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1.     POJAV NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH 
 
1.1    UVOD 

 
Ta delni načrt temelji na določilih Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. 
l. RS, št. 97/10 in 21/18-ZNOrg), oceni ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh v 
Zahodnoštajerski, št.: 8421-16/2016-1-DGZR, verzija 1.0, z dne 1. 12. 2016, na regijskem 

načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri 
ljudeh v Zahodnoštajerski,  verzija 2.0, št.: 8421-8/2020-6 z dne 19.8.2020, ki ga je izdelala 
Izpostava URSZR Celje in ki je bil spremenjen in dopolnjen na podlagi izkušenj v času 

razglašene epidemije Covid – 19 (marec – maj 2020) ter na občinski oceni ogroženosti pred 
nalezljivimi boleznimi pri ljudeh, verzija 2.0, izdelana v avgustu 2020. Je nadgradnja delnega 
občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih 

bolezni pri ljudeh, verzija 1.0, ki je bil sprejet v februarju 2019. 
 
Iz občinske ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh je razvidno, da tudi v 

občini Vojnik, tako kot na območju celotne Slovenije, obstaja nevarnost za pojav epidemije 
oziroma pandemije posamezne nalezljive bolezni pri ljudeh. V občinski 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. 
 
Ta delni načrt je izdelan za primer razglasitve epidemije ali pandemije posamezne nalezljive 

bolezni pri ljudeh, ko je treba poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti 
tudi občinske sile in sredstva za ZRP. Iz občinskega načrta ZiR ob poplavah občine Vojnik, ki je 
izdelan v celoti, se bodo smiselno uporabljala manjkajoča poglavja iz tega delnega načrta.  

 
Ta načrt je usklajen z regijskim načrtom ob pojavu epidemije bolezni pri ljudeh za 
Zahodnoštajersko regijo, verzija 2.0, avgust 2020, kar potrjuje dopis – mnenje o usklajenosti 

št. ______________ z dne ________. 

 
1.2   POGOSTOST POJAVLJANJA NALEZLJIVIH BOLEZNI V OBČINI VOJNIK 

 

Nalezljive bolezni, ki se lahko pojavijo v občini in širše, 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. Glede na število zbolelih v času in prostoru se nalezljive bolezni pri ljudeh lahko 

pojavljajo: 

− sporadično – zboli ena oseba; 
− v obliki izbruha – pojav več primerov nalezljive bolezni kot pričakovano 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; 
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− 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. 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. 

 
Po podatkih NIJZ OE Celje je bilo na območju Upravne enote Celje, kamor teritorialno sodi 

območje občine Vojnik, v letu 2018, prijavljenih 1.264 primerov nalezljivih bolezni, v letu 2019 
pa 1.025. V l. 2018  se je pojavilo največ primerov streptokoknega tonzilitisa (340), v l. 2019 
pa noric (236). Morbiditeta se je v tem obdobju zmanjšala in sicer iz 198.6 v l. 2018 na 158.7 

v l. 2019. 

 
Preglednica 1: Gibanje nalezljivih bolezni na območju Upravne enote Celje za leti 2018 in 2019 (vir: 
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v regiji Celje v letu 2018 in 2019, Letna poročila) 
  
 

  Nalezljiva bolezen 2018 2019 

SALMONELOZA  10  17  

KAMPILOBAKTERIOZA  44  50  

JERSINIOZA  2  1  

GRIŽA  1  0  

DRUGI BAKTER. ENTEROKOL.  55  45  

ATI  0  0  

ROTAVIROZA  11  10  

DRUGI VIRUSNI ENTEROKOL.  7  13  

NOROVIROZA  64  88  

ENTEROBIOZA  125  3  

DRUGE PROTOZOJSKE BOLEZNI  2  5  

ŠKRLATINKA  24  33  

STREPT. TONZILITIS  340  28  

STREPT. FARINGITIS  16  0 

HERPES ZOSTER  78  50 

NORICE  62  236  

INVAZIVNE PLJUČNICE  7  3  

MONONUKLEOZA  12  26  

ERIZIPEL (ŠEN)  15  18  

SEPSA  36  38  

MENINGOKOKEMIJA  2  0  

BAKT. MENINGITIS  3  0  

SEROZNI MENINGITIS  2  2  

MENINGITIS/ENCEFALITIS 

neopredeljen  
0  0  
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KLOPNI MENINGITIS  3  1  

LYME BORELIOZA  85  45  

HEPATITIS B  2  0  

HEPATITIS C  3  1  

NOSILEC VIRUSA HEP. B  0  4  

HAPATITIS A  0  0  

OSLOVSKI KAŠELJ  1  0  

OŠPICE  0  3  

MIKROSPORIJA  12  11 

GARJAVOST  20  18  

LEPTOSPIROZA  2  1  

TOKSOPLAZMOZA  0  4  

LEGIONARSKA PLJUČNICA  9  0  

MALARIJA  1  0  

VROČICA Q  0  2  

TRIHURIOZA  0  0  

RIKECIOZA  0  0  

CISTICERKOZA  0  0  

EHINOKOKOZA  0  0  

GRIPA  97  0  

CJB  1  0  

DRUGE BAKTERIJSKE BOLEZNI  2  2  

SKUPAJ  1264  1025  

Morbiditeta / 10.000 prebivalcev 198.6 158.7 

 
Na območju občine Vojnik lahko pričakujemo:  

1. pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh (epidemija ali pandemija) večjega obsega, 

2. pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh (izbruh ali epidemijo) kot posledico naravne ali 
druge nesreče. 

