolezni, ki jih povzročajo zajedavci (toksokariaza, 
trakuljavost), slinavka, vranični prisad, salmoneloza, kampilobakterioza in jersinioza. Bolezenska 
znamenja so lahko blaga, pa tudi zelo huda, nekatere bolezni (steklina) se končajo s smrtjo. 
Nekaterih zoonoz zdaj ni več, ker bile izkoreninjene s sistematičnimi ukrepi veterinarske službe 
(bruceloza, vranični prisad, trihineloza in tuberkuloza, ki se prenaša z mlekom in mlečnimi izdelki). 
Zoonoze so nalezljive bolezni, ki se širijo med živalmi, posredno ali neposredno pa se prenašajo tudi 
na ljudi. Z živali na človeka se prenašajo različno: z dotikom, ugrizom, slinjenjem, lizanjem, 
uživanjem okuženega mesa, mleka in mlečnih izdelkov, z iztrebki prek ust, nosu, kože in sluznice ter 
s stikom s predmeti, narejenimi iz delov živali. 
 

1.3.4. BOLEZNI KOŽE IN SLUZNICE 
 
Nekatere bolezni kože in sluznic so nalezljive ter se prenašajo s človeka na človeka z neposrednim 
stikom in stikom s predmeti, katerih površina je onesnažena z glivicami, bakterijami ali virusi. znane 
so garje, herpes, gnojne okužbe kože ter glivične okužbe kože in nohtov. Med te bolezni spadajo 
tudi spolno prenesene bolezni, ki jih povzročajo virusi in bakterije. Recimo sifilis, gonoreja, AIS, 
klamidioza, hepatitis B in C. 
 

1.3.5 TRANSMISIVNE BOLEZNI, KI JIH PRENAŠA MRČES 
 
Uši, klopi, bolhe, komarji in drug mrčes so prenašalci povzročiteljev pegavice, povratne mrzlice, 
rumene mrzlice, denge, malarije in centralnoevropskegameningoencefalitisa (klopnega 
meningoencefalitisa). Nekatere bolezni so značilne za slabe higienske razmere. Najpogostejši 
bolezni, ki ju pri nas prenaša mrčes, sta klopni meningoencefalitis in borelioza. V RS je pojavljanje 
teh bolezni povezano z naravnimi žarišči, kot je območje alpskega pokrajinskega tipa, sledi mu 
dinarski pokrajinski tip, ki zavzema kar dve tretjini vsega ozemlja RS. Borelioza je najpogostejša 
bolezen pri nas, ki jo prenašajo klopi, in je tudi med najpogosteje prijavljenimi nalezljivimi boleznimi. 
Obe bolezni sta povezani z aktivnostmi na prostem in imata sezonsko gibanje. Limska borelioza se 
pojavlja vse leto. Največ prijavljenih primerov je, tako kot pri centralnoevropskem 
meningoencefalitisu (klopnem meningoencefalitisu), v poletnih mesecih. Ker se bolezenski znaki 
oziroma posamezni stadiji bolezni lahko pojavijo tudi več mesecev po okužbi, se primeri pojavljajo 
tudi zunaj sezone aktivnosti klopov. Med prijavljenimi nalezljivimi boleznimi, ki jih prenaša mrčes, je 
bilo v RS tudi nekaj importiranih primerov malarije in denge. Število bolnikov z dengo v svetu 
narašča. 
 

1.3.6 BOLEZNI, KI SE PRENAŠAJO S KRVJO 
 
Kri in drugi telesni izločki vsebujejo povzročitelje hudih nalezljivih bolezni, ki se lahko prenesejo z 
vbodom z ostrimi predmeti, na primer iglami, škarjami, noži, britvicami ali zobnimi ščetkami, na 
katerih so ostanki okužene krvi. Med temi boleznimi so najbolj znane aids, hepatitis B in c 
 

1.4. Pogostost pojavljanja nalezljivih bolezni v MOV 
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Nalezljive bolezni so najpogostejše bolezni v populaciji. Ocenjujejo, da vsak prebivalec vsako leto 
enkrat do desetkrat zboli za akutno okužbo dihal in vsaj enkrat za akutno črevesno okužbo. Vse bolj 
pomembne in pogoste so transmisivne nalezljive bolezni, ki jih prenaša mrčes. Zaradi številnih 
potovanj po svetu so vse pogostejše tudi vnesene nalezljive bolezni, ki jih pri nas sicer nimamo.   
  
Nalezljive bolezni niso pomembne samo zaradi njihove pogostosti, temveč tudi zaradi možnih trajnih 
posledic. Agense, ki povzročajo nalezljive bolezni, povezujejo tudi s kroničnimi boleznimi, kot so 
reaktivni artritis, rana na želodcu, rak, neplodnost ipd.   
 
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območne enote Celje, je bilo na Celjskem v 
letu 2016 prijavljenih 8350 primerov nalezljivih bolezni. Na območju naše Upravne enote pa 1335 
8podatki po občinah niso znani). (Tabeli 1, 2). V teh podatkih niso upoštevani primeri AIDS - a, 
spolno prenosljivih bolezni, tuberkuloze, akutnih respiratornih okužb ter pljučnic.   
Letna stopnja obolevnosti je v letu 2016 znašala 296.8/10000 prebivalcev kar nas je uvrščalo v 
sredino stopenj po upravnih enotah na Celjskem. Najvišjo stopnjo obolevnosti so v letu 2016 
zabeležili v upravni enoti Šentjur (438.5/10000), najnižjo pa v upravni enoti Sevnica (178.6/10000).  
V naši regiji so v letu 2016 registrirali enajst večjih izbruhov nalezljivih bolezni, v katerih je zbolelo 
289 oseb. Število zbolelih v izbruhih je bilo manjše kot leta 2015, ko je v dvajsetih izbruhih zbolela 
501 oseb. V letu 2016 so v regiji (glede na prijave) zabeležili deset smrti v povezavi z nalezljivimi 
boleznimi.  
Uspešno varovanje zdravja prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi zahteva sodelovanje in 
komuniciranje s strokovnjaki različnih strok in resorjev ter sodelovanje s širšo skupnostjo. Zato se 
zahvaljujemo vsem, ki sodelujete z nami. 
 
V naši upravni enoti pa so v 2017 bile zabeležene naslednje nalezljive bolezni: 
 

NALEZLJIVA BOLEZEN 
UPRAVNA ENOTA 

VELENJE- št.primerov 

ENTEROKOLITIS 259 

SALMONELOZA 6 

KAMPILOBAKTERIOZA 28 

JERSINIOZA 2 

GRIŽA 0 

DRUGI BAKTER. ENTEROKOL. 21 

ATI 1 

ROTAVIROZA 22 

DRUGI VIRUSNI ENTEROKOL. 19 

NOROVIROZA 17 

LAMBLIAZA 15 

ENTEROBIAZA 26 

KRIPTOSPORIDIOZA 1 

ŠKRLATINKA 59 

STREPT. TONZILITIS 148 

STREPT. FARINGITIS 122 

HERPES ZOSTER 86 

NORICE 184 

INVAZIVNE PLJUČNICE 3 

MONONUKLEOZA 19 

ERIZIPELAS-ŠEN 26 

SEPSA 20 

BAKT. MENINGITIS 0 

SEROZNI MENINGITIS 1 

VARIČELNI MENINGITIS 0 

MENINGITIS/ENCEFALITIS neopredeljen 1 

HEMOFILUSOV MENINGITIS 0 

KLOPNI MENINGITIS 1 
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LYME BORELIOZA 58 

HEPATITIS B 0 

HEPATITIS C 1 

NOSILEC VIRUSA HEP. B 2 

KRON. VIRUSNI HEPATITIS 0 

AK VIR. HEPATITIS 1 

OSLOVSKI KAŠELJ 3 

OŠPICE 0 

DERMATOMIKOZE 160 

GARJAVOST 3 

LEPTOSPIROZA 1 

TOKSOPLAZMOZA 1 

LEGIONARSKA PLJUČNICA 2 

MALARIJA 0 

CHINKUNGUNYA 0 

TRIHURIOZA 0 

LISTERIOZA 0 

LIŠMENIOZA 0 

TOKSOKARIOZA 0 

RIKECIOZA neopredeljena 0 

GRIPA 16 

CJB 0 

SKUPAJ 1335 

MORBIDITETA / 10000 PREBIVALCEV 296.8 

 

1.5. Možen potek in pričakovan obseg pojavljanja nalezljivih bolezni pri 

ljudeh 
 
Nalezljive bolezni, ki se lahko v MOV pojavijo kot posamični primeri ali v izbruhih, so: 

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

 okužbe s hrano in vodo; 

 zoonoze; 

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

 oslovski kašelj, norice, ošpice in mumps; 

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

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

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

Število zbolelih je odvisno od vrste mikroba, deleža neimunih prebivalcev in načina širjenja bolezni. 
 
