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--  GGaassiillsskkaa  zzvveezzaa  NNoovvoo  mmeessttoo..  

  
  
  



OOppeerraattiivvnnii  ggaassiillsskkii  nnaaččrrtt  JJGGSS  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  

 

Stran 3/37 

  
NNaa  ppooddllaaggii  7722..  iinn  7766..  ččlleennaa  ZZaakkoonnaa  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  
5511//0066)),,  ZZaakkoonnaa  oo  ggaassiillssttvvuu  ((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  110055//0066)),,  sskkllaaddnnoo  zz  UUrreeddbboo  oo  oorrggaanniizziirraannjjuu,,  oopprreemmlljjaannjjuu  iinn  
uussppoossaabblljjaannjjuu  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ((UUrraaddnnii  lliisstt..  RRSS,,  šštt..  9922//22000077,,  5544//22000099)),,  PPrraavviill  ggaassiillsskkee  
sslluužžbbee  GGaassiillsskkee  zzvveezzee  SSlloovveenniijjee  tteerr  nnaa  ppooddllaaggii  99..  iinn  4400..  ččlleennaa  SSttaattuuttaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  UUPPBB  ((UUrraaddnnii  lliisstt  
RRSS,,    šštt..::  6666//22001100))    jjee  žžuuppaann  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  ddnnee  ____________________  sspprreejjeell  
  
  
  
  

OOPPEERRAATTIIVVNNII  GGAASSIILLSSKKII  NNAAČČRRTT  
OOBBVVEEŠŠČČAANNJJEE  IINN  AAKKTTIIVVIIRRAANNJJEE  GGAASSIILLSSKKIIHH  EENNOOTT  

  
  
11..  OOppeerraattiivvnnii  ggaassiillsskkii  nnaaččrrtt  
  
11..11..  UUvvoodd  vv  ooppeerraattiivvnnii  nnaaččrrtt  
  
JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  sseessttaavvlljjaajjoo::  PPooggooddbbeennaa  ppookklliiccnnaa  ggaassiillsskkaa  eennoottaa  GGRRCC  NNoovvoo  mmeessttoo  iinn  ššttiirrii  
((44))  ooppeerraattiivvnnee  pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee..  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  iimmaa  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS  iinn  ššttiirrii  
ppoovveelljjnniikkee  OOGGEE  iizz  PPGGDD,,  kkaatteerrii  ppoovveelljjnniikkuu  ppoommaaggaajjoo  kkoott  ččllaannii  ppoovveelljjssttvvaa  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
ZZaa  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  ppookklliiccnnaa  eennoottaa,,  kkoott  ppooggooddbbeennaa  eennoottaa  ttiissttaa  kkii  jjee  nnaammeennjjeennaa  pprrvveemmuu  
ppoossrreeddoovvaannjjuu  nnaa  vvsseemm  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  GGEE  PPGGDD  ssoo  oorrggaanniizziirraannee  ppoo  tteerriittoorriiaallnneemm  
oobbmmooččjjuu,,  ttaakkoo  ddaa  iimmaa  vvssaakkaa  ssvvoojjee  oobbmmooččjjee  ddeelloovvaannjjaa  oozz..  ssvvoojj  ppoožžaarrnnii  ookkoolliišš..  OOdd  ppookklliiccnnee  eennoottee    
GGRRCC,,  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkoott  uussttaannoovviitteelljjiiccaa  JJGGSS,,  pprriiččaakkuujjee,,  ddaa  jjee  oorrggaanniizziirraannaa  ttaakkoo,,  ddaa  jjee  
ssppoossoobbnnaa  iizzvvoozziittii  nnaa  iinntteerrvveenncciijjoo  vv  ppeettiihh  mmiinnuuttaahh  oodd  sspprreejjeemmaa  oobbvveessttiillaa  oo  nneessrreeččii,,  ddaa  jjee  
uussttrreezznnoo  oopprreemmlljjeennaa  iinn  uussppoossoobblljjeennaa  ttaakkoo  zzaa  vvooddeennjjee  iinntteerrvveenncciijjee  kkoott  zzaa  ssaammoo  iizzvvaajjaannjjee  
rreeššeevvaannjjaa  oobb  rraazzlliiččnniihh  nneessrreeččaahh..  OOdd  ddrruuggiihh  GGEE  vvkklljjuuččeenniihh  vv  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  ssee  
pprriiččaakkuujjee,,  ddaa  vv  pprriimmeerruu  ppoožžaarraa  nnaa  nnjjeenneemm  oobbmmooččjjuu  nnjjeennaa  oossnnoovvnnaa  ooppeerraattiivvnnaa  eekkiippaa  iizzvvoozzii  vv  
ppeettnnaajjssttiihh  mmiinnuuttaahh..  
AAkkttiivviirraannaa  eennoottaa  ssee  mmoorraa  oodd  zzaaččeettkkaa  ppoozziivvaa  jjaavviittii  vv  rrookkuu  ppeettiihh  mmiinnuutt  nnaa  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo,,  
ddrruuggaaččee  ssee  ttaakkoojj  aakkttiivviirraa  oossrreeddnnjjaa  eennoottaa..  
  
OOdd  vvsseehh  GGEE  ssee  pprriiččaakkuujjee,,  ddaa  ssoo  ssppoossoobbnnee  ((oorrggaanniizziirraannee,,  oopprreemmlljjeennee  iinn  uussppoossoobblljjeennee))  zzaa  
pprreesskkrrbboo  ss  ppoožžaarrnnoo  vvooddoo,,  iizzvvaajjaannjjee  zzuunnaannjjeeggaa  nnaappaaddaa  iinn  oossnnoovvnnoo  ddeejjaavvnnoosstt  oobb  ppoožžaarruu..  
PPoossaammeezznnee  eennoottaa  ssoo  llaahhkkoo  ssppoossoobbnnee  ttuuddii  zzaa  rreeššeevvaannjjee  oobb  nnaalliivviihh,,  nneessrreeččaahh  vv  pprroommeettuu,,  
nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  ((kkoott  ppooddppoorraa  GGaassiillsskkoo  rreeššeevvaallnneemmuu  cceennttrruu  NNoovvoo  mmeessttoo)),,  zzaa  
nnuuddeennjjee  pprrvvee  ppoommooččii,,  zzaa  pprreesskkrrbboo  zz  vvooddoo..  
  
  
22..  NNaaččrrtt  oobbvveeššččaannjjaa  iinn  aakkttiivviirraannjjaa  ggaassiillsskkiihh  eennoott  
  
  
22..11..  OObbvveeššččaannjjee  
  
22..11..11..  OObbvveeššččaannjjee  ggaassiillsskkiihh  eennoott    
JJaavvnnaa  ggaassiillsskkaa  sslluužžbbaa  jjee  oobbvveeššččeennaa  ss  pprreeddaajjoo  oobbvveessttiillaa  oo  ddooggooddkkuu  oodd  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo..  
EEnnoottee  JJGGSS  ssee  oobbvveeššččaa  zz  nnaammeennoomm,,  ddaa  ssee  jjiihh  sseezznnaannii  zz  rraazzmmeerraammii..  GGEE  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
ssee  oobbvveeššččaa  oo  rraazzggllaassiittvvii  vveelliikkee  iinn  zzeelloo  vveelliikkee  ssttooppnnjjee  ppoožžaarrnnee  ooggrroožžeennoossttii..  
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22..11..22..  OObbvveeššččaannjjee  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo  
  
VV  sskkllaadduu  zz  88..  ččlleennoomm  PPrraavviillnniikkaa  oo  oobbvveeššččaannjjuu  iinn  ppoorrooččaannjjuu  vv  ssiisstteemmuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  
ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  2266//0088))  mmoorraa  GGEE  iizz  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  oobbvveessttiittii  RReeCCOO  NNoovvoo  
mmeessttoo  oo  nneevvaarrnnoossttii  aallii  nneessrreeččii,,  zzaarraaddii  kkaatteerree  GGEE  iizzvvaajjaa  iinntteerrvveenncciijjoo,,  ssppoorrooččiittii  ččaass  ooddhhooddaa  iinn  
pprriihhooddaa  nnaa  kkrraajj  iinntteerrvveenncciijjee  tteerr  ppoorrooččaattii  oo  ppoosslleeddiiccaahh,,  ttrreennuuttnniihh  rraazzmmeerraahh  iinn  aakkttiivvnnoossttiihh,,  ppoo  
kkoonnččaannii  iinntteerrvveenncciijjii  mmoorraa  GGEE  uussttnnoo  aallii  ppiissnnoo  ppoorrooččaattii  oo  ddooggooddkkuu,,  ppoosslleeddiiccaahh,,  aakkttiivvnnoossttiihh  ssiill  zzaa  
zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  tteerr  uussppeeššnnoossttii  iinntteerrvveenncciijjee..  
  