 
V času od 16. 3. do 31. 5. 2020 je bila na območju celotne RS razglašena epidemija nalezljive 
bolezni Covid-19. Po podatkih NIJZ1 je na območju občine Vojnik bil prijavljen en (1) primer 
okužbe; nobene smrti. 

 
Dejavniki, ki povečujejo možnosti za nastanek nalezljivih bolezni in njihovo širjenje so: 
1. prilagajanje in spremembe mikroorganizmov. Pojavljajo se novi bolezenski povzročitelji in 

bolj patogene različice že znanih povzročiteljev: HIV, hepatitis C, SARS, E. coli 0157:H7, 

norovirusi, povzročitelj bovine spongiformne encefalopatije in različice Creutzfeld-Jakobove 
bolezni, virus ptičje gripe, West Nile (virus zahodnega Nila), denga in pandemski virus 
gripe; 

2. mednarodna potovanja oziroma turizem, povečuje se število mednarodnih potovanj, 
migracij, begunskih in azilantskih tokov, kar ima lahko za posledico vnos nalezljive bolezni 
v prebivalstvo; 

 
1: Vir: NIJZ, center za komuniciranje, 30. 5. 2020 
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3. spremenjen način življenja in vedenja ljudi ter, odnos do spolnosti in uporabe drog vplivajo 
na širjenje HIV-a, hepatitisa B in C, klamidij in drugih nalezljivih bolezni; 

4. trgovina; 
5. naravne in druge nesreče; 

6. podnebje, vreme in okoljske spremembe, kot so globalno segrevanje in posegi v okolje, ki 
vplivajo na širjenje nalezljivih bolezni na nova območja (West Nile (virus zahodnega Nila), 
denga, čikungunja, borelioza, centralnoevropski meningoencefalitis (klopni 

meningoencefalitis); 
7. spremembe v poljedelstvu in pri izrabi zemlje; 
8. lakota; 

9. demografske spremembe; 
10. vojne; 
11. dovzetnost ljudi za okužbe, večanje števila ljudi, ki zavračajo cepljenja, lahko pripelje do 

ponovnih izbruhov bolezni, ki se preprečujejo s cepljenjem, staranje prebivalcev, ki 
postanejo občutljivi za sicer manj škodljive agense (legioneloza), večje število 
hospitaliziranih starejših oseb in bolnikov z oslabljeno imunostjo (okužbe povezane z 

zdravstveno oskrbo) ter večanje in širjenje odpornosti na antibiotike ima lahko za 
posledico neučinkovitost antibiotikov ob vedno večjem številu odpornih povzročiteljev;  

12. razvoj industrije in novih tehnologij; 

13. namerno širjenje nalezljivih bolezni (biološko orožje); 
14. spremembe v načinu življenja in v človeškem vedenju, ki so pogosto nesprejemljive; 
15. pojavljanje (ponekod) razpada javnega zdravstva na lokalni, nacionalni ali globalni ravni. 

 
1.3   VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE 
 

Zaradi pojava nalezljivih bolezni pri ljudeh ni velikih možnosti pojavljanja verižnih nesreč, se 
pa nalezljive bolezni pri ljudeh lahko pojavijo zaradi drugih nesreč in pojavov. Torej se lahko 
pričakuje pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh kot posledice naravne ali druge nesreče. Ker se ob 

takih nesrečah lahko zelo hitro poslabšajo osnovne življenjske razmere se lahko pričakuje 
razvoj nalezljivih bolezni - tveganje za zdravje pri ljudeh predvsem ob: 

− potresu z močnimi poškodbami ali močnejšemu saj se celotno območje občine Vojnik 
nahaja na območju 7. stopnje potresne ogroženosti po EMS; 

− katastrofalnih poplavah – območje občine Vojnik je ogroženo od vodotokov Hudinja in 
Tesnica;  

− 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 ter terorističnem napadu z biološkim orožjem – 

ogroženo je lahko zlasti območje zdraviliškega kompleksa Vojnik. 
 
V primeru naravnih ali drugih nesreč lahko posamezni nevarni dejavniki vplivajo na nastanek 

in širitev določenih nalezljivih bolezni pri ljudeh. Med te dejavnike spadajo predvsem: 

− obsežnost naravne ali druge nesreče; 
− slabše življenjske razmere populacije (podhranjenost, preskrba z vodo, dostop do sanitarij, 

ravnanje z odpadki, slaba precepljenost, slaba poučenost); 

− evakuacija in nastanitev v začasnih skupnih prostorih, kjer je večje število ljudi; 
− slaba zdravstvena oskrba. 
 