Pričakujemo lahko predvsem:  

a) pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh (izbruh ali epidemijo) 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:  

 potresu z močnimi poškodbami ali močnejšemu (intenzitete Vlll EMS ali več)  

 katastrofalnih poplavah –MOV ne spada med poplavno bolj ogrožene občine. 

 jedrski nesreči – pomeni posredno ogroženost v MOV, v kateri je predviden sprejem 275 
evakuiranih prebivalcev iz Posavja.  

 pojavu posebno nevarnih bolezni živali– ljudje se lahko okužijo z zoonozami pri 
neposrednem stiku z živalmi in z uživanjem živil, ki izvirajo od okuženih živali;  

 uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma 
terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi oziroma terorističnem napadu s 
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klasičnimi sredstvi (uporaba biološkega orožja) – ogrožena so območja večjih 
slovenskih mest, kjer je večje število kritične infrastrukture.  

 nesrečah z nevarnimi snovmi – v MOV nimamo večjih virov tveganja, je pa prisoten 
reden tranzit. 

  
b) pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh (epidemija ali pandemija) večjega obsega:   

 epidemija ali pandemija nalezljive bolezni (npr. gripa, okužbe z oporečno vodo, bolezni, ki jih 
prenaša mrčes itn.) zaradi zelo hitrega širjenja med prebivalstvom zajame zelo veliko ljudi. 
Že običajna sezonska gripa je lahko pomembna javnozdravstvena težava saj v času 
epidemije gripe zboli do 20 odstotkov ljudi, v določenih starostnih skupinah tudi od 40 do 50 
odstotkov. Epidemija gripe zajame veliko število ljudi, začne se nenadoma in doseže vrh v 
dveh do treh tednih in ne traja več kot pet do šest tednov. V preteklosti so bile tri pandemije 
gripe, strokovnjaki pa ne izključujejo pojav nove v prihodnosti. Med epidemijo lahko zboli do 
20 % ljudi (v posameznih skupinah tudi več), smrtnost pa je izredno mala. Ob pandemiji bi 
lahko zbolelo do 45 % ljudi. Ker ne moremo vnaprej napovedati, kraja in časa vzbruha, je 
načrtovanje zdravstvene oskrbe težavno. Obstajajo po matematični modeli, po katerih bi ob 
pandemiji gripe v ZŠ regiji zbolelo 25 % ljudi, v bolnice bi napotili 343 ljudi (0,55 %), 231 
(0.37 %) pa bi jih od teh umrlo. To pomeni  za MOV v grobem, da bi lahko zbolelo dobrih 
8600 prebivalcev, v bolnico bi jih napotili 46, umrlo pa bi jih lahko 31. 

 
  
Poleg nalezljivih bolezni obstajajo tudi številne druge nevarnosti za zdravje pri ljudeh, ki lahko zaradi 
svojega obsega ali resnosti ogrozijo zdravje ljudi. Med take nevarnosti sodijo tudi dogodki, povezani 
s hrano oziroma krmo. 
 

1.6. Verjetnost nastanka verižnih nesreč 
 
Verjetnost nastanka verižnih nesreč zaradi pojava nalezljivih bolezni je majhna, je pa obratno zaradi 
drugih naravnih nesreč možno pojavljanje nalezljivih bolezni. Recimo ob večjih potresih, 
katastrofalnih poplavah, jedrski nesreči, pojavu nevarnih bolezni živali, terorizmu in nesrečah z 
nevarnimi snovmi. Vseeno je potrebno upoštevati nekaj zadev. Nalezljive bolezni pri ljudeh niso 
namreč le javnozdravstvena težava, temveč tudi širša družbena težava, saj lahko na primer pri 
pandemiji gripe zboli do 20 odstotkov ljudi, ki opravljajo različne funkcije v družbi, poveča pa se tudi 
umrljivost prebivalcev. Pojav nalezljivih bolezni lahko povzroči večjo odsotnost od pouka, z dela in v 
transportnem sistemu ter drugih službah, na primer v zdravstvu, šolstvu, policiji, vojski, socialnem 
varstvu in gospodarstvu, kar ima lahko velik vpliv na vsakdanje življenje in poslovanje ter na 
nacionalno in globalno ekonomijo. V času pojavljanja nalezljivih bolezni se zelo povečajo obiski v 
zdravstvenih ambulantah in potrebe po sprejemu v bolnišnice. Delovanje celotnega zdravstvenega 
sistema bo močno oteženo, saj se lahko pričakuje tudi večja obolevnost med zaposlenimi v 
zdravstvenem sistemu.  
  
Pojav epidemije ali pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh ima lahko:  

 politični vpliv: politični nemiri, nezadovoljstvo prebivalcev;  

 socialnovarnostni vpliv: slabša ekonomski položaj prebivalcev in preskrba s hrano, vodo, 
zdravili ter drugimi dobrinami, kar lahko pripelje do socialnih nemirov. Povečano 
povpraševanje po dobrinah povzroči dvigovanje cen dobrin. Povečano je družbeno breme 
zaposlenih, pojavijo se ropi zdravil, osnovnih življenjskih dobrin in premoženja ter ponaredki 
zdravil;  

 ekonomski vpliv z gospodarsko in ekonomsko škodo: pomanjkanje delovne sile in zmanjšan 
obseg proizvodnje v industriji, kmetijstvu in pri trgovanju, kar vpliva na bruto domači proizvod. 
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2. OBSEG NAČRTOVANJA 
 

2.1. Temeljne ravni načrtovanja 
 
Temeljni načrt je državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljivih 
bolezni pri ljudeh, št. 84200-1/2016/5 z dne 11.2.2016, verzija 1.0.. Načrt mora biti usklajen s 
temeljnim načrtom ter načrtom regije, ki je regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. 
pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Zahodnoštajerski regiji, št . 8421-16/2016-6-DGZR z dne 
7.2.2017. Epidemijo nalezljive bolezni razglasi minister, pristojen za zdravje. Epidemijo gripe lahko v 
skladu z 12. členom Sklepa št. 1082/20137EU o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje razglasi 
tudi Evropska komisija. Pandemijo nalezljive bolezni razglasi Svetovna zdravstvena organizacija. 
MOV spada v tretji razred ogroženosti in bi po tem lahko izdela samo dele načrte, vendar se je 
izdelal celoten načrt. Pred sprejemom občinskega načrta se načrt pošlje na Upravo RS za zaščito in 
reševanje, Izpostava Celje, ki po pregledu načrta izda pisno mnenje o usklajenosti občinskega s 
temeljnim načrtom. Upoštevanje tega mnenja je obvezno. Z Načrtom se urejajo zaščitni ukrepi in 
naloge ZRP ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, ki so v pristojnosti MOV. V Načrtu so 
določeni tudi nekateri splošni in posebni zdravstveni ukrepi ter drugi posebni ukrepi za 
preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, ki jih skladno z Zakonom o nalezljivih 
boleznih odreja minister, pristojen za zdravje, pri čemer, če je treba, sodelujejo tudi sile in sredstva 
za ZRP 
 

2.2. Načela zaščite, reševanja in pomoči 
 
Pri zaščiti in reševanju se upoštevajo predvsem naslednja načela:  

 načelo pravice do varstva: po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Ob nesrečah imata zaščita in reševanje človeških življenj 
prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi in reševalnimi aktivnostmi.  

 načelo pomoči: ob nesreči je vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh in zmožnostih.  

 načelo javnosti: država in občine morajo zagotoviti, da je prebivalstvo na prizadetem 
območju obveščeno o nevarnostih.  

 načelo preventive: država in občine pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v skladu s svojimi pristojnostmi prednostno organizirajo izvajanje preventivnih 
ukrepov.  

 načelo odgovornosti: vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom odgovorna za 
izvajanje ukrepov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

 načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev: pri zaščiti in reševanju je občina dolžna 
uporabiti najprej lastne sile in sredstva in v primeru, če ta ne zadoščajo ali niso zagotovljena 
med sosednjimi občinami, se vključi v pomoč in reševanje regija.  

 načelo obveznega izvrševanja odločitev: vodenje zaščite in reševanja temelji na 
obveznem izvrševanju odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč.  

 načelo zakonitosti: nihče ni dolžan in ne sme izvrševati odločitve, če je očitno, da bi s tem 
storili kaznivo dejanje ali kršili mednarodno humanitarno pravo.  

 načelo varstva reševalcev in drugega osebje: dozne obremenitve posameznikov, ki 
sodelujejo pri zaščiti in reševanju, načeloma ne smejo preseči vrednosti doznih omejitev za 
profesionalne delavce z viri ionizirajočega sevanja, razen če bi s tem obvarovali življenje in 
zdravje večjega števila ljudi ali preprečili razvoj dogodkov s katastrofalnimi posledicami.  
 