22..11..33..  OObbvveeššččaannjjee  lljjuuddii  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  iinn  ooggrroožžeenneemm  oobbmmooččjjuu  
  
KKaaddaarr  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  aallii  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  kkoott  cceelloottee  oocceennii,,  ddaa  pprreettii  oozz..  
uutteeggnnee  lljjuuddeemm  ggrroozziittii  nneevvaarrnnoosstt,,  ooddrreeddii  uummiikk  lljjuuddii  iizz  ooggrroožžeenniihh  oobbjjeekkttoovv  iinn  oobbmmooččiijj  aallii  
zzaakkllaannjjaannjjee  vv  zzaapprrttiihh  pprroossttoorriihh  tteerr  oo  tteemm  oobbvveessttii  pprreebbiivvaallccee  iinn  jjiimm  ddaa  nnaavvooddiillaa  zzaa  rraavvnnaannjjee..  ZZaa  
vvzzppoossttaavviitteevv  ssttiikkaa  zz  lljjuuddmmii  ssee  uuppoorraabbii  hhiiššnnee  zzvvoonnccee,,  ttrrkkaannjjee  nnaa  vvrraattaa,,  zzvvooččnnee  zznnaakkee  nnaa  vvoozziilliihh,,  
ggoovvoorrnnee  nnaapprraavvee  nnaa  vvoozziilliihh  iiddrr..  
  
PPrraavviilloommaa  oobbvveeššččaannjjee  zznnoottrraajj  pprriizzaaddeetteeggaa  oobbmmooččjjaa  iizzvvaajjaa  pprriissttoojjnnaa  eennoottaa  ss  ppoommooččjjoo  ddrruuggiihh  eennoott  
JJGGSS,,  ssaajj  ssoo  zzaa  vvssttoopp  vv  ttoo  oobbmmooččjjee  ppoottrreebbnnaa  uussttrreezznnaa  zzaaššččiittnnaa  ssrreeddssttvvaa,,  oobbvveeššččaannjjee  nnaa  
ooggrroožžeenneemm  oobbmmooččjjuu  ppaa  pprraavviilloommaa  iizzvvaajjaa  PPoolliicciijjaa..  VV  pprriimmeerruu  ddvvoommaa  ssttaa  vvooddjjaa  ppoolliicciijjee  nnaa  mmeessttuu  
nneessrreeččee  iinn  vvooddjjaa  ggaassiillsskkiihh  eennoott,,  kkii  jjee  vv  sskkllaadduu  zz  ZZGGaass  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  iinn  vvooddii  vvooddssttvvoo  
iinntteerrvveenncciijjee,,  ddoollžžnnaa  uusskkllaaddiittii  ooddllooččiitteevv  oo  uummiikkuu,,  nnaaččiinn  iinn  iizzvveeddbboo  oobbvveeššččaannjjaa..  
  
ZZaa  oobbvveeššččaannjjee  ssee  uuppoorraabbii  hhiiššnnee  zzvvoonnccee,,  ttrrkkaannjjee  nnaa  vvrraattaa,,  zzvvooččnnee  zznnaakkee  nnaa  vvoozziilliihh,,  ggoovvoorrnnee  
nnaapprraavvee  nnaa  vvoozziilliihh,,  mmeeggaaffoonnee,,  uuppoorraabboo  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  aallaarrmmiirraannjjaa  iinn  oobbvveessttiilloomm  pprreekkoo  
rraaddiijjsskkiihh  hhiišš..  
  
OObbvveeššččaannjjee  lljjuuddii  zz  uuppoorraabboo  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  aallaarrmmiirraannjjaa  
  
UUppoorraabbaa  aallaarrmmnniihh  zznnaakkoovv  jjee  ddoovvoolljjeennaa  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  iinn  ooppoozzaarrjjaannee  pprreebbiivvaallcceevv,,  kkaaddaarr::  

--  jjiihh  jjee  ttrreebbaa  ooppoozzoorriittii  nnaa  bblliižžaajjooččoo  ssee  nneevvaarrnnoosstt;;  nnpprr..  ddaa  ppoožžaarr  vvkklljjuuččuujjee  ttuuddii  nneessrreeččoo  zz  
nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii,,  kkii  uutteeggnnee  ooggrroozziittii  pprreebbiivvaallccee  iinn  mmoorraajjoo  zzaarraaddii  ssvvoojjee  vvaarrnnoossttii  
rraavvnnaattii  nnaa  nnaaččiinn,,  kkii  ggaa  vv  pprrvvii  ffaazzii  ddoollooččii  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  aallii  vv  ddrruuggii  ffaazzii  ppoovveelljjnniikk  
cciivviillnnee  zzaaššččiittee  oozz..  pprriissttoojjnnaa  oosseebbaa  oobbččiinnee..  

--  jjiihh  jjee  ttrreebbaa  ooppoozzoorriittii  nnaa  nneeppoossrreeddnnoo  nneevvaarrnnoosstt;;  nnpprr..  ddaa  ppoožžaarr  vvkklljjuuččuujjee  ttuuddii  nneessrreeččoo  zz  
nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii,,  aallii  ppaa  ggrroozzii  ššiirrjjeennjjee  ppoožžaarraa,,  kkaarr  bbii  llaahhkkoo  ooggrroozziilloo  aallii  ooggrroožžaa  
pprreebbiivvaallccee  iinn  mmoorraajjoo  zzaarraaddii  ssvvoojjee  vvaarrnnoossttii  rraavvnnaattii  nnaa  nnaaččiinn,,  kkii  ggaa  vv  pprrvvii  ffaazzii  ddoollooččii  
vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  aallii  vv  ddrruuggii  ffaazzii  ppoovveelljjnniikk  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  oozz..  pprriissttoojjnnaa  oosseebbaa  oobbččiinnee  
((nnpprr..  zzaapprreettii  iinn  zzaatteessnniittii  ookknnaa  iinn  ddrruuggee  ooddpprrttiinnee  vv  ssttaannoovvaannjjuu  tteerr  oossttaattii  vv  nnjjeemm,,  
iizzkklljjuuččiittii  pprreezzrraaččeevvaallnnee,,  kklliimmaattsskkee  nnaapprraavvee;;  ttaakkoojj  zzaappuussttiittii  oobbmmooččjjee,,  kkii  ggaa  ddeeffiinniirraa  
vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  aallii  vv  ddrruuggii  ffaazzii  ppoovveelljjnniikk  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  oozz..  pprriissttoojjnnaa  oosseebbaa  oobbččiinnee..  

  
UUppoorraabboo  zznnaakkoovv  zzaa  aallaarrmmiirraannjjee  llaahhkkoo  oodd  RReeCCOO  zzaahhtteevvaajjoo::  

--  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  
--  ooddggoovvoorrnnaa  oosseebbaa  oobbččiinnee  
--  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  aallii  nnjjeeggoovv  nnaammeessttnniikk  

PPrriissttoojjnnii  ssvvoojjoo  zzaahhtteevvoo  pprreenneesseejjoo  nnaa  RReeCCOO..  
  
HHkkrraattii  RReeCCOO  ppoovveeddoo::  

--  kkaatteerrii  zznnaakk  zzaa  aallaarrmmiirraannjjee  nnaajj  uuppoorraabbii  ((ooppoozzoorriilloo  nnaa  nneevvaarrnnoosstt,,  nneeppoossrreeddnnaa  nneevvaarrnnoosstt))  
--  rraazzlloogg  zzaa  uuppoorraabboo  zznnaakkaa  zzaa  aallaarrmmiirraannjjee  
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--  oobbmmooččjjee  nnaa  kkaatteerreemm  ssee  zznnaakk  uuppoorraabbii  
--  nnaavvooddiilloo  oozz..  nnaappoottkkee  zzaa  pprreebbiivvaallccee  

RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo  jjee  ddoollžžaann  rraazzlloogg  iinn  nnaavvooddiilloo  ttaakkoojj  ppoossrreeddoovvaattii  vv  oobbjjaavvoo  jjaavvnniimm  mmeeddiijjeemm  ppoo  ssvvoojjeemm  
nnaaččrrttuu..  
  