Ob tovrstnih nesrečah poteka ukrepanje skladno z načrti zaščite in reševanja glede na vrsto 

nesreče. V primeru sočasnega pojava nalezljive bolezni pa aktivnosti odziva na nalezljivo 
bolezen vodi in usklajuje minister pristojen za zdravje. 
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2.   OBSEG NAČRTOVANJA 
 
Temeljni načrt je državni načrt ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri 

ljudeh. Občinski načrt mora biti usklajen s temeljnim načrtom ter načrtom regije. 
Občinski načrt je podrobno razčlenjen in konkretno opredeljuje izvajanje ukrepov in nalog za 
preprečevanje širjenja epidemije na območju občine Vojnik. 

 

Z Občinskim delnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije 

nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Vojnik, verzija 2.0 se urejajo: 
- priprava in izvajanje zaščitnih ukrepov,  
- priprava in izvajanje nalog ZRP,  

- vodenje sil ZRP,  
- usklajevanje in sodelovanje z občinskimi javnimi službami in drugimi organi in 

organizacijami v občini Vojnik ter 

- usklajevanje z regijsko in lokalno ravnjo.   
 
Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 

bolezni pri ljudeh je izdelan za primer razglasitve epidemije oziroma pandemije nalezljivih 
bolezni na območju občine Vojnik in/ali v Sloveniji.  
 

Z namenom, da se zmanjšajo posledice epidemije na izvajanje dejavnosti oziroma zagotovi 
izvajanje dejavnosti čim manj moteno ali omejeno, izdelajo naslednje organizacije in ustanove 
občinskega javnega pomena svoje načrte dejavnosti: 

- Osnovna šola Vojnik,  
- Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo,  
- Vrtec Mavrica Vojnik,  

- Zdravstveni dom Celje – zdravstvena postaja Vojnik,  
- Lekarna Vojnik, 
- Pogrebna služba RAJ - PS RAJ d.o.o., 

- Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 
- SeneCura Dom starejših občanov Vojnik, 
- Zavod Montessori vsakdan, PE Hiša otrok Nova Cerkev, zasebni vrtec Montessori. 

 
V svojih načrtih  dejavnosti razdelajo: 

➢ ukrepe in naloge za preprečevanje širjenja epidemije,  

➢ nosilce za izvajanje ukrepov in nalog,  
➢ način izvajanja ukrepov in nalog, organizacijo delovanja,  
➢ materialna, finančna in druga sredstva za izvajanje nalog. 

 
Njihovi načrti dejavnosti so dodatek k temu delnemu načrtu. 
 
D – 22/1 Osnovna šola Vojnik 
D – 22/2 Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo 

D – 22/3 Vrtec Mavrica Vojnik 
D – 22/4 Zdravstveni dom Celje – zdravstvena postaja Vojnik 
D – 22/5 Lekarna Vojnik 
D – 22/6 Pogrebna služba RAJ - PS RAJ d.o.o. 
D – 22/7 Psihiatrična bolnišnica Vojnik 
D – 22/8 SeneCura Dom starejših občanov Vojnik 

D – 22/9 
Zavod Montessori vsakdan, PE Hiša otrok Nova Cerkev, zasebni vrtec 
montessori 
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3.   KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 
3.1. TEMELJNE PODMENE 

 
Temeljne podmene načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh so:  

 
1. Ta delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 

bolezni pri ljudeh je izdelan za primer razglasitve epidemije ali pandemije nalezljive bolezni 

pri ljudeh na območju občine Vojnik in/ali v celotni RS, ko je treba poleg služb v 
zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi občinske sile in sredstva za ZRP.  

2. Odziv v občini Vojnik bo usklajen z usmeritvami NIJZ, Štabom CZ ZŠ in odločitvami 

občinskega poveljnika CZ.   
3. Za izvajanje operativnih nalog sil za ZRP je odgovoren občinski poveljnik CZ.   
4. 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. Zato ta delni načrt natančneje 

določa obveščanje prebivalcev.   
5. V primeru, da v razmerah epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni na območju 

občine Vojnik sile in sredstva za obvladovanje razmer ne zadoščajo oziroma z njimi ne 

razpolagamo, občina zaprosi regijo za pomoč (občinski poveljnik CZ – poveljnika CZ ZŠ).  
6. V posebnem poglavju tega delnega načrta so določeni načini/aktivnosti izvajanja osebne in 

vzajemne zaščite. 