PRILOGE 

P-20/4 Evidenčni list vzdrževanja načrta ob pojavu epidemije oz pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh v MOV 
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3. ZAMISEL IZVAJANJA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI  
 

3.1. Temeljne podmene načrta 
 
Temeljne podmene Načrta so:  
  

a) Varstvo pred posledicami pojava epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 
zagotavljajo v okviru svojih pristojnosti oziroma pravic in dolžnosti MZ, NIJZ, NLZOH, 
UVHVVR, ZIRS, državljani in drugi prebivalci Republike Slovenije kot posamezniki, Rdeči križ 
Slovenije, Slovenska Karitas, javne reševalne službe, podjetja, zavodi in druge organizacije, 
katerih dejavnost je pomembna za ZRP, ter občine, regijski in državni organi, skladno s 
svojimi pristojnostmi, usposobljenostjo in opremljenostjo.  

b) Načrt je izdelan za primer razglasitve epidemije ali pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v 
MOV, ko je treba poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi sile in 
sredstva za ZRP.  

c) Ob razglasitvi epidemije ali pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh NIJZ pripravi oceno 
tveganja in predlaga protiepidemijske in preventivne ukrepe. Za njihovo usklajevanje ukrepov 
je pristojno MZ. Za izvajanje operativnih nalog ZRP v MOV je odgovoren poveljnik CZ občine 
MOV oziroma njegov namestnik.  

 
Življenja prebivalcev so ob epidemiji oziroma pandemiji nalezljive bolezni pri ljudeh lahko 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. 
 

3.2. Zamisel izvedbe zaščite, reševanja in pomoči 
 

3.2.1. KONCEPT ODZIVA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE 

NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH 
 
Koncept odziva ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je odvisen od:  

- povzročitelja nalezljive bolezni,  
- pogojev, ki so potrebni za njen pojav in širjenje,  
- ocene tveganja,  
- števila obolelih prebivalcev,  
- kapacitet, ki so na voljo za izvajanje ukrepov preprečevanja širjenja in obvladovanja nalezljive 

bolezni. 
 
ZA OBMOĆJE MOV:  

 pojav nalezljive bolezni pri ljudeh, ki po številu prizadetih oseb ali velikosti prizadetega 
območja pomembno presega običajno stanje in predstavlja tveganje za večji del prebivalstva,   

 epidemija oziroma pandemija zajame območje MOV,  

 Načrt se praviloma aktivira, ko je razglašena epidemija ali pandemija nalezljive bolezni pri 
ljudeh v MOV in je treba poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi 
občinske sile in sredstva za ZRP,  

 aktivnosti glede nadzora in obvladovanja epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni 
usklajuje in vodi član štaba CZ, zadolžen zato področje (ZD Velenje - zdravnik),    

 aktivnosti ZRP v MOV vodi in usklajuje poveljnik CZ MOV oziroma njegov namestnik na 
podlagi usmeritev poveljnika CZ Zahodno-štajerske regije  oziroma poveljnika CZ RS,    
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 na podlagi poteka epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v MOV, NIJZ OE 
Celje ocenjuje razmere na terenu ter pripravlja strokovna priporočila in sporočila,  

 po aktiviranju Načrta, poveljnik CZ MOV obvešča javnost o poteku zaščitno-reševalnih 
aktivnosti ter izvedenih zaščitnih ukrepih in nalogah ZRP v MOV, 

 poveljnik CZ MOV oziroma njegov namestnik lahko zaprosi poveljnika CZ Zahodno – 
štajerske regije, le ta pa poveljnika CZ RS za vključitev in uporabo enot in služb SV. 
 

  
 
 
 

Slika 1: Koncept odziva ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh na območju RS 

 

3.3. Uporaba načrta 
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Načrt se praviloma aktivira, ko je razglašena epidemija oziroma pandemija nalezljive bolezni pri 
ljudeh na območju MOV in je treba poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi 
sile in sredstva za ZRP.  
  
Odločitev o aktiviranju Načrta sprejme poveljnik CZ MOV na predlog poveljnika CZ Zahodno – 
štajerske regije in o tem izda sklep.    
 
Epidemija oziroma pandemija nalezljive bolezni pri ljudeh se lahko pojavi tudi kot posledica naravne 
ali druge nesreče, na primer potresa z močnimi poškodbami, katastrofalnih poplav, jedrske nesreče, 
pojava posebno nevarnih bolezni živali, terorističnega napada – uporabe biološkega orožja, nesreč z 
nevarnimi snovmi itn. Ob takih dogodkih so lahko že aktivirani posamezni načrti zaščite in reševanja 
MOV na primer ob potresu, ob poplavah, ob jedrski ali radiološki nesreči, ob pojavu posebno 
nevarnih bolezni živali ali ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične 
namene oziroma ob terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi. Če se po taki nesreči pojavi 
epidemija nalezljive bolezni pri ljudeh, jo razglasi minister, pristojen za zdravje. 
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4.  SILE IN SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ  

TER VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 
 

4.1. Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz 

občinske pristojnosti 
 

4.1.1. Organi MOV: 
 župan; 

 podžupan(i); 

 občinska uprava; 

 strokovna služba (služba za ODO, ZIR in premoženje). 

 

4.1.2. Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč 
 

4.1.2.1.Organi civilne zaščite (CZ): 

 poveljnik CZ MOV; 

 namestnik poveljnika CZ MOV; 

 Štab Civilne zaščite MOV(ŠCZ MOV);  

 sektorski štabi in poverjeniki za CZ ; 

4.1.2.2. Enote CZ: 

 služba za podporo; 

 ekipe za prvo pomoč; 

 služba za ViUZ. 

4.1.2.3.Društva in druge nevladne organizacije, s katerimi ima MOV sklenjeno pogodbo o 

opravljanju nalog ZIR: 

 Prostovoljna gasilska društva (PGD Šentilj, PGD Škale, PGD Bevče, PGD Vinska 
Gora, PGD Pesje, PGD Šalek in PGD Velenje); 

 Koroško –Šaleški jamarski klub »SPELEOS- SIGA»; 

 Potapljaško društvo »JEZERO«; 

 Šaleški alpinistični odsek; 

 Društvo tabornikov rod »JEZERSKI ZMAJ«; 

 Radio klub HINKO KOŠIR, S59EKL; 

 Kinološko društvo reševalnih psov Celje. 

4.1.2.4.Javne službe pomembne za ZRiP: 

 Javna zdravstvena služba, Zdravstveni dom Velenje; 

 Javna veterinarska služba, Veterina Šoštanj; 

 Javna služba socialnega varstva, Center za socialno delo Velenje; 

 Gospodarske javne službe (Komunalno podjetje Velenje, VOC, PUP, Elektro Celje; 

 Policijska postaja Velenje. 

4.1.2.5.Organizacije, s katerimi ima MOV sklenjeno pogodbo o opravljanju nalog ZIR: 

 Podjetje za urejanje prostora, PUP d.o.o. (gradbena mehanizacija); 

 ANDREJC d.o.o., (gradbena mehanizacija); 

 ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave. 
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Shema 3: Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz občinske pristojnosti. 

 

PRILOGE 

P-01/1 Seznam odgovornih oseb MOV 

P-01/3 Seznam članov štaba MOV 

P-03/5 Podatki o odgovornih osebah gasilskega poveljstva v MOV 

P-06/1 Seznam humanitarnih organizacij 

P-06/18 Pogodbene organizacije in društva 

P-14/1 Seznam pripadnikov CZ službe za podporo 

ORGANI IN ORGANIZACIJE 

IZ OBČINSKE PRISTOJNOSTI 

Ostale sile za ZRIP v 

MOV 

ŽUPAN 
Občinska 

uprava 

Civilna zaščita  

Prostovoljne sile Poklicne sile 
Poveljnik  

 CZ MOV 

Štab CZ MOV 

 
PGD Velenje  

PGD Pesje  

PGD Šalek 

PGD Škale 

PGD Vinska Gora 

PGD Bevče  

PGD Šentilj  

Taborniki rod »Jezerski zmaj« 

OZRKS  Velenje 

Karitas Velenje 

Organizacije 
pomembne za ZIR 

(Elektro Celje, 
Cestno podjetje 

Celje,CSD 
Velenje,…) 

Koroško –Šaleški jamarski klub  SPELEOS- SIGA» 

Potapljaško društvo »JEZERO« 

Šaleški alpinistični odsek 

Radio klub HINKO KOŠIR S59EKL 

 

Kinološko društvo reševalnih psov Celje KDRP 

 

 

Sektorski štabi CZ 

 

Poverjeniki CZ 

 

Ekipe PP 

 

Služba za ViUZ 

 

Služba za podporo 

 

ERICO  

PUP d.d.  

ANDREJC d.o.o.  

ZD Velenje  

Policijska Postaja 
Velenje  



NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI 
PRI LJUDEH V MESTNI OBČINI VELENJE - Verzija  1.0.          

