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Splošna predstavitev 

• Kaj je reševanje prostoživečih živali? 

• Cilji reševanja živali 

• Kako doseči te cilje? 

• Kako organizirati prve dneve reševalnih 

akcij? 

• Kaj lahko storijo prostovoljci? 

• Usposabljanje 



Usposabljanje 

Pregled  

Splošna 
predstavitev 

Na terenu 

V objektu  

Iskanje in 
zbiranje 

Žive živali 

Poginule živali 

Prevoz živali 

Postavitev 
objekta 

Stabilizacija 
živali 

Nadzorna soba 
Štab 

Zdravje in 
varnost 

Triaža 
Umivanje 

Rehabilitacija 
Izpust 

Ni vključeno 



Reševanje prostoživečih živali pri 

razlitju nafte? 

• Nafta večinoma plava 
na vodni površini 

• Hitro se širi in lahko 
prizadene večja/širša 
območja 

– Vetrovi! 

– (vodni tokovi) 

• Lahko prizadene živali 
(ptice, morski sesalci, 
morske želve)  

 

 



Reševanje prostoživečih živali pri 

razlitju nafte? 

Odgovor: 

• Preprečiti, da bi naftni 
madež dosegel živali 

• Preprečiti, da bi živali prišle 
v stik z nafto 
– Zajeti nepoškodovane živali 

– Jih odgnati s kraja razlitja 

• Pomagati zaoljenim živalim 
– Reševanje in poskus 

rehabilitacije 

– Evtanazija, če rehabilitacija 
ni možna 

 



Cilji reševanja prostoživečih živali 

• Del celotnega ukrepanja na razlitje nafte 

– Pod vodstvom pristojnih organov 

• sprejemanje odločitev 

– Načrtovanje, usklajevanje 

– Sredstva (financiranje)! 

 
• Zdravje in varnost udeležencev 

– Varno delovno okolje 

– Higiena in varne aktivnosti 

– Pozitiven, vesten odnos 

 
• Dobro počutje živali v vseh fazah 

– Brez nepotrebnega trpljenja 

– Strokovni protokoli 

• Cilj = dolgoročno preživetje po izpustu 
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– Pozitiven, vesten odnos 

 
• Dobro počutje živali v vseh fazah 

– Brez nepotrebnega trpljenja 

– Strokovni protokoli 

• Cilj = dolgoročno preživetje po izpustu 

 

 

• Analiza tveganj in varnostnih ukrepov pred 
začetkom aktivnosti 

• Usposabljanje in izobraževanje 
• Skrb zase in za sodelavce 

• Zajetje živali samo, če se lahko zagotovi 
zdravljenje  

• Uporabljajte strokovne protokole 
• Vključite usposobljene strokovnjake 

• Brez neusklajenih dejavnosti 
• Zagotovite vključevanje javnih organizacij 
• Sprejmite sprejete odločitve in ravnajte v skladu 

z njimi 

Kako doseči? 



Prvi dnevi interventnega ukrepanja 

• Izdelajte oceno 
– Kje bodo živali prišle na 

kopno? 

– Lahko pošljemo ekipo, ki jih 

bo iskala in zajela? 

• Plaže - enostavno 

• Skalnata obala - 

nemogoče 

– Kam odpeljati živali? 

 

 

Oljni madež na morju 

Kdaj bodo živali prišle na kopno? 



Prvi dnevi interventnega ukrepanja 

Organizacija prvih dni ukrepanja: 

 

• Iskanje in zbiranje na obali 

 

• Premestitev zajetih živali v obalna 
zbirna mesta 

– Avto 

– Majhna stavba s 
prostorom/ogrevanjem 

 

• Zvečer: prevoz vseh živali v začasni 
sprejemni center 

– Vse živali pod eno streho 

 

Obala (dostopne plaže) 

Obalno zbirno mesto 

Začasni sprejemni center 

Rehabilitacijski center za 
prostoživeče živali 



Prvi dnevi interventnega ukrepanja 

Geografski „izzivi“ 

• Veliko plaž 

–Potrebnih veliko ljudi 

– Logistika 

• Kratke/hitre transportne poti 

–Manj kot 2 uri vožnje 

 



Prvi dnevi interventnega ukrepanja 

Zagotoviti koordinacijo in 

upravljanje 

• Opredeliti 

naloge/odgovornosti 

• Vzpostaviti in voditi štab 

• Vzpostaviti povezavo s 

pristojnimi organi 

 