 

3.2.  ZAMISEL IZVEDBE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI IN  
        IZVAJANJA ZAŠČITNIH UKREPOV 

 
3.2.1.   KONCEPT ODZIVA  
 
1. POJAV PRVIH PRIMEROV POVZROČITELJA NALEZLJIVE BOLEZNI   

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

2. POJAV VEČJEGA ŠTEVILA OKUŽENIH IN OBOLELIH V SLOVENIJI  
- aktivnosti na občinski ravni izvaja Zdravstvena postaja Vojnik;  
- sile za ZRP v občini so v stanju pripravljenosti za pomoč pri zagotavljanju pogojev za 

delovanje zdravstva v razmerah epidemije/pandemije;   
- s pripravami na izvajanje nalog v razmerah epidemije pričnejo tudi organizacije 

občinskega javnega pomena  

3. RAZGLASITEV EPIDEMIJE/PANDEMIJE   
- poleg zdravstva so vključene občinske sile za ZRP, javni zavodi na področju ZRP, Rdeči 

križ Slovenije, prostovoljne in humanitarne organizacije; 

- občinski poveljnik CZ vodi občinske sile za ZRP pri izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog 
ZRP; pri tem se povezuje z regijskim poveljnikom CZ za Zahodnoštajersko;  

- na podlagi poteka epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh NIJZ ocenjuje razmere na 

terenu ter pripravlja strokovna priporočila in sporočila. MZ o tem obvešča pristojne 
organe in javnost, v skladu z načrtom komuniciranja; 

- z aktiviranjem državnega načrta se aktivirajo tudi regijske in občinske sile in sredstva 

za ZRP ter načrti zaščite in reševanja ali posamezni deli občinskih načrtov zaščite in 
reševanja na ogroženih oziroma okuženih območjih. 
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- po aktiviranju delnega občinskega načrta poveljnik CZ občine Vojnik obvešča pristojne 
organe in javnost o načrtovanih zaščitnih ukrepih in nalogah ZRP, njihovem poteku, 
izvedbi ter vključenih silah za ZRP in vodenju ZRP. 

 
Slika 1: Koncept odziva ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh na območju občine 
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3.2.2.   UPORABA DELOV NAČRTA 

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh v občini Vojnik, verzija 2.0 se aktivira, ko je razglašena epidemija oziroma 

pandemija nalezljive bolezni pri ljudeh na območju občine Vojnik in/ali v Sloveniji in je treba 
poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi občinske sile in sredstva za 
ZRP, izvajati zaščitne ukrepe in naloge ZRP ter dejavnosti, opredeljene v načrtu dejavnosti 
Občine Vojnik. Občinski delni načrt (ko še ni aktiviran državni oz. regijski načrt), aktivira 

poveljnik CZ občine Vojnik v soglasju s poveljnikom CZ ZŠ. Načrt se aktivira, ko redne službe 
ne obvladujejo več razmer na območju občine in ko je na zahtevo zdravstva potrebno 
aktivirati občinske sile ZRP. Navodila in ukrepe določi OE NIJZ Celje.  

 
V primeru aktiviranega regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, poveljnik CZ občine Vojnik aktivira delni načrt v 

primeru, da je občina Vojnik ogroženo oziroma okuženo območje, kjer je prišlo do pojava 
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. 
 

Odločitev o aktiviranju Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije 
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh sprejme poveljnik CZ občine Vojnik in o tem 
izda sklep. O aktiviranju Načrta poveljnik CZ občine Vojnik poroča poveljniku CZ ZŠ. 

  
 

4.   OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN AKTIVIRANJE  

 
4.1   OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH  
 

Spremljanje nalezljivih bolezni v RS izvaja NIJZ, za območje občine pa NIJZ OE Celje. 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 pristojni minister razglasi epidemijo nalezljive bolezni pri ljudeh 

oziroma epidemijo gripe razglasi Evropska komisija, MZ o tem obvesti CORS. 
 
4.2. OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV OBČINE VOJNIK 

 
ReCO o razglasitvi epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh obvesti poveljnika 
CZ občine Vojnik in župana oziroma druge odgovorne osebe v občini, po posebnem seznamu 

odgovornih oseb. Slednja zagotavlja nadaljnje interno obveščanje odgovornih oseb občine. 
 

P – 01/1 Seznam odgovornih oseb občine 

P – 01/3 Podatki o poveljniku CZ in njegovemu namestniku 

 
4.3. OBVEŠČANJE  OGROŽENEGA  PREBIVALSTVA 

 
Obveščanje ogroženega prebivalstva prične izvajati občina na podlagi aktiviranega načrta 
dejavnosti občine in pri tem objavi razpoložljivo telefonsko številko za zbiranje  prošenj za 

pomoč in posredovanje informacij ogroženim občanom. Na svoji spletni strani vzpostavi 
posebno informacijsko stran, ki se nanaša na epidemijo. V svojem občinskem glasilu Ogledalo 
objavlja prispevke o izvajanju ukrepov za zajezitev epidemije. 
 

D - 22 Načrt dejavnosti občine Vojnik 
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4.4.   OBVEŠČANJE  SPLOŠNE  JAVNOSTI 
 
Obveščanje splošne javnosti je v državni pristojnosti. Prvo sporočilo za javnost in vsa nadaljnja 
sporočila na državni ravni oblikuje in posreduje v objavo Ministrstvo za zdravje. V primeru 

razglasitve epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh poteka obveščanje 
javnosti v celoti prek Ministrstva za zdravje. O aktivnostih občinskega sistema ZRP obvešča 
splošno javnost občinski štab CZ in vodja intervencije. 