                     

 
Mestna občina Velenje, Služba za ODO, ZIR in premoženje                                                Ažurirano: 21.12.17 

P-14/2 Seznam pripadnikov CZ enot PP 

4.2. Materialno-tehnična sredstva za izvajanje načrta 
 
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči se uporabijo obstoječa sredstva, ki se zagotavljajo na 
podlagi predpisanih meril za kadrovske in materialne formacije enot, služb in organov Civilni zaščite 
MOV. O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa (SP) za potrebe občinskih enot in služb CZ 
ter drugih sil ZRP na območju MOV, odloča poveljnik CZ MOV, o pripravljenosti in aktiviranju 
sredstev iz popisa iz drugih občin pa odloča na predlog poveljnika CZ MOV poveljnik CZ ZŠ regije. 
 
Glavni materialni viri zaščite, reševanja in pomoči so razpoložljiva sredstva za zaščito, reševanje in 
pomoč, namenske zaloge materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih oblikujejo 
država in lokalne skupnosti, državne blagovne rezerve ter sredstva humanitarne pomoči. 
 
Namenski objekti in naprave so zaklonišča in drugi zaščitni objekti, skladišča za shranjevanje in 
vzdrževanje zaščitnih sredstev, reševalne opreme in sredstev humanitarne pomoči. 
 
PRILOGE 

P-05/1 Pregled zaklonišč 

P-05/2 Pregled zaklonilnikov 

P-14/7 Pregled potrebne zaščitne in reševalne opreme štaba in enot CZ 

P-14/8 Seznam opreme v skladišču CZ MOV na Kopališki cesti 3 

 
 

4.3. Predvidena finančna sredstva 
 
Stroške v zvezi delovanja občinskih enot Civilne zaščite in štaba CZ MOV zagotavlja MOV in sicer: 
 

 stroški operativnega delovanja, ki se nanašajo na povračila stroškov za aktivirane pripadnike CZ 
in prostovoljne formacije, katerih ustanovitelj je občina; 

 stroški usposabljanja, urjenja in vaj; 

 drugi materialni stroški (storitve, gorivo, mazivo,…) 

 
Stroške delovanja regijskih in državnih sil za zaščito reševanje in pomoč, ki prihajajo v MOV na 
pomoč krije država. 
 
DODATEK 

D-4 Načrtovana finančna sredstva 
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5. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJA 
 

5.2. Opazovanje in spremljane širjenja nalezljivih bolezni pri ljudeh 
 
Spremljanje nalezljivih bolezni v RS izvaja NIJZ, za območje MOV je to NIJZ OE Celje,  na podlagi 
Zakona o nalezljivih boleznih. 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 (gripa in respiratorni sincicijski virus), ki se spremljajo s pomočjo 
mreže izbranih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. NIJZ na podlagi teh podatkov analizira stanje in 
pripravi oceno tveganja. NIJZ o stanju pojava nalezljivih bolezni obvešča MZ in, če je treba, 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. 
 

5.1. Obveščanje pristojnih organov in služb V MOV 
 
V primeru razglasitve epidemije ali pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ReCO Celje obvesti:   

 Poveljnik CZ  MOV (v nadaljevanju: Poveljnik CZ), 

 Namestnik poveljnika CZ MOV 

 Župan 

 Druge odgovorne osebe po seznamu 
 
ReCO Celje za obveščanje ob razglasitvi epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 
obvešča pristojne osebe po seznamu. Obvesti le prvo določeno pristojno osebo oziroma prvo 
dosegljivo osebo na seznamu. Ostali, se glede na to, kdo prvi prejme obvestilo ReCO, obvestijo med 
seboj. ReCO  Celje o vseh aktivnostih obvešča oziroma posreduje informacije Štabu CZ MOV, ko se 
ta aktivira. ReCO Celje posreduje informacije tudi preostalim, ki morajo biti o tem obveščeni. 
Sporočila se posredujejo po telefonu, elektronski pošti ali telefaksu. Prvo sporočilo v ReCO mora biti 
obvezno po telefonu in ga mora prejemnik potrditi. Vsa objavljena sporočila, namenjena pristojnim 
organom in službam ter javnosti, ne glede na izvor, se v vednost posredujejo prek osrednje 
kontaktne točke ReCO tako, da so o tem seznanjeni vsi, ki izvajajo naloge v Načrtu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shema 4: Obveščanje pristojnih organov  

ReCO Celje 

Poveljnika CZ MOV 

Namestnika poveljnika CZ 

Župana MOV 

Druge odgovorne osebe po 

seznamu 
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5.2. Obveščanje javnosti  
 
Javnost mora biti o pojavu pandemije oz. epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh obveščena 
pravočasno in objektivno.  
 
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.  
  
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 in naravne dediščine ter varnosti države.  
 
Za obveščanje prebivalcev MOV o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske 
pristojnosti, je odgovoren poveljnik CZ MOV in župan, ki s tem 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 razpolaga informativna 
in druga gradiva in da so jim dostopni informacijski viri; 

- spremlja poročanje medijev. 
  
Informacije MOV posreduje preko lokalnih javnih medijev in na druge krajevno običajne načine. Za 
dodatne informacije MOV objavi telefonske številke svetovalne službe.. 
 
PRILOGE in NAPOTEK 

P-01/1 Seznam odgovornih oseb občine 

P-02/1 
Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžena za obveščanje ob naravnih in 
drugih nesrečah 

P-02/2 Seznam oseb v MOV zadolženih za stike z javnostjo 

P-02/3 Andrema obveščanja medijev in ostalih 
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ZA ZAŠČITO, 

REŠEVANJE IN POMOČ 
 

6.1. Aktiviranje organov in njihovih strokovnih služb 
 
Ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni pri ljudeh predlaga in spremlja NIJZ, ki o tem 
obvesti MZ. Pri obvladovanju pojava nalezljivih bolezni pri ljudeh sodeluje tudi mreža izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti. Zdravstvena inšpekcija RS (ZIRS) nadzira izvajanje predpisanih ukrepov in 
odreja ukrepe znotraj svojih pristojnosti. O protiepidemijskih zdravstvenih ukrepih odloča MZ na 
podlagi predloga NIJZ. Poveljnik CZ MOV v sodelovanju s članom štaba (zdravstvena stroka) in 
NIJZ OE Celje spremlja razmere na okuženem oziroma ogroženem območju in odloča o nadaljnjih 
ukrepih in nalogah ZRP.   
  
Na podlagi pojava in širjenja nalezljive bolezni pri ljudeh in po prvih ocenah tveganja za zdravje ljudi 
v MOV, poveljnik CZ MOV sprejme odločitev o aktiviranju Načrta in s tem o aktiviranju organov CZ 
MOV, 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. O tem obvesti ReCO 
Celje ter vse nosilce načrtovanja. 
  
Glede na nastale razmere in presoje o potrebni pomoči strokovnih služb MOV organom vodenja 
sistema ZIR zaradi nesreče, župan aktivira direktorja občinske uprave in občinske strokovne službe. 

Poveljnik CZ MOV (ali njegov namestnik) najprej aktivira/skliče organe, ki so pristojni za operativno 
in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči oziroma podpirajo to vodenje: 

 

 Štab CZ MOV; 

 strokovnega delavca občine zadolženega za področje ZIR, ki je skrbnik načrta; 

 župana oz osebo, ki ga nadomešča; 

 direktorja občinske uprave. 
 
Poveljnik CZ MOV skupaj s strokovno službo za ZIR nato po potrebi izvede aktiviranje drugih 
organov in strokovnih služb v MOV (poverjenike, sektorske štabe, itd). 
 
 
PRILOGE: 

P-01/1 Seznam odgovornih oseb v MOV 

P-01/2 Seznam delavcev ZIR MOV 

P-01/3 Seznam članov štaba MOV 

P-01/6 Seznam predstojnikov oddelkov in delavcev MOV 

P-17/1 Navodilo za uporabo radijskih zvez ZARE 

P-17/2 Radijski imenik sistema zvez ZARE 

 

6.2. Aktiviranje občinskih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč  
 
O pripravljenosti in aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč iz občinske 
pristojnosti, odloča Poveljnik CZ MOV (tudi Poveljnik CZ Regije in Poveljnik CZ RS).Pozivanje 
(aktiviranje) pripadnikov CZ in drugih občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja strokovna 
občinska služba (Služba za ODO, ZIR in premoženje). Prav tako je v njeni pristojnosti  urejanje 
zadev v zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo občinski pripadniki pri opravljanju 
dolžnosti v Civilni zaščiti oziroma na področju zaščite in reševanja. Občinske sile za zaščito in 
reševanje, ki odhajajo na prizadeto območje, se zberejo na svojih mobilizacijskih zbirališčih. 
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          Župan MOV 

          Poveljnik CZ MOV 
          Namestnik CZ MOV 
 
 
 
                   
Odredba poveljnika         Župan MOV 
           Poveljnik CZ MOV 
           Štab CZ MOV 
 
 
           
          ReCO Celje 
          Štab CZ MOV 
           
           
                                                      
          Štab CZ MOV 
           
                                                                                                                       
 
 
          Štab CZ MOV 
 
           
Dokumenti za                   Štab CZ MOV 
aktiviranje      Služba za ODO, ZIR in 

premoženje                                       premoženje 
                                      
          
          
 
 
                                                                                  Poveljnik CZ MOV 
          Štab CZ MOV 
 
           
     

Diagram 1: Postopki aktiviranja sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč 

O pripravljenosti in aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč iz občinske 
pristojnosti, odloča Poveljnik CZ MOV (tudi Poveljnik CZ Regije in Poveljnik CZ RS). 