PPoo  pprreenneehhaannjjuu  nneevvaarrnnoossttii  jjee  ttiissttii,,  kkii  jjee  iizzddaall  zzaahhtteevvoo  zzaa  uuppoorraabboo  zznnaakkaa  zzaa  aallaarrmmiirraannjjee  ddoollžžaann  
RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo  ::  

--  iizzddaattii  zzaahhtteevvoo  zzaa  uuppoorraabboo  zznnaakkaa  ""kkoonneecc  nneevvaarrnnoossttii""  
--  ppoovveeddaattii  nnaavvooddiilloo  oozz..  nnaappoottkkee  zzaa  nnaaddaalljjnnjjee  rraavvnnaannjjee  pprreebbiivvaallcceevv..  

RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo  jjee  ddoollžžaann  nnaavvooddiilloo  ttaakkoojj  ppoossrreeddoovvaattii  vv  oobbjjaavvoo  jjaavvnniimm  mmeeddiijjeemm  ppoo  ssvvoojjeemm  
nnaaččrrttuu..  
  
22..11..44..  OObbvveeššččaannjjee  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  
  
VVooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  ssaammoossttoojjnnoo  aallii  pprreekk  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo  oobbvveeššččaa  ooddggoovvoorrnnee  oosseebbee  OObbččiinnee  
MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
OOddggoovvoorrnnee  jjee  pprraavviilloommaa  ppoottrreebbnnoo  oobbvveessttiittii  oo  vvsseehh  ppoožžaarriihh,,  pprrii  kkaatteerriihh::  

--  jjee  ppoottrreebbnnoo  ppoossrreeddoovvaannjjee  ttrreehh  aallii  vveečč  eennoott  JJGGSS,,  
--  jjee  aallii  bbii  uutteeggnniill  bbiittii  ppoottrreebbeenn  uummiikk  lljjuuddii  iizz  oobbjjeekkttaa,,  
--  jjee  pprriiššlloo  ddoo  ppoošškkooddbbee  pprriippaaddnniikkaa  kkaatteerreekkoollii  rreeššeevvaallnnee  sslluužžbbee,,  
--  jjee  ppoottrreebbnnaa  eevvaakkuuaacciijjaa  iinn  nnaammeessttiitteevv  lljjuuddii,,  
--  jjee  ppoottrreebbnnoo  zzaaggoottaavvlljjaattii  oossnnoovvnnee  žžiivvlljjeennjjsskkee  ppooggoojjee,,  
--  jjee  ppoottrreebbnnoo  aallaarrmmiirraannjjee  ooggrroožžeenniihh  lljjuuddii  aallii  jjee  ttoo  bbiilloo  iizzvveeddeennoo,,  
--  jjee  ppoožžaarr  vv  jjaavvnniihh  oobbjjeekkttiihh  ((vvzzggoojjaa,,  iizzoobbrraažžeevvaannjjee,,  zzddrraavvssttvvoo,,  uupprraavvaa,,  oobbjjeekkttii  zz  vveelliikkiimm  

šštteevviilloomm  lljjuuddii)),,  
--  vv  ddrruuggiihh  pprriimmeerriihh  ppoo  oocceennii  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo  iinn//aallii  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  

  
VV  pprriimmeerruu  ddvvoommaa,,  aallii  jjee  ooddggoovvoorrnnee  ttrreebbaa  oobbvveessttiittii  aallii  nnee,,  ssee  oobbvveeššččaannjjee  iizzvveeddee..  SS  tteemm,,  kkoo  jjee  
oobbvveessttiilloo  pprreeddaannoo  ooddggoovvoorrnnii  oosseebbii,,  ssee  šštteejjee,,  ddaa  jjee  oobbvveeššččeenn  pprriissttoojjnnii  oorrggaann  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
PP--  11::        SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  iinn  oorrggaanniizzaacciijj,,  kkii  ssee  jjiihh  oobbvveeššččaa  oobb  nneessrreeččaahh  vv    
                        OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  
  
22..11..55..  OObbvveeššččaannjjee  mmeeddiijjeevv  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  
  
PPrriiččaakkoovvaattii  jjee,,  ddaa  bbooddoo  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  pprriiššllee  nnoovviinnaarrsskkee  hhiiššee,,  kkii  bbooddoo  žžeelleellee  pprriiddoobbiittii  
iinnffoorrmmaacciijjee  oo  nneessrreeččii  iinn  ppootteekkuu  rreeššeevvaannjjaa..  PPoolliicciijjaa  nnoovviinnaarrjjeevv  nnee  ppuussttii  zznnoottrraajj  zzaavvaarroovvaanneeggaa  
mmeessttaa  nneessrreeččee..  OO  pprriihhoodduu  nnoovviinnaarrjjeevv  ppoolliicciissttii,,  kkii  vvaarruujjeejjoo  mmeessttoo  nneessrreeččee  oobbvveessttiijjoo  vvooddjjoo  
iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee,,  ttaa  ppaa  oobbvveessttii  ttuuddii  vvooddjjoo  iinntteerrvveenncciijjee  kkoott  cceelloottee..  
  
PPrraavviilloommaa  ddaajjee  iinnffoorrmmaacciijjee  nnoovviinnaarrjjeemm  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  aallii  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  
kkoott  cceelloottee,,  kkaaddaarr  ssee  nnaahhaajjaa  nnaa  mmeessttuu  iinntteerrvveenncciijjee..  IInnffoorrmmaacciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  ddaajjee  
nnoovviinnaarrjjeemm  ssaamm  aallii  sskkuuppaajj  zz  vvooddjjii//pprreeddssttaavvnniikkii  ddrruuggiihh  ssooddeelluujjooččiihh  iinntteerrvveenncciijjsskkiihh  sslluužžbb  ((JJGGSS,,  
ppoolliicciijjaa,,  zzddrraavvssttvvoo)),,  llaahhkkoo  ppaa  zzaa  ddaajjaannjjee  iinnffoorrmmaacciijj  ppoooobbllaassttii  ddrruuggoo  oosseebboo..  
  
VVooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  zz  vvooddjjii  ssooddeelluujjooččiihh  iinntteerrvveenncciijjsskkiihh  sslluužžbb  uusskkllaaddii  vvsseebbiinnoo,,  
nnaaččiinn,,  kkrraajj  iinn  ččaass  ddaajjaannjjaa  iinnffoorrmmaacciijj  nnoovviinnaarrjjeemm  iinn  ttoo  ssppoorrooččii  nnoovviinnaarrjjeemm..  
  
VVooddjjee  ssooddeelluujjooččiihh  iinntteerrvveenncciijjsskkiihh  sslluužžbb  sskkuuppaajj,,  vvssaakk  vv  sskkllaadduu  ss  ssvvoojjiimmii  pprriissttoojjnnoossttmmii,,  uusskkllaaddiijjoo  
zznnaannee  ppooddaattkkee  oo  nneessrreeččii,,  ppoosslleeddiiccaahh,,  ddoosseeddaannjjeemm  ggaassiillsskkeemm  iinn  zzddrraavvssttvveenneemm  rreeššeevvaannjjuu  tteerr  
ppoolliicciijjsskkiihh  ppoossttooppkkiihh  iinn  oo  nnaaddaalljjnnjjiihh  nnaaččrrttoovvaanniihh  aakkttiivvnnoossttiihh..  
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VV  pprriimmeerruu,,  ddaa  ookkoolliiššččiinnee  nnee  ddoovvoolljjuujjeejjoo  ppooddaattii  iinnffoorrmmaacciijj  zzaa  jjaavvnnoosstt  ttaakkoo  hhiittrroo,,  kkoott  ttoo  žžeelliijjoo  
nnoovviinnaarrjjii,,  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  zzaapprroossii  nnoovviinnaarrjjee  zzaa  rraazzuummeevvaannjjee,,  jjiimm  ppoojjaassnnii,,  ddaa  
ssoo  ssooddeelluujjooččee  sslluužžbbee  ppoollnnoo  zzaasseeddeennee  zz  rreeššeevvaannjjeemm  ččlloovveešškkiihh  žžiivvlljjeennjj  iinn  ggaaššeennjjeemm  ppoožžaarraa  iinn  jjiimm  
ppoovvee  kkddaajj  iinn  kkjjee  jjiimm  bboo  ddaall  iinnffoorrmmaacciijjee..  
  