 

4.5. AKTIVIRANJE OBČINSKIH SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 
 

Občinske sile s katerimi razpolaga občina Vojnik so navedene v občinskem načrtu ZiR ob 
poplavah občine Vojnik.  
 

O aktiviranju štaba, enot in služb CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč odloča 
občinski poveljnik CZ. To izvede občinska uprava z izdajo pozivov pripadnikom CZ. Glede 
nadomestila plače, povračilo stroškov, varstva pri izvrševanju dolžnosti, povračilu škode in 

odgovornosti za povzročeno škodo se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.  
 

Aktiviranje gasilske enote širšega pomena, za izvedbo nalog razkuževanja prostorov, izvede 
občinski poveljnik CZ preko Štaba CZ ZŠ. 
 

Za pomoč pri izvajanju ukrepov ZRP ob epidemiji lahko občina pridobi prostovoljce in jih 
vključi v sistem ZRP. Le ti izvajajo splošne naloge pomoči po odločitvi občinskega poveljnika 
CZ (razdeljevanje zaščitne opreme, oskrba in pomoč občanom…). 

 
4.6.   AKTIVIRANJE SREDSTEV POMOČI 
 

Občinski poveljnik CZ aktivira razpoložljiva zaščitna sredstva, ki jih zagotavlja občina za 
najmanj 30 dni (zaščitne maske in razkužila) delovanja in so namenjena zlasti občinskim 
organizacijam javnega pomena za zagotavljanje njihovega delovanja v razmerah epidemije. 

Nahajališče te opreme je na občini Vojnik. 
 
Materialna pomoč države ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh bi obsegala posredovanje 

Štaba CZ ZŠ pri zagotavljanju posebne opreme, ki jo občina nima ali je ni mogoče dobiti ter 
pomoč v obliki zaščitne in reševalne opreme, objektov, finančnih sredstev ter zdravil in drugih 
življenjskih pripomočkov. Pri zagotavljanju pomoči prizadetim oziroma občini velja načelo 

postopnosti. V primeru potrebe po materialni pomoči države za občino Vojnik poveljnik CZ 
občine poda zahtevo poveljniku CZ za Zahodnoštajersko regijo.   
 

P – 1002 Pregled – ocena potrebnih zaščitnih sredstev 

 

 

5.  UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 
5.1   SPLOŠNI IN POSEBNI ZDRAVSTVENI TER DRUGI POSEBNI UKREPI ZA  

   PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH  
 

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.  
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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 izvajata ZIRS OE Celje in Dravograd 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 (merjenje telesne temperature).  
 
V primeru potreb po dodatni pomoči pri izvajanju teh ukrepov, po odločitvi poveljnika CZ ZŠ 

oziroma poveljnika CZ občine Vojnik, 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,  

• delitvi in dostavi materialnih sredstev za izvajalce zdravstvene dejavnosti,  
• meritvah telesne temperature na kontrolnih točkah pri prehodu državne meje,  

• organizaciji osnovne oskrbe s hrano osebam v karanteni in izolaciji, 
• dezinfekciji, dezinsekciji in deratizaciji, 

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

 

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. Osamitev lahko traja največ toliko časa, kolikor traja kužnost. 
 

D - 1020 Seznam lokacij primernih za izolacijo v ZŠ 

D - 1021 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati objekt namenjen za nastanitev oseb v izolaciji 

D - 1023 Navodila za osebe, ki so napotene v izolacijo 

 
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.  
 

D - 1027 Seznam lokacij primernih za karanteno 

D - 1028 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati objekt namenjen za nastanitev oseb v karanteni 

D - 1030 Navodila za osebe, ki so napotene v karanteno 

D - 1032 
Priporočila za pripravo objekta za karanteno, ravnanje osebja in nastanjenih v 
karanteni (NIJZ) 
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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,  
− prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, 

dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni,  

− omeji in prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.  

 
Pri izvajanju drugih posebnih ukrepov sodeluje tudi Policija ter organi in enote za zaščito, 
reševanje in pomoč. Ministrstvo, ki je pristojno za zdravje tudi v sodelovanju s Policijo in 
Civilno zaščito, določi pogoje, način izvedbe, sodelujoče in njihove pristojnosti, posamezne 

aktivnosti pristojnih ter nadzor nad izvajanjem drugih posebnih ukrepov. V določenih primerih 
nalezljivih bolezni se za širjenje bolezni lahko uporabljajo tudi ukrepi s katerimi se ugotavlja 
prisotnost znakov bolezni. Eden od takih je izvajanje ukrepa merjenja telesne 

temperature, ki ga izvajajo posamezniki, ki so primerno usposobljeni. Ukrep se izvaja na 
vstopnih točkah v poslovne objekte in poslovne zgradbe ter objekte institucionalnega varstva. 
V tem primeru lastniki ali upravljavci objektov v skladu s priporočili NIJZ določijo ukrepe, način 

izvajanja ukrepov in odgovorne za izvajanje ukrepov za preprečitev širjenja okužbe in z njimi 
seznanijo uporabnike objektov. 