Pozivanje (aktiviranje) pripadnikov CZ in drugih občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja 
strokovna občinska služba (Skupna služba za civilno zaščito in požarno varnost). Prav tako je v njeni 
pristojnosti  urejanje zadev v zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo občinski 
pripadniki pri opravljanju dolžnosti v Civilni zaščiti oziroma na področju zaščite in reševanja. 
 
Občinske sile za zaščito in reševanje, ki odhajajo na prizadeto območje, se zberejo na svojih 
mobilizacijskih zbirališčih. 

Vzpostavitev pripravljenosti 

občinskih sil ZIR 

Pozivanje enot in služb ZIR 

Spremljanje delovanja 

Napotitev enot in služb na 
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Določitev delovišč, izdaja 

delovnih nalogov 
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Pri zagotavljanju pomoči prizadetim prebivalcem oziroma občini velja načelo postopnosti. MOV mora 
najprej porabiti lastna materialne in finančna sredstva, ki so na razpolago, nato pa za pomoč prosi 
regijo oziroma državo. Zahtevek za materialna oziroma finančna sredstva župan ali poveljnik CZ 
MOV pošlje poveljniku CZ Zahodno štajerske regije, le ta pa ga posreduje poveljniku CZ RS. Po 
odobritvi materialne in finančne pomoči pa regijske sile in Izpostava URSZR Celje načeloma 
sodelujejo pri pripravi, prevozu in razdeljevanju sredstev na prizadetem območju. 
 
Materialna pomoč države ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh bi obsegala posredovanje pri 
zagotavljanju 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.  
 
 
PRILOGE 

P-01/1 Seznam odgovornih oseb MOV 

P-01/3 Seznam članov štaba MOV 

P-03/5 Seznam odgovornih oseb v PGD 

P-06/1 Seznam humanitarnih organizacij 

P-06/18 Pogodbene organizacije in društva 

P-14/1 Seznam pripadnikov CZ službe za podporo 

P-14/2 Seznam pripadnikov CZ enot PP 

P-15 Aktiviranje sil in sredstev za ZIR 
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE 
 

7.1. Organi in njihove naloge 
 

7.1.1. Občinski organi 
 

7.1.1.1. Župan MOV  
 
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:  

 skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje 
zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,  

 vodi zaščito, reševanje in pomoč,  

 v primeru nesreče odloča o porabi rezervnih sredstev (o porabi pisno obvešča občinski svet); 
o porabi višjih zneskov odloča občinski svet,  

 v primeru nastale nevarnosti odredi po nalogu poveljnika CZ RS evakuacijo ogroženih in 
prizadetih prebivalcev. 

 

7.1.1.2. Strokovni delavci za zaščito in reševanje v MOV 

 

 zagotavljajo pogoje za delo poveljnika CZ občine in občinskega štaba,  

 zagotavljajo administrativno in drugo podporo pri delovanju občinskih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč,  

 pomagajo pri vodenju zaščite, reševanja in pomoči ter pri odpravljanju posledic,  

 zbirajo, obdelujejo in posredujejo podatke o nesrečah in drugih dogodkih. 
 

7.1.1.3. Občinska uprava MOV  

 

 organizira delo MOV v skladu z nastalo situacijo,  

 izvaja vse naloge in opravila v skladu z nastalo situacijo po odločitvi župana in poveljnika CZ 
MOV,  

 aktivira in objavi telefonsko številko za posredovanje informacij občanom,  

 organizira službo za informiranje javnosti ,  

 opravlja vse druge naloge iz svoje pristojnosti.  
 

7.1.2. Organi CZ: 
 

7.1.2.1. Poveljnik CZ MOV 

 
Vodenje sil za zaščito in reševanje na nivoju občine opravlja poveljnik CZ MOV tako, da:  
- aktivira Načrt 

- vodi ali usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah,  

- skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito in reševanje,  

- vodi podrejene enote, službe in druge sile, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju,  

- uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira njihovo izvajanje,  

- odloča o uporabi sil in sredstev za zaščito in reševanje,  

- usklajuje pomoč in dejavnosti za zaščito in reševanje pri odpravljanju posledic,  

- pripravlja predloge odločitev organov civilne oblasti.  

 

Poveljnik CZ MOV je za svoje delo odgovoren županu. 
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7.1.2.2.Štab civilne zaščite MOV 

 

Delo štaba vodi poveljnik CZ, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika. Štab ima določeno 
število članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in 
služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja Štab vodi 
vse aktivnosti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, ko redne službe, ki so 
organizirane v prostoru ne morejo več same obvladovati položaja. 
 

7.1.2.3. Služba za podporo 
 
Služba za podporo ima naslednje naloge:  
– zagotavlja nastanitev in oskrbo pripadnikov štabov in enot civilne zaščite ter pripadnikov drugih 
sestavov za zaščito in reševanje s hrano ter delovnimi in drugimi sredstvi;  
– zagotavlja informacijsko podporo štabom za civilno zaščito;  
– zagotavlja zveze organom, ki vodijo akcije zaščite in reševanja;  
– zagotavlja prevoze in druge s tem povezane storitve;  
– opravlja administrativna dela za štabe za civilno zaščito;  
– sodeluje pri zagotavljanju materialnih možnosti za začasno nastanitev in oskrbo ogroženega 
prebivalstva. 
 
Služba za podporo je sestavljena iz ekip za administracijo, vzdrževanje, prevoz in oskrbo. 
 

7.1.2.4. Sektorski štabi 

 

Sektorski štabi CZ ugotavljajo in spremljajo razmere ter obveščajo nadrejene organe CZ o stanju in 
posledicah nesreče, sodelujejo s pristojnim štabom CZ oz. z vodstvi reševalnih služb ter organizirajo 
in usklajujejo izvajanje nalog ZRIP v svojem okolju ter spodbujajo in usmerjajo izvajanje osebne in 
vzajemne zaščite prebivalcev na območju, za katerega so imenovani. Svoje aktivnosti usklajujejo s 
štabom CZ MOV. Sektorji pokrivajo območja krajevnih skupnosti kot sledi: 

- Sektorski štab Šalek pokriva območje KS Šalek, KS Paka pri Velenju, KS Šmartno ter KS 
Gorica, Sektorski štab Konovo pokriva območje KS Konovo;  

- Sektorski štab Levi breg pokriva območje Mestne četrti Levi breg zahod, Mestne četrti Levi 
breg vzhod ter KS Staro Velenje; 

- Sektorski štab Desni breg pokriva območje Mestne četrti Desni breg ter KS Stara vas; 

- Sektorski štab Vinska Gora pokriva območje KS Vinska Gora, KS Bevče ter KS Šentilj;  

- Sektorski štab Pesje pokriva območje KS Pesje, KS Podkraj ter KS Kavče;  

- Sektorski štab Škale pokriva območje KS Škale-Hrastovec, KS Cirkovce ter KS Plešivec. 
 

7.1.2.5. Poverjeniki 
 
Poverjeniki in namestniki poverjenikov za CZ usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite 
prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog ZRIP na območju krajevne skupnosti in 
mestne četrti za katero so imenovani. Svoje aktivnosti usklajujejo s sektorskimi štabi. 
 

7.1.2.5. Služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč  

 
Službo za vzdrževanje in uporabo zaklonišč sestavljajo vodja zaklonišča, njegov namestnik ter 
določeno, število pripadnikov civilne zaščite. Dolžnost vodje zaklonišča lahko opravljajo tudi 
poverjenik za civilno zaščito, njegov namestnik, hišnik v stavbi, v kateri je zaklonišče, ali druga 
oseba, ki ima ustrezno strokovno znanje.  
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7.1.3. Prostovoljne organizacije, s katerimi ima MOV sklenjeno pogodbo: 
 

7.1.3.1. PGD v MOV 

 

 se organizirajo v skladu s kategorizacijo, pravili stroke in pogodbe o izvajanju nalog javne 
gasilske službe; 

 sodelujejo in pomagajo pri oskrbi s pitno vodo; 

 sodelujejo in pomagajo pri izvedbi ukrepov ZRiP ob nesrečah z nevarnimi snovmi; 

 izvajajo črpanje vode in druge tehnične ukrepe ob poplavah v koordinaciji s štabom CZ;     

 organizirajo ali sodelujejo pri izvedbi takojšnjega začasnega umika prizadetih in ogroženih 
ljudi, živali in premoženja; 

 izvajajo določene naloge tehničnega reševanja. 
 