  
OOsseebbaa,,  kkii  ddaajjee  iinntteerrvvjjuu  nnaajj  uuppoošštteevvaa::  
  

--  vvpprraaššaa  nnoovviinnaarrjjaa  ppoo  iimmeennuu  iinn  mmeeddiijjsskkii  hhiiššii  iinn  ssii  ttoo  zzaappiiššee,,  
--  vvpprraaššaa  nnoovviinnaarrjjaa  kkaatteerroo  bboo  nnjjeeggoovvoo  pprrvvoo  vvpprraaššaannjjee,,  
--  vvzzeemmii  ssii  ččaass  zzaa  rraazzmmiisslleekk  oo  ooddggoovvoorruu,,  
--  ggoovvoorrii  llee  ddeejjssttvviihh  iinn  oo  tteemm  kkaarr  ddeejjaannsskkoo  vveešš,,  kkaarr  jjee  ttvvoojjee  ssttrrookkoovvnnoo  ppooddrrooččjjee  iinn  kkaarr  jjee  vv  

ttvvoojjii  rraavvnnii  pprriissttoojjnnoossttii,,  
--  ččee  ččeessaa  nnee  vveess  aallii  ppaa  nnee  mmoorreešš  aallii  nnee  ssmmeešš  ppoovveeddaattii  aallii  nnii  vv  ttvvoojjii  pprriissttoojjnnoossttii,,  ttoo  ttaakkoo  ttuuddii  

ppoovveejj,,  
--  ččee  jjee  vvaarrnnoo  iinn  eettiiččnnoo  pprriimmeerrnnoo,,  oommooggooččii  ssnneemmaallcceemm,,  ddaa  nnaarreeddiijjoo  zzaanniimmiivvee  ppoossnneettkkee,,  

vveennddaarr  mmuu  ddoollooččii  sspprreemmlljjeevvaallccaa,,  kkii  bboo  sskkrrbbeell  zzaa  nnjjeeggoovvoo  vvaarrnnoosstt  iinn  nnaa  ggllaavvoo  mmuu  ddaajj  
ččeellaaddoo  aallii  oommooggooččii  uuppoorraabboo  ddrruuggiihh  zzaaššččiittnniihh  ssrreeddsstteevv  

--  nnee  ggoovvoorrii  llaažžii,,  nnee  uuggiibbaajj,,  nnee  ggoovvoorrii  ttiisstteeggaa  kkaarr  ssee  ttii  zzddii,,  
--  nnee  bbooddii  jjeezzeenn  nnaa  nnoovviinnaarrjjaa,,  oopprraavvlljjaa  ppaačč  ssvvoojjee  ddeelloo,,  
--  uuppoorraabblljjaajj  ssppllooššnnoo  rraazzuummlljjiivvee  iizzrraazzee  iinn  nnee  ssttrrookkoovvnneeggaa  žžaarrggoonnaa..  

  
22..11..66..  OObbvveeššččaannjjee  oo  uuppoorraabbii  vvooddee  iizz  hhiiddrraattnneeggaa  oommrreežžjjaa  
  
VV  sskkllaadduu  zz  2244..  ččlleennoomm  OOddllookkaa  oo  oosskkrrbbii  ss  ppiittnnoo  vvooddoo  ((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  1144//22000000))  jjee  bbrreezz  ssooggllaassjjaa  
iizzvvaajjaallccaa  jjaavvnnee  sslluužžbbee  oosskkrrbbee  ss  ppiittnnoo  vvooddoo  ssee  ssmmee  uuppoorraabbiittii  vvooddaa  iizz  hhiiddrraannttaa  nnaa  jjaavvnneemm  
vvooddoovvoodduu  ssaammoo  zzaa  ggaaššeennjjee  ppoožžaarroovv,,  iizzvvaajjaannjjee  ddrruuggiihh  nnaalloogg  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  tteerr  
zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh..  VV  tteehh  pprriimmeerriihh  mmoorraa  uuppoorraabbnniikk  ppiissnnoo  oobbvveessttiittii  
iizzvvaajjaallccaa  oo  kkrraajjuu  uuppoorraabbee,,  ččaassuu  ooddvvzzeemmaa  vvooddee,,  kkoolliiččiinnii  ppoorraabblljjeennee  vvooddee  iinn  oo  mmoorreebbiittnniihh  
ppoommaannjjkklljjiivvoossttiihh  nnaa  hhiiddrraannttiihh..  
  
EEnnoottee  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaa  nnaammeenn  pprriipprraavvlljjeennoossttii  nnaa  nneessrreeččee  llaahhkkoo  iizzvvaajjaajjoo  ggaassiillsskkii  
pprreevveennttiivvnnii  pprreegglleedd  hhiiddrraattnneeggaa  oommrreežžjjaa..  PPrrii  tteemm  iizzvveeddeejjoo  vviizzuuaallnnii  pprreegglleedd  ffiizziiččnneeggaa  ssttaannjjaa  
hhiiddrraattnneeggaa  pprriikklljjuuččkkaa  iinn  iizzvveeddeejjoo  ppoosskkuussnnii  pprriikklloopp  nnaa  hhiiddrraanntt..  OO  uuggoottoovvlljjeenniihh  ppoommaannjjkklljjiivvoossttiihh  
jjaavvnnaa  ggaassiillsskkaa  sslluužžbbaa  oobbvveessttii  oobbččiinnsskkoo  uupprraavvoo,,  ttaa  ppaa  iizzvvaajjaallccaa..  
  
  

22..22..  AAkkttiivviirraannjjee  ggaassiillsskkiihh  eennoott  
  
22..22..11..  SSppllooššnnoo  oo  aakkttiivviirraannjjuu  
  
AAkkttiivviirraannjjee  eennoott  JJGGSS  jjee  pprraavviilloommaa  ppoossttooppnnoo..  
  
AAkkttiivviirraannjjee  ggaassiillsskkiihh  eennoott  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  ssee  iizzvvaajjaa  oobb  nneevvaarrnnoossttiihh  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč  
nnaa  ppooddllaaggii  pprreevveerrjjeenniihh  oobbvveessttiill  pprreebbiivvaallcceevv,,  oorrggaannoovv,,  ggoossppooddaarrsskkiihh  ddrruužžbb,,  zzaavvooddoovv  iinn  ddrruuggiihh..  
  
NNaaččrrtt  aakkttiivviirraannjjaa  pprreeddppiissuujjee  nnaaččiinn  aakkttiivviirraannjjaa  ggaassiillsskkiihh  eennoott,,  aakkttiivviirraannjjee  zznnoottrraajj  eennoott  ppaa  ppootteekkaa  
sskkllaaddnnoo  zz  ooppeerraattiivvnniimm  nnaaččrrttoomm  ttee  eennoottee..  
  
AAkkttiivviirraannjjee  iizzvvaajjaa  RReeCCOO  ((rreeggiijjsskkii  cceenntteerr  zzaa  oobbvveeššččaannjjee))  NNoovvoo  mmeessttoo,,  ggaassiillsskkee  oorrggaanniizzaacciijjee  iinn  
pprriissttoojjnnee  sslluužžbbee..  
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AAkkttiivviirraannjjee  ssee  iizzvvaajjaa  vv  sskkllaadduu  zz  UUrreeddbboo  oo  oorrggaanniizzaacciijjii  iinn  ddeelloovvaannjjuu  ssiisstteemmaa  ooppaazzoovvaannjjaa,,  
oobbvveeššččaannjjaa  iinn  aallaarrmmiirraannjjaa  ((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  110055//0077))  tteerr  PPrraavviillnniikkaa  oo  oobbvveeššččaannjjuu  iinn  ppoorrooččaannjjuu  vv  
ssiisstteemmuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  2266//0088))..  ZZaa  aakkttiivviirraannjjee  
vvsseehh  eennoott  jjee  pprriissttoojjnnaa  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč..  ZZaa  iizzvveeddbboo  aakkttiivviirraannjjaa  jjee  ooddggoovvoorreenn  RReeCCOO  NNoovvoo  
mmeessttoo..  
  