 
5.2  ZAŠČITNI UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 
Ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh se izvajajo naslednji 

zaščitni ukrepi in naloge ZRP:  
1. prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi (ukrep),  
2. RKB zaščita - biološka zaščita (ukrep),  

3. prva pomoč in nujna medicinska pomoč (naloga),  
4. pomoč ogroženim in prizadetim (okuženim) prebivalcem (naloga),  
5. zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje (naloga).  

 
5.2.1   PROSTORSKI, GRADBENI IN DRUGI TEHNIČNI UKREPI 
 
Glede na izračun učinkov pandemije za občino Vojnik ni pričakovati hudih posledic pandemije, 
ki bi terjali posebne priprave občine, kar pomeni, da ne pričakujemo velikega števila mrtvih 
zaradi pandemije bolezni pri ljudeh. Obstoječa pokopališča v Vojniku, Novi Cerkvi in na 

Frankolovem ter mirnodobne pokopališke dejavnosti bi zadostovale. Občina ima sicer v svojem 
občinskem prostorskem planu predvideno razširitev obstoječega pokopališča v Vojniku za 
primere večjih naravnih in drugih nesreč. 
 

V primeru izjemnih okoliščin pa je štab CZ občine Vojnik zadolžen za določitev primerne in 
razpoložljive lokacije za hrambo infektivnih trupel. 

 
Prevoze trupel organizira občinski pogodbeni izvajalec Pogrebna služba RAJ - PS RAJ d.o.o. 
Občina Vojnik po prejemu informacije, ki jo prejme s strani regije, začne izvajati zaščitni ukrep 
in poroča poveljniku CZ ZŠ oz. njegovemu namestniku. 

 

D - 1002 Navodilo za ravnanje z infektivnimi trupli  

D - 1010 Priporočila za postopanje z umrlim s COVID-19 

D - 1011 
Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom za 
pogrebno in pokopališko dejavnost 
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5.2.2.   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,  

 

Poveljnik CZ občine Vojnik in štab CZ Vojnik  sodelujeta tako, da posredujeta dodatne 
informacije javnim in ostalim službam, ki delujejo v skladu s svojim načrti dejavnosti in zaprosi 
štab CZ ZŠ za pomoč sil ZRP s katerimi v občini ne razpolagajo. 

 
Gasilske enote v občini Vojnik (PGD Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev, Socka, Lemberg) 
sodelujejo pri razkuževanju javnih prostorov in površin, vozil in opreme NMP za bolnišnice in 

zdravstvene domove in druge objekte, ko obseg dela presega zmožnosti delovanja rednih 
služb. Razkuževanje prostorov in opreme kjer se je nahajala oseba okužena z nalezljivo 
boleznijo izvede pristojna gasilska enota širšega pomena (Poklicna gasilska enota Celje).  O 

izvajanju ukrepa poročajo poveljniku CZ ZŠ. 
 

P – 03 Podatki o gasilstvu  

 

5.2.3.   PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ 
 
Ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh prvo pomoč izvajajo 
ekipe prve pomoči CZ. Občina Vojnik ima organizirano ekipo za prvo pomoč pri  GZ Vojnik - 
Dobrna. Naloge pri katerih bi ta ekipa sodelovala so:  
− sodelovanje pri prevozu obolelih,  

− merjenje temperature,  

− nega obolelih,  

− izvajanje sanitarno-higienskih in protiepidemijskih ukrepov. 

 
Poročilo o izvajanju nalog občina Vojnik posreduje poveljniku CZ ZŠ. 

 

5.2.4.   POMOČ OGROŽENIM IN PRIZADETIM PREBIVALCEM 

 
V okviru pomoči ogroženim in prizadetim prebivalcem na občinskem nivoju je potrebno 
zagotoviti: 

1. vzpostavitev dežurnega klicnega centra za informacije in pomoč občanom,  
2. občinske sile ZRP, ki bodo sodelovale pri izvajanju ukrepov,  
3. rešitve za izvedbo začasne nastanitve in oskrbe ogroženih in  
4. pomoč pri razdeljevanju človekoljubne in druge pomoči. 

 
Vzpostavitev dežurnega klicnega centra ali informacijske točke za informacije in pomoč 
občanom občina Vojnik zagotovi z dejavnostjo občinske uprave. Z dejavnostjo občinske 

uprave občina Vojnik pridobi prostovoljce za zagotavljanje pomoči občanom ob epidemiji. 
 

D - 22 Načrt dejavnosti občine Vojnik 

 

Štab CZ občine Vojnik  se vključi v izvedbo ukrepa in sicer za: 
- začasno nastanitev tistih občanov, ki zaradi posledic epidemije ostanejo brez ustrezne 

nastanitve, 
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- oskrbo ogroženih na lokaciji(ah) začasne nastanitve ter na terenu, po domovih 
(vključevanje prostovoljcev), zlasti s prehrambenimi artikli.  