7.1.3.2. Ostala društva v sistemu 
 

 postavljanje začasnih bivališč za ogroženo prebivalstvo; 

 sodelovanje pri zagotavljanju življenjskih pogojev v začasnih prebivališčih; 

 vzpostavitev rezervnih radijskih zvez in prenos podatkov; 

 ostale naloge zaščite in reševanja po sklepu župana in štaba CZ MOV. 
 

7.1.4. Organizacije, s katerimi ima MOV sklenjeno pogodbo o sodelovanju: 

 

7.1.4.1. ERICo, Inštitut za ekološke raziskave Velenje 

 

 vzorčenje nevarnih snovi; 

 izvajanje fizikalno kemijskih, bioloških in mikrobioloških analiz; 

 izdeluje poročila, analize, mnenja po naročilu štaba CZ MOV; 

 zagotavlja stalno dežurstvo; 

 ostale naloge zaščite in reševanja po sklepu župana in štaba CZ MOV. 
 

7.1.4.2. Podjetje za urejanje prostora, PUP, d.d. 

 

 pomoč pri urejanju začasnih bivališč; 

 postavitev dodatne prometne signalizacije, 

 ostale naloge zaščite in reševanja po predhodnem dogovoru z naročnikom. 
 

7.1.4.3. Mehanizacija ANDREJC, d.o.o. 

 

 pomoč pri urejanju začasnih bivališč; 

 ostale naloge zaščite in reševanja po predhodnem dogovoru z naročnikom. 
 
PRILOGE in DODATEK 

P-01/1 Seznam odgovornih oseb MOV 

P-01/3 Seznam članov štaba MOV 

P-03/5 Seznam odgovornih oseb v PGD 

P-06/1 Seznam humanitarnih organizacij 

P-06/18 Pogodbene organizacije in društva 

P-14/1 Seznam pripadnikov CZ službe za podporo 

P-14/2 Seznam pripadnikov CZ enot PP 
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P-15/1 Načrt mobilizacije in aktiviranja sistema ZRIP MO VELENJE 

D-1 Načrt dejavnosti MOV ob naravnih in drugih nesrečah 

 

7.2. 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.  
 
Dejavnosti zaščite in reševanja operativno vodi poveljnik CZ MOV, ki mu pri delu pomaga štab CZ 
MOV. Za vodenje posameznih intervencij za zaščito, reševanje in pomoč, lahko poveljnik CZ MOV 
določi vodjo intervencije.  
Ob naravni ali drugi nesreči poveljnik CZ MOV oziroma vodja intervencije zagotavlja operaterjem 
sistema javne stacionarne in mobilne telefonije dostope do komunikacijskih objektov, ki so v okvari 
na območjih nesreče (intervencije) do odprave napak in ponovne vzpostavitve delovanja.  
 
Štab je organiziran za pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog 
zaščite, reševanja in pomoči. Štab pod vodstvom poveljnika CZ MOV organizira in izvaja reševalne 
intervencije iz občinske pristojnosti, zagotavlja logistično podporo intervencijskim silam za ZRP, 
opravlja administrativne in finančne zadeve.  
 
Pri tem sodelujejo člani štaba, delavci občinske uprave ter drugi strokovnjaki, ki jih vključi v delo 
poveljnik. Poveljnik lahko za izvedbo posameznih nalog ustanovi ustrezne delovne skupine ali druga 
začasna delovna telesa.  
 
  
Štab zagotavlja potrebno logistično podporo reševalnim silam, ki obsega zagotavljanje zvez, 
opreme, materialov, transporta, informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva.  
 
 
. 
 

 

 
 

 
 
                                  

                  
 
 

 
                                                                                    
 
 
 
 

 
Diagram 2: Shema vodenja sistema ZiR v MOV 

 
Štab CZ MOV organizira svoje delo na sedežu štaba CZ, Kopališka 3. Če je zaradi poškodovanosti 
objekta, poškodovanih komunikacij ali zaradi drugih razlogov onemogočeno delo štaba, se preseli na 
rezervno lokacijo v pisarno sejne sobe št.305/III, na Mestni občini Velenje, Titov trg 1 ali v dvorani 
gasilskega doma PGD Velenje, Žarova cesta 2, Velenje. 

ŽUPAN 

Občinska 

uprava 
Poveljnik CZ MOV 

ŠTAB CZ MOV 

VODJA 

INTERVENCIJE 

Sektorski poveljniki 

in sektorski štabi CZ 

ENOTE IN SLUŽBE 

ZIR 

ENOTE IN SLUŽBE 

ZIR 
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7.3. Organizacija zvez 
 
Pri neposrednem vodenju zaščite, reševanja in pomoči se uporablja sistem radijskih zvez zaščite in 
reševanja (ZA-RE), ter sistem osebnega pozivanja. Sistem zvez ZA-RE se obvezno uporablja pri 
vodenju intervencij in drugih zaščitnih in reševalnih akcijah. Komunikacijsko središče tega sistema je 
v centru za obveščanje Celje, prek katerega se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in 
zasebne funkcionalne telekomunikacijske sisteme. Sistem deluje preko repetitorskih postaj. 
 

Pregled repetitorjev: repetitor  kanal  

Malič  01 – REG CE  

Ločica  01 – REG CE  

Golte  32 – REG CE  

Štucinov hrib  03 – REG CE  

Rudnica  04 – REG CE  

Gorenje  08 – REG GO  

Huda peč  09 – REG GO  

 
Pri prenosu podatkov in komuniciranju se načeloma uporablja vsa razpoložljiva telekomunikacijska 
in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno povezanih omrežjih. Prenos 
podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi službami in drugimi izvajalci zaščite, 
reševanja in pomoči poteka po: 
 

- radijskih zvezah ZA-RE; 
- radijskih zvezah Medobčinskega inšpektorata; 
- javne telefonske zveze, ki so lahko analogne ali digitalne; 
- brezžični telefoni (GSM); 
- preko kurirskega sistema- raznos pozivov (ECZ-5) 
- zveze radioamaterjev; 
- internetu; 
- telefaksu. 

 
Mobilne repetitorske postaje se uporablja za nadomestilo izpadlih repetitorskih postaj radijske mreže 
sistema zvez ZARE ali za izboljšanje delovanja omenjene mreže v primeru lokacije s slabšo 
pokritostjo z radijskim signalom ZARE ali potrebe po dodatnem repetitorju zaradi povečanega 
radijskega prometa oziroma zahteve zaradi organizacije prometa radijskih zvez ZARE ob jedrski ali 
radiološki nesreči. Trenutno se en mobilni repetitor nahaja na Izpostavi URSZR Celje, za 
postavitev in vzpostavitev zvez pa je zadolžena Gasilska zveza Žalec. 
 
Ob nesreči v NEK bi lahko za območje regije okrepili radijske zveze s postavitvijo te mobilne 
repetitorske postaje na primerni lokaciji. Dokončno se kanale mobilnih repetitorjev določi ob 
postavitvi repetitorja. Praviloma se uporabljata kanala 31 in 32, možno pa je uporabiti kateri koli 
repetitorski kanal sistema zvez ZARE. 

 

PRILOGE 

P-17/1 Navodilo za uporabo radijskih zvez ZARE 

P-17/2 Radijski imenik sistema zvez ZARE 
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8. ZAŠČITNI UKREPI TER NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN 

POMOČI 
 

8.1. Splošni in posebni zdravstveni ter drugi posebni ukrepi za 

preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni pri ljudeh 

 
Preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v RS določata Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni 
list RS, št. 33/06 – ZNB-UPB1) in Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo 
preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99). 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.  
  
Za določitev splošnih in posebnih zdravstvenih ter drugih posebnih ukrepov za preprečevanje in 
obvladovanje nalezljivih bolezni pri ljudeh je zadolžen NIJZ OE Celje, zdravstveno nadzorstvo pa 
izvaja ZIRS OE Celje, ter UVHVVR OE Celje, vsak skladno s svojimi pristojnostmi. Posebne ukrepe 
za preprečevanje in obvladovanje izvajajo fizične in pravne osebe, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, 
pri nalezljivih boleznih, ki se prenašajo med živalmi in človekom (zoonozah), pa tudi fizične in pravne 
osebe, ki opravljajo veterinarsko dejavnost.  
  
Posebni ukrepi so:  

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

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

 dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija;  

 drugi posebni ukrepi.  
  
V primeru potreb po dodatni pomoči pri izvajanju teh ukrepov lahko sodelujejo tudi sile za ZRP. Pri 
izvajanju teh ukrepov lahko po potrebi sodeluje tudi SV s svojimi razpoložljivimi zmogljivostmi.  
  