AAkkttiivviirraannjjee  pprroossttoovvoolljjnniihh  eennoott  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  iizzvveeddee  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo  ss  ttiihhiimm  
aallaarrmmiirraannjjeemm  iinn  ss  ssiirreennoo  ssiisstteemmaa  jjaavvnneeggaa  aallaarrmmiirraannjjaa  zz  uuppoorraabboo  aallaarrmmnneeggaa  zznnaakkaa  zzaa  pprreeppllaahh  
oozziirroommaa  nneeppoossrreeddnnoo  nneevvaarrnnoosstt  vv  sskkllaadduu  ss  1144..  ččlleennoomm  UUrreeddbbee  oo  oorrggaanniizzaacciijjii  iinn  ddeelloovvaannjjuu  
ssiisstteemmaa  ooppaazzoovvaannjjaa,,  oobbvveeššččaannjjaa  iinn  aallaarrmmiirraannjjaa  ((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  110055//22000077))  iinn  3300..  ččlleennoomm  
PPrraavviillnniikkaa  oo  oobbvveeššččaannjjuu  iinn  ppoorrooččaannjjuu  vv  ssiisstteemmuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  
((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS..  šštt..  2266//22000088))..    
OObb  vvsseehh  nneessrreeččaahh  ssee  aakkttiivviirraa  ppooggooddbbeennaa  ppookklliiccnnaa  eennoottaa  GGRRCC  NNoovvoo  mmeessttoo..  
  
  
22..22..22..  SSaammooaakkttiivviirraannjjee  pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  JJGGSS  
  
KKaaddaarr  jjee  pprroossttoovvoolljjnnaa  ggaassiillsskkaa  eennoottaa  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  nnaa  ddrruugg  nnaaččiinn  oobbvveeššččeennaa  oozz..  
aakkttiivviirraannaa  zzaarraaddii  ddooggooddkkaa  nnaa  nnjjeenneemm  oobbmmooččjjuu  ddeelloovvaannjjaa,,  mmoorraa  vvooddjjaa  pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillsskkee  
eennoottee  nnaarreeddiittii  sslleeddeeččee::    

--  ddooggooddeekk  pprriijjaavviittii  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo;;  
--  jjaavviittii  iizzvvoozz  eennoottee;;  
--  ppoo  pprriihhoodduu  nnaa  mmeessttoo  nneessrreeččee  ppoorrooččaattii  oo  ssttaannjjuu..  
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PPrriimmeerrii  rraavvnnii  aakkttiivviirraannjjaa  OOGGEE,,  kkii  ssee  llaahhkkoo  pprriillaaggooddiijjoo  nnaa  ddeejjaannsskkee  
rraazzmmeerree::  
  
  
PPOOŽŽAARRII  VV  NNAARRAAVVNNEEMM  OOKKOOLLJJUU::  ((  ččee  jjee  mmaannjjššii  ppoožžaarr  ssaammoo  mmaattiiččnnoo  ddrruuššttvvoo  ))  

  
PPrrvvii  ppoozziivv  
  

--  ČČee  jjee  mmaannjjššii  ttrraavvnniišškkii  ppoožžaarr  ssee  aakkttiivviirraa  ssaammoo  mmaattiiččnnoo  ddrruuššttvvoo,,  
--  OObbvveeššččaannjjee  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč,,  

  
DDrruuggii  ppoozziivv  
  

--  GGRRCC  ppookklliiccnnaa  ggaassiillsskkaa  eennoottaa,,  
--  VVssee  eennoottee  JJGGSS  OOGGPP    MMiirrnnaa  PPeečč,,  
--  OObbvveeššččaannjjee  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč,,  

  
TTrreettjjii  ppoozziivv  
  

--  EEnnoottee  ssoosseeddnnjjiihh  oobbččiinn  nnaa  ppoozziivv  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee,,  
--  OObbvveeššččaannjjee  žžuuppaannaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
  

  
  

PPOOŽŽAARRII  NNAA  OOBBJJEEKKTTIIHH::      ((  ččee  jjee  mmaannjjššii  ddiimmnniišškkii  ppoožžaarr  ssaammoo  mmaattiiččnnoo  ddrruuššttvvoo))  
  
PPrrvvii  ppoozziivv  
  

--  ČČee  jjee  mmaannjjššii  ttrraavvnniišškkii  ppoožžaarr  ssee  aakkttiivviirraa  ssaammoo  mmaattiiččnnoo  ddrruuššttvvoo,,  
--  OObbvveeššččaannjjee  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč,,  

DDrruuggii  ppoozziivv  
  

--  GGRRCC  ppookklliiccnnaa  ggaassiillsskkaa  eennoottaa,,  
--  PPrraavviilloommaa  OOGGEE  PPGGDD  oobbmmooččjjaa  nnaa  kkaatteerreemm  jjee  pprriiššlloo  ddoo  ppoožžaarraa,,  
--  OObbvveeššččaannjjee  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč,,  

  
TTrreettjjii  ppoozziivv  
  

--  EEnnoottee    ssoosseeddnnjjiihh  oobbččiinn  nnaa  ppoozziivv  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee,,  
--  OObbvveeššččaannjjee  žžuuppaannaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
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TTEEHHNNIIČČNNEE  NNEESSRREEČČEE        ((pprroommeettnnee  nneessrreeččee,,  nneessrreeččee  zz  nneevvaarrnnoo  ssnnoovvjjoo))  

  
PPrrvvii  ppoozziivv  
  

--  GGaassiillsskkoo  rreeššeevvaallnnii  cceenntteerr  NNoovvoo  mmeessttoo  ((  kkoonncceessiioonnaarr  UURRSSZZRR)),,  
--  OOGGEE  MMiirrnnaa  PPeečč  iizz  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
--  OObbvveeššččaannjjee  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč..  

  
DDrruuggii  ppoozziivv  
  

--  RReezzeerrvvnnaa  sseessttaavvaa  GGaassiillsskkoo  rreeššeevvaallnneeggaa  cceennttrraa  NNoovvoo  mmeessttoo,,  
--  PPGGDD,,  kkii  iimmaa  oopprreemmoo  zzaa  uukkrreeppaannjjee  oobb  nneessrreeččii  zz  nneevvaarrnnoo  ssnnoovvjjoo,,  pprroommeettnnii  nneessrreeččii,,  
--  PPoo  ppoottrreebbii  ppooggooddbbeennoo  ggrraaddbbeennoo  ppooddjjeettjjee,,  
--  OObbvveeššččaannjjee  žžuuppaannaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  

  
TTrreettjjii  ppoozziivv  
  

--  VVssee  ddrruuggee  OOGGEE  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkii  iimmaajjoo  uussttrreezznnoo  oopprreemmoo,,  
--  RReeppuubblliišškkaa  eennoottaa  zzaa  TTRREE,,  
--  OObbvveeššččaannjjee  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ..  

  
GGaassiillsskkoo  rreeššeevvaallnnii  cceenntteerr  NNoovvoo  mmeessttoo  iimmaa  kkoonncceessiijjsskkoo  ppooggooddbboo  zz  UURRSSZZRR  zzaa  uukkrreeppaannjjee  
oobb  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnnoo  ssnnoovvjjoo,,  pprroommeettnniihh  iinn  ddrruuggiihh  tteehhnniiččnniihh  nneessrreeččaahh  iinn  zzaattoo  jjee  
ooddggoovvoorreenn  zzaa  pprraavvooččaassnnoo  uukkrreeppaannjjee  iinn  ggaa  RReeCCOO  oobb  vvssaakkii  ttaakkii  nneessrreeččii  aakkttiivviirraa  kkoott  pprrvvoo  
eennoottoo..  
  
  
NNAARRAAVVNNEE  IINN  DDRRUUGGEE  NNEESSRREEČČEE  ((vviihhaarr,,  nneeuurrjjee,,  vviissookk  ssnneegg,,  žžlleedd))::  

  
PPrrvvii  ppoozziivv  
  

--  PPrraavviilloommaa  OOGGEE  PPGGDD  oobbmmooččjjaa  nnaa  kkaatteerreemm  ssee  jjee  zzggooddiill  ddooggooddeekk,,  
--  OObbvveeššččaannjjee  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč,,  

  
DDrruuggii  ppoozziivv  
  

--  OOssrreeddnnjjaa  OOGGEE  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
--  OObbvveeššččaannjjee  žžuuppaannaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  

  
TTrreettjjii  ppoozziivv  
  

--  OOssttaallee  eennoottee  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
--  RReeppuubblliišškkaa  eennoottaa  zzaa  TTRR,,  
--  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
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1. poziv

2. poziv

3. poziv

požar v naravnem okolju

ALARMIRANJE OPERATIVNIH GASILSKIH ENOT  
V OBČINI MIRNA PEČ

 

obvestilo o 
dogodku 

112

GRC Novo mesto 
poklicna GE

poveljnik JGS 
Občine Mirna  Peč

Vsee enote JGS 
Občine Mirna Peč

obveščanje župana

enota zadolžena za 
požarni okoliš

če je manjši travniški požar

poveljnik JGS 
Občine Mirna  Peč

po potrebi enote 
sosednjih občin

na zahtevo vodje intervencije

na zahtevo vodje intervencije
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1. poziv