 
PGD Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev, Socka, Lemberg in občinski prostovoljci sodelujejo pri 

razdeljevanju človekoljubne in druge pomoči, ki jo izvajajo humanitarne organizacije na 
območju občine Vojnik: RKS - krajevna organizacija RK Vojnik in karitas Vojnik. Koordinacijo 
med slednjimi izvaja Štab CZ občine Vojnik; medsebojne obveznosti in aktivnosti opredeljuje 

načrt dejavnosti RKS – OZ Celje in Karitas Celje. 
 

P – 6/1 Seznam humanitarnih organizacij (Rdeči križ, Karitas) 

P – 12/6 Pregled namestitvenih kapacitet v občini 

P – 12/7 Pregled prehrambenih kapacitet v občini 

D – 22/20 Načrt dejavnosti RKS in Karitas 

 
Ob povečanju števila oseb, ki potrebujejo karanteno in ko se karantena ne sme izvajati na 

domu ali v primeru odreditve skupinske karantene pri zagotavljanju objektov in oskrbi oseb 
sodeluje CZ na vseh ravneh organiziranja v skladu s priporočili in v sodelovanju z NIJZ in 
zdravstvom. Občina Vojnik in Štab CZ občine Vojnik pomagata pri zagotavljanju dodatnih 

lokacij in objektov namenjenih za karanteno ali osamitev. Štab CZ občine Vojnik zagotovi 
zaščitno opremo, nastanitev in prehrano zato tovrstne stroške krije občina Vojnik. Občinski 
prostovoljci sodelujejo pri oskrbi oseb, ki so v karanteni ali osami z zdravili, zdravniškimi 

pripomočki in drugimi nujnimi življenjskimi potrebščinami. Le izjemoma, v zelo hudih razmerah 
epidemije, se v te naloge lahko vljučijo prostovoljna gasilska društva GZ Vojnik - Dobrna. 
Stroške za zaščitno opremo, nastanitev in prehrano krije občina Vojnik; stroške zdravil, 

zdravniških pripomočkov in drugih življenjskih potrebščin pa občani sami, ki jim je odrejena 
karantena.  
 

5.2.5.   ZAGOTAVLJANJE OSNOVNIH POGOJEV ZA ŽIVLJENJE  
 
Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 

bolezni pri ljudeh obsega: 
1. nujno zdravstveno oskrbo ljudi (izvaja zdravstvena postaja Vojnik) in živali (izvaja 

veterinarski center Celje), 

2. nastanitev in oskrbo obolelih in ogroženih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdravili in 
drugimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami (organizira Štab CZ občine Vojnik), 

3. zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture:  

- pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih voda izvaja VO-KA Celje;   
- vzdrževanje javnih površin izvaja režijski obrat občine Vojnik;  
- dobavo plina zagotavljajo dežurne službe dobaviteljev, ki organizirajo dobave pline tudi 

v razmerah epidemije, kar preverja Štab CZ občine Vojnik;  

- lekarniško dejavnost izvajajo Celjske lekarne, PE Vojnik, 
- javno gasilsko službo izvajajo PGD Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev, Socka, Lemberg. 

4. pravilno ravnanje s posmrtnimi ostanki (Pogrebna služba RAJ - PS RAJ d.o.o.), 

5. odstranjevanje in ravnanje s komunalnimi in infektivnimi odpadki izvaja Simbio Celje, 
6. zagotavljanje delovanja storitev preskrbe z živili in zaščitnimi maskami izvajajo Mercator 

d.d., PE Vojnik in PE Frankolovo in Tuš trgovina Vojnik in SPAR trgovina Arclin. V času 

razglašene epidemije občina Vojnik, na organizacijsko najugodnejši način, organizira 
oskrbo občanov z zaščitnimi maskami, medtem ko izven obdobja razglasitve epidemije 
občani za to poskrbijo sami in na lastne stroške. Za samopreskrbo z živili lahko občani med 

razglašeno epidemijo uporabljajo navedene trgovine z živili; če sami tega ne zmorejo ali pa 
se nahajajo v ogroženi skupini lahko poiščejo pomoč preko objavljene občinske telefonske 
številke za pomoč občanom. 
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6.   OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 
➢ Prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, 

posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost ter državni organi si morajo sami, na 
svoje stroške zagotoviti potrebna sredstva in opremo za osebno in vzajemno zaščito. 

➢ Poleg delovanja zdravstvene službe lahko tudi prebivalci sami veliko naredijo za 
preprečevanje širjenja epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, na 

primer: 
- s higienskim umivanjem rok in higienskim ravnanjem ob kašljanju in kihanju,  
- z razkuževanjem rok, bivalnih prostorov,  

- s samoizolacijo v primeru nalezljivih bolezni, 
- s pravilnim ravnanjem z živili in pravilno pripravo hrane, 
- z izogibanjem stika z bolnimi živalmi, 

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

- spravilnim ravnanjem z infektivnimi odpadki,  

- s pravočasnim cepljenjem z upoštevanjem varne spolnosti in 
- z ohranjanjem razdalje. 