Sile za ZRP bodo po potrebi sodelovale pri izvajanju posebnih ukrepov, in sicer pri:   

 osamitvi (izolaciji), karanteni ter posebnem prevozu bolnikov,  

 dezinfekciji, dezinsekciji in deratizaciji.  
  
Osamitev in karantena  
Osamitev (izolacija) je ukrep, 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.  
  
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 ali 
virusno hemoragično mrzlico (Ebola, Lassa, Marburg) v času njegove kužnosti. Karanteno odredi 
minister, pristojen za zdravje, na predlog NIJZ.  
  
Ob pojavu epidemije ali pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, kadar s splošnimi in posebnimi 
ukrepi ni mogoče preprečiti, da se v RS zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni lahko 
minister, pristojen za zdravje, odredi tudi druge posebne ukrepe, kot so:  

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

 prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih in ogroženih območjih,  
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 prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne             
preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni,  

 omeji in prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.  
  
Glede materialne dolžnosti, nadomestila plače, varstva pri izvrševanju dolžnosti, povračilu škode in 
odgovornosti za povzročeno škodo se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.  
 
Organizacije, ki opravljajo vzgojno izobraževalno, socialno zdravstveno ali drugo dejavnost, ki 
obsega tudi oskrbo ali varovanje 30 ali več oseb, pa 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.  

 

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

 prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi (ukrep),  

 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). 
 

8.2.1. 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, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni 
list RS, 70/97 in 61/11). Ob višji stopnji in večjem številu mrtvih, bi se lahko aktivirale dodatne službe 
ali organizacije zunaj MOV. 
 
Pokop ljudi se v MOV glede na prostorske sestavine družbenega plana ROV (20109 predviden: 

- pokopališče Podkraj – obstoječe pokopališče 
- pokopališče Šentilj pri cerkvi 
- pokopališče Škale 
- pokopališče KS Vinska Gora 
- bivše odlagališče komunalnih odpadkov  Škale (kot rezerva) 
- odlagališče pepela in odpadkov Škale (kot rezerva) 

 
Trupla do mesta pokopa, se pravi do pokopališč prepelje Komunalno podjetje Velenje., ki je kot 
javno podjetje pooblaščeno za upravljanje s pokopališči, urejanjem ter vzdrževanjem pokopališč in 
izvajanjem pogrebnih storitev na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 18/08). Posmrtni ostanki se morajo prepeljati z avtomobilom 
za prevoz posmrtnih ostankov (v nadaljnjem besedilu: furgon) v transportni, neprepustni krsti, ki je 
sestavljena iz zunanje lesene krste in neprodušno zacinjene notranje krste iz cinka ali katerega koli 
drugega samorazkrojlivega materiala. Če je bil vzrok smrti nalezljiva bolezen, je treba posmrtne 
ostanke zaviti še v mrtvaški prt, prepojen z anstiseptično raztopino. 

 . 
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8.2.2. 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.  

 
MOV bi s pomočjo ZD Velenje pomagala NIJZ OE Celje pri vzorčenju in diagnostiki nalezljivih 
bolezni pri ljudeh. NLZOH-u bodo pri izvedbi dekontaminacije, dezinfekcije, dezinsekcije in 
deratizacije pomagala PGD v MOV v obsegu svojih zmogljivosti. 
 
PRILOGE 

P-03/5 Seznam odgovornih oseb v PGD  

 
 

8.2.3. Prva pomoč in nujna medicinska pomoč 
 
Nudenje prve medicinske pomoči prebivalcem MOV bi se izvajala le v primeru poškodb reševalcev 
in drugih oseb, ki bi sodelovale pri izvajanju ukrepov zaščite, reševanja in pomoči. 
 
Manjše poškodbe, do katerih bi prišlo pri izvajanju ukrepov zaščite in reševanja, bi prebivalci oskrbeli 
v okviru osebne in vzajemne zaščite, prvo zdravstveno pomoč jim zagotavlja medicinsko osebje ZD 
Velenje na terenu (PHE ZD Velenje) ali v splošni in specialistični bolnišnici Topolšica. Zdravstvene 
ustanove z območja občine zagotavljajo tudi psihološko pomoč prebivalstvu. 
 
Ekipe prve pomoči MOV bi po potrebi izvajale še: 

 sodelovanje pri prevozu obolelih,   

 nego obolelih,   

 izvajale sanitarno-higienske in protiepidemijske ukrepov.   
 
 
PRILOGE 

P-06/3 Pregled zdravstveni dom 

P-14/2 Seznam pripadnikov CZ ekip za PP 

D-12 Načrt ukrepanja službe nujne medicinske pomoči v primeru večjih ali masovnih nesreč 
na območju NMP Velenje 

 

8.2.4. Pomoč ogroženim in prizadetim občanom 
 
Osamitev (izolacija) je ukrep, ki ga določi lečeči zdravnik, NIJZ OE Celje 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.  
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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 ali 
virusno hemoragično mrzlico (Ebola, Lassa, Marburg) v času njegove kužnosti. Karanteno odredi 
minister, pristojen za zdravje, na predlog NIJZ. Zoper odločbo o odreditvi karantene ni pritožbe. 
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.  
Minister, pristojen za zdravje, lahko zaradi preprečevanja širjenja epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni odredi še druge posebne ukrepe (določi pogoje za potovanje v državo, prepove 
oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih in ogroženih območjih, prepove zbiranje ljudi ter 
omeji promet posameznih vrst blaga in izdelkov).   
  
 V MOV bi pristojnim institucijam pri izvajanju ukrepa osamitve (izolacija) , karantene in pri 
posebnem prevozu bolnikov, pomagala PGD v MOV ter ZD Velenje. 
 
Pri pomoči in razdeljevanju človekoljubne in druge pomoči bi sodelovale humanitarne organizacije v 
MOV. Odločitev o sodelovanju sprejme poveljnik CZ MOV. 
 
Sprejem, nastanitev in oskrba ogroženih prebivalcev je v pristojnosti poveljnika CZ MOV, članov 
štaba CZ MOV in drugih delavcev občine. Ti lahko po svoji presoji zahtevajo pomoč od humanitarnih 
in drugih organizacij. V ta namen so že določene lokacije in objekti za začasno nastanitev. 
 
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.  
 
MOV ne zagotavlja stalnih nastanitvenih potreb za evakuirane prebivalce, ima pa sklenjen dogovor s 
centrom srednji šol Velenje, kjer se po potrebi lahko nastani slabih 300 prebivalcev. Prehrano jim 
glede na dogovor zagotavlja Gorenje Gostinstvo.  
 
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. 
 
MOV zagotavlja pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem glede na potrebe, ter o pomoči 
poroča poveljniku CZ ZŠ oz. njegovemu namestniku.  
  
Informacijska gradiva o nalezljivih boleznih pri ljudeh pripravi NIJZ, za MOV NIJZ OE Celje, ter 
poskrbi za vzpostavitev odprtega telefona za prebivalstvo, ki prebivalcem nudi informacije o 
preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni pri ljudeh.   
 

P-03/5-1 Seznam odgovornih oseb v PGD Velenje in vozila 

P-04/1 Podatki o enotah za postavitev začasnih bivališč taborniki 

P-04/2 Navodilo za aktiviranje tabornikov 

P-06/1 Seznam humanitarnih organizacij 

P-6/18 Pogodbene organizacije in društva 

P-14/1 Seznam pripadnikov CZ služb za podporo 
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D-11 Načrt dejavnosti CDS Velenje ob naravnih in drugih nesrečah 

 
 

8.2.5. 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,   

 pravilno ravnanje s posmrtnimi ostanki,  

 pravilno ravnanje z odpadki in odplakami.  
  
Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji za preklic odrejenih 
zaščitnih ukrepov in nalog.  
 
MOV ne zagotavlja stalnih nastanitvenih potreb za evakuirane prebivalce, ima pa sklenjen dogovor s 
centrom srednji šol Velenje, kjer se po potrebi lahko nastani slabih 300 prebivalcev. Prehrano jim 
glede na dogovor zagotavlja Gorenje Gostinstvo.  
 
Sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev organizira MOV, izvajajo pa jo občinske javne službe in 
organizacije za socialno skrbstvo, otroško varstvo, šolstvo, varstvo invalidov, zdravstveno varstvo. 
Pri izvajanju tega ukrepa sodelujejo tudi prostovoljne humanitarne organizacije. 
 
Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadolžene javne 
službe, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter poveljnik CZ MOV oz. njegov 
namestnik. Pri izvajanju teh nalog lahko sodelujejo tudi PGD v MOV. 
  
Sklep o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP sprejme poveljnik CZ MOV oz. njegov 
namestnik.   
 