2. poziv

3. poziv

požar na objektu

ALARM IRANJE OPERATIVNIH GASILSKIH ENOT  
V  OBČINI MIRNA  PEČ

 

obvestilo o 
dogodku 

112

Poklicna enota - 
GRC Novo mesto

PGD območja, kjer je 
prišlo do požara

vse enote  
JGS Mirna Peč

na zahtevo vodje intervencije

poveljnik JGS 
Mirna Peč

obvežčanje župana

na zahtevo vodje intervencije

če je dimniški požar samo matično društvo

poveljnik JGS 
Mirna Peč

Enote sosednjih 
občin
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1. poziv

2. poziv

3. poziv

tehnične intervencije

ALARMIRANJE OPERATIVNIH GASILSKIH ENOT  
V OBČINI MIRNA  PEČ

obvestilo o 
dogodku 

112

Gasilsko reševalni center 
Novo mesto

OGE Mirna Peč

rezervna sestava GRC

Vse druge OGE iz 
JGS, ki imajo ustrezno opremo 

na zahtevo vodje intervencije

na zahtevo vodje intervencije

OGE iz JGS Mirna peč, ki 
je opremljena za TR

Republiška enota za 
TR

na zahtevo vodje intervencije

pogodbeno 
podjetje  

za TR

Obveščanje župana

da / ne

Obveščanje poveljnika 
JGS Mirna Peč

Obveščanje 
povelnika CZ
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1. poziv

2. poziv

3. poziv

naravne nesreče(vihar, žled, zemeljski plaz,suša)

ALARMIRANJE OPERATIVNIH GASILSKIH ENOT  
V OBČINI MIRNA  PEČ

obvestilo o 
dogodku 

112

Enota območja, ki ga 
je prizadela nesreča

OGE iz JGS  
Mirna Peč

Vse druge OGE iz 
JGS, ki imajo ustrezno opremo 

na zahtevo vodje intervencije

na zahtevo vodje intervencije

Republiška enota za 
TR

na zahtevo vodje intervencije

pogodbeno 
podjetje  

za TR

Obveščanje župana

da / ne

Obveščanje poveljnika 
JGS Mirna Peč

Obveščanje 
povelnika CZ
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33..  DDeelloovvaannjjee  ggaassiillsskkiihh  eennoott  
  
DDeelloovvaannjjee  ggaassiillsskkiihh  eennoott  ssee  uurreejjaa  pprreeddvvsseemm  zz  NNaavvooddiilloomm  oo  nnaaččiinnuu  ddeelloovvaannjjaa  ggaassiillsskkiihh  eennoott  zzaa  
iizzvvaajjaannjjee  jjaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  iinn  ddrruuggiimmii  nnaaččrrttii  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaa  
zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh..  
  
VVkklljjuuččeevvaannjjee  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  eennoott  vv  ddeelloovvaannjjee  
  
PPoo  pprreejjeemmuu  ppoozziivvaa  zzaa  aakkttiivviirraannjjee  ppoovveelljjnniikk  aallii  vvooddjjaa  pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee::  

--  RReeCCOO  ppoottrrddii  pprreejjeemm  ppoozziivvaa,,  
--  pprreejjmmee  nnaallooggoo,,  

  
ČČee  oossrreeddnnjjaa  eennoottaa,,  nnaa  ppooddllaaggii  oocceennee  rraazzmmeerr  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  pprreessooddii,,  ddaa  iizzvvoozz  ddrruuggee  
pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  nnii  vveečč  ppoottrreebbeenn,,  iizzvvoozz  pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  ooddppoovvee  pprreekkoo  
RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo..  VV  pprriimmeerruu,,  ddaa  jjee  iizzvvoozz  ppoottrreebbeenn,,  ppoovveelljjnniikk  pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  
ppoorrooččaa  RReeCCOO  oo  iizzvvoozzuu  iinn  ssppoorrooččii  pprriihhoodd  nnaa  mmeessttoo  iinntteerrvveenncciijjee..  
  
OObb  pprriihhoodduu  nnaa  mmeessttoo  iinntteerrvveenncciijjee  ssee  ppoovveelljjnniikk  pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  jjaavvii  vvooddjjii  iinntteerrvveenncciijjee  
nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee,,  ppoorrooččaa  oo  šštteevviillččnnoossttii  iinn  oopprreemmlljjeennoossttii  pprriissppeellee  eennoottee  tteerr  oodd  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  
pprriiddoobbii  nnaallooggoo..    
  
VVooddeennjjee  iinntteerrvveenncciijjee  
  
GGaaššeennjjee  ppoožžaarraa  aallii  ddrruuggoo  rreeššeevvaallnnoo  ddeejjaavvnnoosstt  vvooddii  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjsskkee  eennoottee..  ČČee  vv  aakkcciijjii  
ssooddeelluujjee  vveečč  ggaassiillsskkiihh  eennoott,,  vvooddii  aakkcciijjoo  vvooddjjaa  ggaassiillsskkee  eennoottee,,  nnaa  oobbmmooččjjuu  kkaatteerree  jjee  ppoožžaarr,,  llaahhkkoo  
ssee  ssppoorraazzuummnnoo  pprreeddaa  vvooddeennjjee  vvooddjjii  vviiššjjee  kkaatteeggoorriizziirraannee  eennoottee  aallii  vviiššjjeemmuu  ppoo  ččiinnuu..  
  
  
ZZaappiiss  aakkttiivvnnoossttii,,  ppoorrooččiilloo  oo  iinntteerrvveenncciijjii,,  ppoozziivvii  iinn  nnaaddoommeessttiilloo  ppllaaččee  
  
PPoorrooččaannjjee  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  jjee  oopprreeddeelljjeennoo  vv  88..  ččlleennuu  PPrraavviillnniikkaa  oo  oobbvveeššččaannjjuu  iinn  ppoorrooččaannjjuu  vv  
ssiisstteemmuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  2266//22000088))..  PPoorrooččaannjjee  
rreeggiijjsskkeemmuu  cceennttrruu  jjee  uussttnnoo..  VVooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  vvnneessee  ppoorrooččiilloo  oo  iinntteerrvveenncciijjii  vv  pprrooggrraammsskkoo  rreeššiitteevv  
SSPPIINN  ((ssiisstteemm  zzaa  PPoorrooččaannjjee  oo  iinntteerrvveenncciijjaahh  iinn  nneessrreeččaahh))  nnaa  iinntteerrnneettnnii  ssttrraannii  MMiinniissttrrssttvvaa  zzaa  
oobbrraammbboo,,  UUpprraavvee  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee..  
  
OOssnnoovvnnii  ddookkuummeenntt  ppoorrooččiillaa  ooddpprree  iinn  zzaakklljjuuččii  ddeellaavveecc  RReeCCOO,,  ddaa  llaahhkkoo  pprriiččnnee  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  zz  
ddooppoollnniillii  zzaakklljjuuččeevvaattii  kkoonnččnnoo  ppoorrooččiilloo  SSPPIINN  ss  ppoottrreebbnniimmii  ppooddaattkkii  iinn  ggaa  ttuuddii  nnaattoo  zzaakklljjuuččii  
nnaajjkkaassnneejjee  vv  ppeettiihh  ddnneehh  ppoo  zzaakklljjuuččkkuu  iinntteerrvveenncciijjee..  
  
SSeessttaavvnnii  ddeell  bbeelleežžeennjjaa  aakkttiivvnnoossttii  pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  jjee  ttuuddii  vvooddeennjjee  sseezznnaammaa  
pprriippaaddnniikkoovv  eennoottee,,  kkii  ssooddeelluujjeejjoo  vv  iinntteerrvveenncciijjii..  SSeezznnaamm  mmoorraa  vvsseebboovvaattii  ddaattuumm  iinn  kkrraajj  
iinntteerrvveenncciijjee,,  iimmee,,  pprriiiimmeekk,,  lleettoo  rroojjssttvvaa  tteerr  ččaass  zzaaččeettkkaa  iinn  zzaakklljjuuččkkaa  ssooddeelloovvaannjjaa  pprriippaaddnniikkaa  nnaa  
iinntteerrvveenncciijjii..  SSeezznnaamm  jjee  oossnnoovvaa  zzaa  iizzddaajjoo  ppoozziivvaa,,  nnaaddoommeessttiillaa  ppllaaččee  iinn  uuggoottaavvlljjaannjjaa  nnaassttaannkkaa  
ppoošškkooddbb  pprriippaaddnniikkaa  nnaa  iinntteerrvveenncciijjii..  
  