➢ Upoštevati je potrebno vsa navodila in priporočila o nalezljivih boleznih pri ljudeh, ki jih 

objavlja na svoji spletni strani NIJZ (www.nijz.si) in URSZR (www.gov.si). 
➢ Občina Vojnik na svoji spletni strani objavlja informacije in navodila v zvezi z ravnanjem in 

obvladovanjem epidemije. Obenem preko dosegljive telefonske številke za občane 

posreduje informacije občanom o ukrepih in ravnanju ob epidemiji. Župan in občinski 
poveljnik CZ z izjavami za javnost lahko, preko elektronskih medijev, posredujeta 
občanom informacije, pojasnila, navodila in priporočila za ravnanje ob epidemiji, zlasti 

glede posebnosti, ki se pojavljajo na območju občine. 

  
 

7.   POJASNILO KRATIC IN OKRAJŠAV 
 

Zap. št. Kratica Pomen 

1.  CZ Civilna zaščita 

2.  CORS Center za obveščanje Republike Slovenije 

3.  JGS Javna gasilska služba 

4.  OE Območna enota 

5.  PE Poslovna enota 

6.  PGD Prostovoljno gasilsko društvo 

7.  ReCO Regijski center za obveščanje (112) 

8.  RKB Radiološko, kemično, biološko 

9.  RKS Rdeči križ Slovenije 

10.  RS Republika Slovenija 

11.  MZ Ministrstvo za zdravje 

12.  NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje 

13.  NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 

14.  NMP Nujna medicinska pomoč 

15.  SV Slovenska vojska 

16.  URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

17.  UVHVVR Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

18.  ZiR Zaščita in reševanje 

19.  ZIRS Zdravstvena inšpekcija Republike Slovenije 

20.  ZRP Zaščita, reševanje in pomoč 

21.  ZŠ Zahodnoštajerska (regija) 

http://www.nijz.si/
http://www.gov.si/
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8.   POMEN POJMOV 
 

Pojem Pomen 

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. 

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 

Agens 
povzročitelj (antibiotični agens, citostatični agens, etiološki agens, mutageni 
agens, oksidirajoči agens, selektivni agens) 

Morbiditeta ali 
obolevnost 

je statistično merilo, ki se uporablja v zdravstvu in pomeni število bolnikov v 
določeni populaciji in v določenem obdobju 

 

 
9.   PRILOGE IN DODATKI 

 

 Skupne priloge: 
 

P – 01/1 Seznam odgovornih oseb občine 

P – 01/3 Podatki o poveljniku CZ in njegovemu namestniku 

P – 03 Podatki o gasilstvu  

P – 06/1 Pregled pogodbenih izvajalcev 

P – 12/6 Pregled namestitvenih kapacitet v občini 

P – 12/7 Pregled prehrambenih kapacitet v občini 

P – 18 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 

P – 20 Evidenčni list o ažuriranju, spremembah in dopolnitvah načrta 

  

 Posebne priloge: 
 

P – 1002 Pregled – ocena potrebnih zaščitnih sredstev 
 

 Skupni dodatki: 
 

D - 22 Načrt dejavnosti občine Vojnik 

 
 Posebni dodatki: 

D – 22/1 Osnovna šola Vojnik 
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D – 22/2 Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo 

D – 22/3 Vrtec Mavrica Vojnik 

D – 22/4 Zdravstveni dom Celje – zdravstvena postaja Vojnik 

D – 22/5 Lekarna Vojnik 

D – 22/6 Pogrebna služba RAJ - PS RAJ d.o.o. 

D – 22/7 Psihiatrična bolnišnica Vojnik 

D – 22/8 SeneCura Dom starejših občanov Vojnik 

D – 22/9 
Zavod Montessori vsakdan, PE Hiša otrok Nova Cerkev, zasebni vrtec 

montessori 

D – 22/20 Načrt dejavnosti RKS in Karitas 

 
 

D - 1002 Navodilo za ravnanje z infektivnimi trupli  

D - 1010 Priporočila za postopanje z umrlim s COVID-19 

D - 1011 
Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom za 
pogrebno in pokopališko dejavnost 

D - 1020 Seznam lokacij primernih za izolacijo v ZŠ 

D - 1021 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati objekt namenjen za nastanitev oseb v 
izolaciji 

D - 1023 Navodila za osebe, ki so napotene v izolacijo 

D - 1027 Seznam lokacij primernih za karanteno 

D - 1028 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati objekt namenjen za nastanitev oseb v 

karanteni 

D - 1029 Vzorec pogodbe z izvajalcem karantene 

D - 1030 Navodila za osebe, ki so napotene v karanteno 

D - 1031 Potrebna MTS za izvedbo karantene 

D - 1032 
Priporočila za pripravo objekta za karanteno, ravnanje osebja in 

nastanjenih v karanteni (NIJZ) 