P-03/5-1 Seznam odgovornih oseb v PGD Velenje in vozila 

P-04/1 Podatki o enotah za postavitev začasnih bivališč taborniki 

P-04/2 Navodilo za aktiviranje tabornikov 

P-06/1 Seznam humanitarnih organizacij 

P-06/3 Pregled zdravstveni dom 

P-6/18 Pogodbene organizacije in društva 

P-14/1 Seznam pripadnikov CZ služb za podporo 

D-11 Načrt dejavnosti CDS Velenje ob naravnih in drugih nesrečah 
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9. 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.  
  
Poleg delovanja zdravstvene službe lahko tudi prebivalci sami veliko naredijo za preprečevanje 
širjenja epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, na primer:  

 z doslednim umivanjem rok in higienskim ravnanjem ob kašljanju in kihanju,   

 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 pravočasnim cepljenjem z upoštevanjem varne spolnosti.  
  
S cepljenjem in uporabo sredstev za osebno zaščito ter z doslednim upoštevanjem navodil, ki jih po 
sredstvih javnega obveščanja sporočajo strokovne službe, lahko prebivalci učinkovito zmanjšajo 
pojav bolezni pri ljudeh. Da bi lahko prebivalci učinkovito izvajali ukrepe in naloge za zaščito svojega 
zdravja in življenja, morajo biti temeljito seznanjeni z boleznijo, njeno nevarnostjo ter vsemi možnimi 
in potrebnimi zaščitnimi ukrepi.   
  
Kadar je zaradi pojava nalezljive bolezni pri ljudeh ogroženo življenje ljudi, skrbi za organiziranje, 
razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite MZ 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.sos112.si).  
 
PRILOGE 

P-16/21 Napotek – kako ravnamo ob epidemiji nalezljive bolezni 
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10. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

10.1. Pomen pojmov 
 

Izbruh je pojav več primerov nalezljive bolezni kot pričakovano na določenem 

območju, v določenem časovnem obdobju in v določeni skupini ljudi. 

Epidemija . je pojav tolikšnega števila primerov nalezljive bolezni ali tako velikega 

izbruha, ki po številu prizadetih oseb ali velikosti prizadetega območja 

pomembno presega običajno stanje in predstavlja tveganje za večji del 

prebivalstva in zahteva takojšnje ukrepanje. 

Pandemija   
 

je pojav, ko se okužba razširi na več celin. Do pandemije pride, kadar se 

v okolju pojavi nov povzročitelj nalezljive bolezni, s katerim se ljudje še 

nikoli niso srečali in so zato zanj bolj dovzetni. Povzročitelj ima dobro 

sposobnost širjenja med ljudmi, zato se jih lahko okuži veliko. Navadno 

se pandemija pojavlja v več valovih, ki so po svojih značilnostih med 

seboj lahko povsem različni. 

Morbiditeta  
 

obolevnost, zbolevnost, morbidnost ali morbiditeta je statistično merilo, 

ki se uporablja v zdravstvu in pomeni število bolnikov v določeni 

populaciji in v določenem obdobju 

Nesreča je po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dogodek 

ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih 

silah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali 

ter premoženje, povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem 

obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti 

posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi redne dejavnosti, sile in 

sredstva ne zadostujejo. 

Okuženo 

območje  

 

je po Zakonu o nalezljivih boleznih območje, na katerem je ugotovljen 

eden ali več virov okužbe in na katerem so možnosti za širjenje okužbe. 

Ogroženo 

območje 

je po Zakonu o nalezljivih boleznih območje, na katero se lahko prenese 

nalezljiva bolezen z okuženega območja in na katerem so možnosti za 

širjenje okužbe. 

Zoonoze so bolezni ali okužbe, ki se na različne načine prenašajo z divjih ali 

domačih živali (vretenčarjev) na človeka in s človeka na živali.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Statistika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Statistika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Statistika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravstvo
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10.2.Razlaga okrajšav 
 

CORS Center za obveščanje Republike Slovenije 

CZ  Civilna zaščita  

CZ RS  Civilna zaščita Republike Slovenije  

MOV Mestna občina Velenje 

MZ  Ministrstvo za zdravje  

NIJZ  Nacionalni inštitut za javno zdravje  

NLZOH  Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano  

OE  Območna enota  

PGD Prostovoljno gasilsko društvo 

PHE Prehospitalna enota 

PP Prva pomoč 

ReCO  Regijski center za obveščanje  

RK Rdeči križ 

RKB zaščita  Radiološka, kemična in biološka zaščita  

RS  Republika Slovenija  

SV  Slovenska vojska  

URSZR  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje  

UVHVVR  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  

ZARE Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 

ZiR  Zaščita in reševanje  

ZIRS  Zdravstvena inšpekcija Republike Slovenije  

ZRP  Zaščita, reševanje in pomoč  

ZŠ Zahodna štajerska   
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11. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 
Priloge in dodatki so skupni vsem načrtom zaščite in reševanja v MOV in se hranijo v mapah, razen 
dodatek D–10 (Načrt sprejema in namestitev evakuiranih prebivalcev iz Posavja ob jedrski nesreči), 
kateri se hrani ob občinskem Načrtu ZiR ob jedrski nesreči. 
 

12.1. Priloge 
 

OZNAKA VSEBINA – PODATKI 
P-01/1 SEZNAM ODGOVORNIH OSEB OBČINE 

P-01/2 SEZNAM DELAVCEV ZIR MO VELENJE 

P-01/3 SEZNAM ČLANOV ŠTABA CZ MO VELENJE 

P-01/6 SEZNAM PREDSTOJNIKOV ODDELKOV IN DELAVCEV MO VELENJE 

P-02/1 
PREGLED SREDSTEV JAVNEGA OBVEŠČANJA, KI SO ZADOLŽENA ZA OBVEŠČANJE OB 

NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH 
P-02/2 SEZNAM OSEB V OBČINI, ZADOLŽENIH ZA STIKE Z JAVNOSTJO 
P-02/3 ANDREMA OBVEŠČANJA MEDIJEV IN OSTALIH 

P- 03/5 PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH GASILSKEGA POVELJSTVA V MOV 

P-04/1 PODATKI O ENOTAH ZA POSTAVITEV ZAČASNIH BIVALIŠČ - TABORNIKI 

P-04/2 NAVODILO ZA AKTIVIRANJE TABORNIKOV 

P-05/1 PREGLED ZAKLONIŠČ 

P-05/2 PREGLED ZAKLONILNIKOV 

P-06/1 SEZNAM HUMANITARNIH ORGANIZACIJ 

P-06/2 PREGLED CENTRA ZA SOCILNO DELO S PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH 

P-06/3 PREGLED ZDRAVSTVENI DOM 

P-06/18 POGODBENE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA 

P-14/1 SEZNAM PRIPADNIKOV CZ SLUŽBE ZA PODPORO ŠTABA CZ MOV 

P-14/2 SEZNAM PRIPADNIKOV CZ ENOT PP 

P-14/3 SEZNAM PRIPADNIKOV CZ SLUŽB ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE ZAKLONIŠČ 

P-14/7 PREGLED PODATKOV O ZAŠČITNO REŠEVALNI OPREMI ŠTABA IN ENOT CZ 

P-14/8 SEZNAM OPREME V SKLADIŠČU CZ MO VELENJE 

P-14/9 VZOREC PROŠNJE ZA DRŽAVNO POMOČ 

P-15/1 NAČRT MOBILIZACIJE IN AKTIVIRANJA SISTEMA ZRIP MO VELENJE 

P-20/3 
EVIDENČNI LIST VZDRŽEVANJA OBČINSKEGA NAČRTA ZIR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI 

NESREČI 

 

12.2. Napotki in navodila 
 

OZNAKA VSEBINA – PODATKI 
P-16/21 NAPOTEK – KAKO RAVNAMO OB EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI 

P-17/1 NAVODILO ZA UPORABO RADIJSKIH ZVEZ ZARE 

P-17/2 RADIJSKI IMENIK SISTEMA ZVEZ ZARE 

 

12.3. Ostali načrti 
 

OZNAKA VSEBINA – PODATKI 
D - 1 NAČRT DEJAVNOSTI MO VELENJE OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH 

D - 4 NAČRTOVANA FINANČNA SREDSTVA 

D-11 NAČRT DEJAVNOSTI CSD VELENJE OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH 
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D-12   
NAČRT UKREPANJA SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI V PRIMERU VEČJIH ALI 

MASOVNIH NESREČ NA OBMOČJU NMP VELENJE 

 

12.4. Načrti in ocene ogroženosti države in regije 
 

OZNAKA VSEBINA – PODATKI 

N/O-11 
REGIJSKA OCENA OGROŽENOSTI  OB POJAVU EPIDEMIJE OZ. PANDEMIJE NALEZLJIVE 
BOLEZNI PRI LJUDEH 

N/O-12 
REGIJSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZ. PANDEMIJE 
NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH 

 