SSeezznnaamm  hhrraannii  pprroossttoovvoolljjnnaa  ggaassiillsskkaa  eennoottaa  iinn  ggaa  ppooššlljjee  sskkuuppaajj  zz  zzaahhtteevvkkoomm  zzaa  iizzddaajjoo  ppoozziivvaa  iinn  
nnaaddoommeessttiillaa  ppllaaččee  nnaa  OObbččiinnoo  MMiirrnnaa  PPeečč..  SSeezznnaamm  mmoorraa  ppoovveelljjnniikk  eennoottee  ppoossrreeddoovvaattii  ttuuddii  GGZZ  
NNoovvoo  mmeessttoo,,  ččee  ttaa  ttaakkoo  zzaahhtteevvaa..  
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ZZaahhtteevveekk  zzaa  iizzddaajjoo  ppoozziivvaa  zzaa  ppoossaammeezznneeggaa  pprriippaaddnniikkaa  mmoorraa  ppoovveelljjnniikk  pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillsskkee  
eennoottee  ppoossllaattii  nnaa  OObbččiinnoo  MMiirrnnaa  PPeečč  nnaajjkkaassnneejjee  vv  oossmmiihh  ddnneehh  ppoo  zzaakklljjuuččkkuu  iinntteerrvveenncciijjee..  ZZaahhtteevveekk  
zzaa  nnaaddoommeessttiilloo  ppllaaččee  mmoorraa  bbiittii  ppoossrreeddoovvaann  nnaa  OObbččiinnoo  MMiirrnnaa  PPeečč  nnaajjkkaassnneejjee  ddvvaa  mmeesseeccaa  ppoo  
zzaakklljjuuččkkuu  iinntteerrvveenncciijjee..  
  
44..  OOrrggaannii  vvooddeennjjaa  
  
JJGGSS  vvooddii  ppoovveelljjnniikk  JJaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  OObbččiinnee    MMiirrnnaa  PPeečč..  PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  iizzvvaajjaa  vvssee  
pprriissttoojjnnoossttii,,  kkii  jjiihh  iimmaa  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  ppoo  ZZGGaass  iinn  ZZVVNNDDNN,,  kkaaddaarr  jjee  ttoo  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaddeevv  
zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  ppoottrreebbnnoo..  
  
PPoovveelljjnniikkuu  JJGGSS  pprrii  uusskkllaajjeevvaannjjuu  ddeellaa,,  pprriipprraavvaahh,,  nnaaččrrttoovvaannjjaa,,  vvooddeennjjuu  iinn  ddrruuggeemm  ddeelluu  JJGGSS  
ppoommaaggaa  ppoovveelljjssttvvoo  jjaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee..  PPoovveelljjssttvvoo  vvooddii  ppoovveelljjnniikk  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
PPoovveelljjssttvvoo  JJGGSS  sseessttaavvlljjaajjoo..  

--  PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  
--  PPooddppoovveelljjnniikk,,  oozz..  nnaammeessttnniikk  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS,,  
--  PPoovveelljjnniikkii  ggaassiillsskkiihh  eennoott  iizz  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
--  PPoovveelljjnniikk  ppookklliiccnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  GGRRCC  NNoovvoo  mmeessttoo,,  
--  PPoo  ppoottrreebbii  ddrruuggii  ččllaannii  JJGGSS  ((zzaa  ggaassiillsskkoo  tteehhnniikkoo,,  tteekkmmoovvaannjjaa,,  zzvveezzee,,  

uussppoossaabblljjaannjjee,,  aallii  ddrruuggee  ssppeecciiaallnnoossttii))..  
  
PPoovveelljjnniikkuu  ppookklliiccnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  GGRRCC,,  oozziirroommaa  ppooddppoovveelljjnniikkuu  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  ssoo  ppooddrreejjeennii  
ppoovveelljjnniikkii  iinn  ppooddppoovveelljjnniikkii  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  eennoott..  OOrrggaannee  ppoovveelljjeevvaannjjaa  pprroossttoovvoolljjnniihh  
ggaassiillsskkiihh  eennoott  iimmeennuujjeejjoo  pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillsskkee  oorrggaanniizzaacciijjee  ssaammoossttoojjnnoo..  
  
ZZaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaalloogg  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  nneessrreeččaahh,,  kkii  pprriizzaaddeenneejjoo  vveeččjjee  oobbmmooččjjee  
OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  ssoo  ppoovveelljjnniikkii  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  eennoott  ppooddrreejjeennii  nneeppoossrreeddnnoo  pprriissttoojjnneemmuu  
ppoovveelljjnniikkuu  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  oozziirroommaa  nnjjeeggoovveemm  nnaammeessttnniikkuu  vv  sskkllaadduu  zz  ooddllooččiittvviijjoo  ppoovveelljjnniikkaa  CCiivviillnnee  
zzaaššččiittee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  aallii  nnjjeeggoovveeggaa  nnaammeessttnniikkaa,,  kkaaddaarr  jjee  ppoovveelljjnniikk  ooddssootteenn  NNaallooggee  iinn  
pprriissttoojjnnoossttii  ppoovveelljjnniikkaa  oozziirroommaa  vvooddjjee  ggaassiillsskkee  eennoottee  ssoo  ppoolleegg  žžee  nnaavveeddeenniihh  ttuuddii::  

--  sskkrrbb  zzaa  ttoo,,  ddaa  nnaa  iinntteerrvveenncciijjii  ssooddeelluujjeejjoo  ssaammoo  ppssiihhooffiizziiččnnoo  ssppoossoobbnnii,,  
--  uussppoossoobblljjeennii  iinn  oopprreemmlljjeennii  pprriippaaddnniikkii  eennoottee,,  
--  sskkrrbb  zzaa  vvaarrnnoo  ddeelloo  iinn  sseezznnaannjjeennoosstt  ggaassiillcceevv  zz  nneevvaarrnnoossttmmii  nnaa  kkrraajjuu  iinntteerrvveenncciijjee,,  
--  iizzvvrrššeevvaannjjee  ppoovveelljj  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee,,  
--  ssaammoossttoojjnnoo  vvooddeennjjee  ssvvoojjee  eennoottee  vv  sskkllaadduu  ss  pprraavviillii  ssttrrookkee  iinn  pprreeddppiissii..  

  
PP--    2299::      PPrriissttoojjnnoossttii  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  ppoo  ZZGGaass  iinn  ZZVVNNDDNN  
  
  
44..11..  VVooddeennjjee  iinntteerrvveenncciijjee  iinn  uusskkllaajjeevvaannjjee  aakkttiivvnnoossttii  zz  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  iinn  
kkoommuunniicciirraannjjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  
  
AAkkttiivvnnoossttii  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  vvooddii  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee..  VVooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  
oobblliikkuujjee  vvooddssttvvoo  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee,,  kkii  ggaa  pprraavviilloommaa  sseessttaavvlljjaajjoo::  

--  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee,,  kkii  vvooddii  ttuuddii  ddeelloo  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  eennoott,,  oozziirroommaa  oosseebbaa,,  kkii  jjoo  zzaa  
iizzvvaajjaannjjee  ttee  nnaallooggee  iimmeennuujjee  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee,,  

--  oosseebbaa  iizz  ppoovveelljjnniišškkee  ssttrruukkttuurree  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkii  sskkrrbbii  zzaa  uusskkllaajjeevvaannjjee  ddeellaa  pprroossttoovvoolljjnniihh  
ggaassiillsskkiihh  eennoott  JJGGSS,,  

--  vvooddjjaa  zzddrraavvssttvveennee  oosskkrrbbee,,  
--  vvooddjjaa  ppoolliicciijjsskkiihh  eennoott,,  
--  pprreeddssttaavvnniikkii  mmoorreebbiittnniihh  ddrruuggiihh  ssooddeelluujjooččiihh  sslluužžbb,,  
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--  sskkuuppiinnaa,,  kkii  vvooddjjii  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  nnuuddii  ppooddppoorroo  ss  ssrreeddssttvvii  zzvveezz  ((mmoobbiillnnii  
cceenntteerr  zzvveezz))  iinn  oorrggaanniizzaacciijjoo  ddeellaa,,  

--  pprreeddssttaavvnniikk  ppooddjjeettjjaa,,  ččee  ggrree  zzaa  ppoožžaarr  vv  ppooddjjeettjjuu,,  
--  pprreeddssttaavvnniikk  pprreebbiivvaallcceevv  oozz..  uupprraavvnniikk  ssttaavvbbee,,  ddee  ggrree  zzaa  ssttaannoovvaannjjsskkoo  ssttaavvbboo..  

