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OBČINA 

 

Zadeva: Vprašanje občine in zbir odgovorov občin 

 

Prejeli smo vprašanje občine, ki prosi za vašo pomoč pri spodnjih dveh vprašanjih.  

 

Ali ima katera od občin s svojimi gasilci dogovorjeno interventno pomoč kmetom, 

če uide živina izven pašnika zaradi divjih zveri? Če da, na kakšen način?  

 

Kako imajo občine urejen nadzor s strani občinske uprave nad izvajanjem javne 

službe, npr. upravljanje z javnim vodovodom itd?  

 

Za vaš čas in odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo. 

 

 

Zbir prejetih odgovorov 

 

OBČINA JESENICE 

Na prvo poslano vprašanje pošiljamo odgovor, in sicer Občina Jesenice nima z gasilci 

dogovorjene interventne pomoči kmetom, če uide živina s pašnika zaradi divjih zveri. Gasilci 

izvajajo posamezne  intervencije - tudi kmetom pri reševanju živine, vendar ne na podlagi 

kakšne pogodbe.  

  

 

MESTNA OBČINA PTUJ 

 

Zadeva: Pobegle domače živali (krave,…) - naloge gasilcev ali koga drugega? 

 

Gasilci se pri opravljanju svojih nalog lotijo številnih nalog, pri čemer pa premalokrat pomislijo 

na tveganja in nevarnosti, ki se pri tem pojavljajo. Zakon o gasilstvu določa, da gasilci 

opravljajo operativne naloge gasilstva. Operativne naloge gasilstva so gašenje in reševanje ob 

požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje 

oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne 

reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in operativne naloge v zvezi 

z varstvom pred požarom. 

V zadnjem času smo priča več primerom pobegov domačih živali (krav) iz pašnika, hleva, 

dvorišča v naravno ali urbano okolje. V teh primerih so centri za obveščanje kar po pravilu 
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aktivirali gasilce za intervencijo. Če pogledamo operativne naloge gasilstva, nikjer ne najdemo 

teh nalog, gasilci za tovrstne naloge niso pristojni, prav tako se za tovrstno delo nikjer ne 

usposabljajo. 

Prvi aktiviran in vedno odgovoren, da nastalo situacijo uredi, je vsakokratni lastnik živali. Ta 

mora z živalmi ravnati v skladu s predpisi in kot dober gospodar, prav tako pa je odgovoren za 

varnost in zdravje živali. Na lastniku je, da poišče pomoč, ki pa ni klasična intervencija. Pri 

pomoči mora lastnik komunicirati s pristojnim veterinarjem. Ta mora biti pripravljen in aktiven 

za posredovanje pri lovu na žival. Intervencija gasilcev oz. drugih pristojnih služb bi bila zgolj 

npr. v primerih, če bi žival padla v mlako, studenec, potok, cisterno … in se pri tem 

poškodovala. Potem se aktivira gasilska enota na klasični način. 

Gasilci so pristojni za intervencije v primeru nesreč v skladu z zakonom. Pri pobeglih kravah se 

lahko vključijo v dobrodelno pomoč in dogovorijo za pogojno intervencijo z 112 zaradi pravne 

varnosti in zaščite ljudi. Gasilci skupaj z lastnikom in veterinarjem poiščejo žival in pomagajo 

uloviti žival, vendar je lastnik v tem primeru odgovoren za nastale stroške. 

Definicija nesreče po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN): 

»Nesreča je 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 rednih dejavnosti, sile in 

sredstva ne zadostujejo. Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok 

sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive 

človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za 

naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in 

odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali živalske in 

rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci. Druge nesreče so nesreče v cestnem, železniškem in 

zračnem prometu, požar, rudniška nesreča, porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti 

na morju, jedrska nesreča in druge ekološke ter industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s 

svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje, uporaba orožij ali sredstev za 

množično uničevanje ter teroristični napadi s klasičnimi sredstvi in druge oblike množičnega 

nasilja.«. 

Najprej moramo izhajati iz odgovornosti lastnikov in upravljavcev, ki tudi v primeru naravne ali 

druge nesreče niso brez svoje odgovornosti. 

Ta zapis ni namenjen izmikanju gasilcev od nalog na področju intervencij ob naravnih in drugih 

nesrečah, ampak teži k temu, da na področju varstva pred naravnimi nesrečami dosežemo 

odgovoren odnos lastnikov in pristojnih služb tako na področju preventive, kot tudi na 

področju zaščite in reševanja, hkrati pa gasilcev ne izpostavljamo na področjih in pri 

aktivnostih za katere niso pristojni, niti usposobljeni. 

 

Pripravil: mag. Janez MERC 
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