Prvi dnevi interventnega ukrepanja 

Potrebni so strokovnjaki: 

• Protokoli so specifični 
– Za njihovo razumevanje je potrebno 

usposabljanje 

• Morda bo treba reševati veliko 
živali 
– Vzdržujte učinkovitost sistemov 

– Optimalna uporaba virov 

• Prepoznajte uspeh / neuspeh v 
zgodnji fazi 
– Dobro počutje ljudi 

– Dobro počutje živali 

 



Prvi dnevi interventnega ukrepanja 

Ko pridejo strokovnjaki 

• Vzpostavitev in aktivnosti v 
rehabilitacijskem centru za 
prostoživeče živali 
– Umivanje 

– Nega po umivanju 

– Izpust 

• Potrebni so strokovnjaki 
– Posebna znanja 

– Posebne veščine 

– Izkušnje 

 



Kaj lahko storijo prostovoljci? 

Veliko! 

 

Dve situaciji: 

 

1. Strokovnjaki še niso prispeli 

 

2. Strokovnjaki so že tu 

 

 



Kaj lahko storijo prostovoljci? 

1. Strokovnjaki še niso prispeli 

 
– Prvi dnevi interventnega ukrepanja 

• Sodelovanje s pristojnimi organi 

– Načrtovati, organizirati, logistika, 
usklajevati 

– Prostovoljci se morajo organizirati sami 
• Začetek iskanja in zajetja živali 

• Prevoz 

• Postavitev objektov  

– Obalna zbirna mesta 

– Začasni sprejemni center 

– Ohraniti živali pri življenju 
• Ko čakate na strokovnjaka in njegovo strokovno 

oceno/pomoč 



Kaj lahko storijo prostovoljci? 

2. Strokovnjaki so na mestu 

 

– Strokovnjaki bodo strokovno vodili 
in organizirali interventno 
ukrepanje 

– Prostovoljce se lahko usposablja 
na delovišču 



Kaj lahko storijo prostovoljci? 

Izberite glede na vaš talent / interese / 
strokovno znanje 

• Delo z živalmi 
– Na terenu (spremljanje, zajetje, prevoz) 

– V objektu (oskrba, hranjenje, veterinarska 
pomoč) 

• Administrativno delo 
– Dokumentacija 

• Praktično delo 
– Postavljanje objektov (les, voda, elektrika) 

• Organizacijsko delo 
– Vodenje 

– Načrtovanje, usklajevanje 

– Logistika 



   Usposabljanje 
- pridobitev znanja in določenih praktičnih veščin 

- s pomočjo: PowerPoint-a, posterjev in navodil 

- usposablja prostovoljce za delo v prvih dneh interventnega 

ukrepanja (in/ali za delo po navodilih strokovnjakov) 
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Ves material, pripravljen v okviru projekta POSOW, je na voljo brezplačno. Nobenega dela te PowerPoint predstavitve se ne 
sme na kakršenkoli način tržiti, izposojati, prodajati najemati ali distribuirati v tržne namene. Cilj informacij, ki so na voljo v 
tej predstavitvi, je izključno zaradi poenostavitve dostopa do informacij na področju pripravljenosti in odziva na 
onesnaževanje z nafto z ladij v  Sredozemskem morju. POSOW predstavitve so na voljo le za informativne namene. Vsako 
spremembo, pregled in posodobitev gradiva, ki se bodo pripravile v okviru projekta, odobri REMPEC s privolitvijo njegovih 
partnerjev; navedene spremembe se vedno nanašajo na izvirnik, izdelan v okviru projekta. REMPEC in njegovi partnerji ne 
zagotavljajo, da je to gradivo brez napak, niti ne prevzemajo pravne odgovornosti za natančnost, popolnost ali uporabnost 
podatkov, vsebovanih v predstavitvi. REMPEC in njegovi partnerji ne prevzemajo odgovornosti ali obveznosti za kakršnokoli 
neposredno, posredno ali posledično škodo zaradi uporabe gradiva, ki je na voljo v PowerPoint predstavitvah projekta 
POSOW.  
 
Uradni podatki  
REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the  Mediterranean Sea  
REMPEC  
Maritime House, Lascaris Wharf  
Valletta, VLT 1921, Malta  
Tel: +356 21 337 296/7/8  
Fax: +356 21 339 951  
E-mail: rempec@rempec.org 
Urednik:  F. HEBERT  
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