  
MMeedd  sseebboojj  kkoommuunniicciirraajjoo  oosseebbnnoo..  
  
VVooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee,,  vvooddjjaa  zzddrraavvssttvveennee  oosskkrrbbee,,  vvooddjjaa  ppoolliicciijjsskkiihh  eennoott  nnaa  lleevvii  
rrookkii  aallii  nnaa  lleevveemm  rraammeennuu  ooddsseevvnneeggaa  jjooppiiččaa  nnoossiijjoo  ttrraakk  oorraannžžnnee  bbaarrvvee..  MMeessttoo  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  
nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee,,  vvooddjjee  zzddrraavvssttvveennee  oosskkrrbbee  iinn  vvooddjjee  ppoolliicciijjsskkiihh  eennoott  ((ppoovveelljjnniišškkaa  vvoozziillaa))  mmoorraajjoo  
bbiittii  bblliizzuu  ddrruugg  ddrruuggeeggaa..  PPoovveelljjnniišškkoo  vvoozziilloo  ssee  llaahhkkoo  uuppoorraabbii  kkoott  sskkuuppnnii  kkoommuunniikkaacciijjsskkii  cceenntteerr..  
  
VVooddssttvvoo  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  ssee  sseessttaannee  vvssaakkee  ppooll  uurree,,  ččee  ssee  ssaammii  ddrruuggaaččee  nnee  
ddooggoovvoorriijjoo..  MMeeddsseebboojjnnoo  ssee  iinnffoorrmmiirraajjoo  oo  rraazzmmeerraahh,,  ddeelluu  sslluužžbb  iizz  nnjjiihhoovvee  pprriissttoojjnnoossttii,,  pprreeddvviiddiijjoo  
nnaaddaalljjnnjjee  aakkttiivvnnoossttii  iinn  jjiihh  mmeedd  sseebboojj  ččaassoovvnnoo,,  vvsseebbiinnsskkoo  iinn  pprroossttoorrsskkoo  uusskkllaaddiijjoo..  
  
  
44..22..  RRaavvnnii  vvooddeennjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  
  
VVooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  sskkuuppaajj  ss  ppoovveelljjnniikkoomm  JJGGSS  iinn//aallii  ppoovveelljjnniikkoomm  CCZZ  oobbččiinnee  ((oozz..  oosseebbii,,  kkii  jjuu  
nnaaddoommeeššččaattaa  aallii  iizzvvaajjaattaa  nnjjuunnii  ffuunnkkcciijjii))  llaahhkkoo  gglleeddee  nnaa  oobbsseegg  iinn  zznnaaččiillnnoossttii  ppoožžaarraa  ooddllooččii  oo  
uuvveeddbbii  vveečč  rraavvnnii  vvooddeennjjaa  iinntteerrvveenncciijjee,,  kkaaddaarr  ttoo  nnii  pprreeddvviiddeennoo  žžee  zz  nnaaččrrttii  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaa  
zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  uukkrreeppaannjjee  oobb  ppoožžaarriihh..  PPrrii  iizzvveeddbbii  ooddllooččiittvvee  uuppoošštteevvaattaa  nnaasslleeddnnjjaa  nnaaččeellaa::  

  
11..  OOppeerraattiivvnnaa  rraavveenn::  
  
LLookkaacciijjaa::  OObbmmooččjjee  ooppeerraattiivvnnee  rraavvnnii  zzaajjeemmaa  nneeppoossrreeddnnoo  mmeessttoo  nneessrreeččee  ((nnoottrraannjjii  oobbrroočč)),,  kkii  ggaa  
pprraavviilloommaa  zzaavvaarruujjee  ppoolliicciijjaa..  NNaa  oobbmmooččjjuu  ooppeerraattiivvnnee  rraavvnnii  ssee  nnaahhaajjaalloo  llee  iizzvvaajjaallccii  ppoossaammeezznniihh  
ooppeerraattiivvnniihh  ((iinntteerrvveennttnniihh))  nnaalloogg  zz  zzaaššččiittnnoo  oopprreemmoo,,  kkii  uussttrreezzaa  nneevvaarrnnoossttii,,  kkii  ssoo  jjii  iizzppoossttaavvlljjeennii..  
SSttooppnnjjoo  nneevvaarrnnoossttii,,  zzaaššččiittnnoo  oopprreemmoo  iinn  mmoožžnnoosstt  ddoossttooppaa  vv  ttoo  oobbmmooččjjee  pprraavviilloommaa  ddoollooččaa  iinn  
rraazzggllaaššaa  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee..  VV  pprrvvii  ffaazzii  iinntteerrvveenniirraannjjaa  llaahhkkoo  ddoossttooppaajjoo  sskkoorraajj  
iizzkklljjuuččnnoo  ggaassiillccii,,  uussppoossoobblljjeennii  zzaa  nnoottrraannjjii  nnaappaadd..  ŠŠeellee  kkoo  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  
uuggoottoovvii  iinn  rraazzggllaassii,,  ddaa  jjee  nneevvaarrnnoosstt  ooddpprraavvlljjeennaa  ddoo  ttee  mmeerree,,  ddaa  llaahhkkoo  vv  oobbmmooččjjee  vvssttooppii  ttuuddii  
oosseebbjjee  zzddrraavvssttvvaa  iinn  ppoolliicciijjee  ((gglleeddee  nnaa  zzaaššččiittnnaa  ssrreeddssttvvaa  iinn  oopprreemmoo,,  ss  kkaatteerroo  rraazzppoollaaggaajjoo)),,  ttjjaa  
vvssttooppiijjoo  ttuuddii  ddrruuggee  sslluužžbbee..    
OOddggoovvoorrnnoosstt::  PPoossaammeezznnee  eennoottee  vvooddiijjoo  ssaammoossttoojjnnoo  nnjjiihhoovvii  vvooddjjee  vv  sskkllaadduu  ss  pprraavviillii  ssttrrookkee  iinn  
pprreeddppiissii..  AAkkttiivvnnoossttii  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  vvooddiijjoo  pprreeddvvsseemm  vvooddjjee  ggaassiillsskkiihh  eennoott,,  kkii  ssoo  pprraavviilloommaa  ttuuddii  
vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee,,  rraazzeenn  kkoo  uukkrreeppaa  GGRRCC  NNoovvoo  mmeessttoo,,  ttaakkrraatt  jjee  vvooddjjaa  
iinntteerrvveenncciijjee  ppoovveelljjnniikk  GGRRCC,,  oozz..  nnjjeeggoovv  nnaammeessttnniikk,,  vvooddjjaa  zzddrraavvssttvveennee  oosskkrrbbee  iinn  vvooddjjaa  ppoolliicciijjsskkiihh  
eennoott  tteerr  pprreeddssttaavvnniikk  ppooddjjeettjjaa,,  ččee  ggrree  zzaa  ppoožžaarr  vv  ppooddjjeettjjuu..  NNaavveeddeennii  sseessttaavvlljjaajjoo  vvooddssttvvoo  
iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee..  GGlleeddee  nnaa  šštteevviilloo  uuddeelleežžeenniihh  eennoott  ppootteekkaa  vvooddeennjjee  iinnddiivviidduuaallnnoo  
((vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee))  aallii  ššttaabbnnoo  ((vvooddssttvvoo  iinntteerrvveenncciijjee))..  
NNaallooggee::  TTeemmeelljjnnaa  nnaallooggaa  nnaa  tteejj  rraavvnnii  jjee  uummiikk  iinn  rreeššeevvaannjjee  lljjuuddii  iizz  pprriizzaaddeetteeggaa  oobbmmooččjjaa,,  kkjjeerr  ssoo  
iizzppoossttaavvlljjeennii  nneeppoossrreeddnnii  nneevvaarrnnoossttii,,  ggaaššeennjjee  ppoožžaarraa  iinn  iizzvvaajjaannjjee  ddrruuggiihh  nnaallooggee  zzaaššččiittee,,  
rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  tteerr  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  gglleeddee  nnaa  rraazzmmeerree..  

  
22..  TTaakkttiiččnnaa  rraavveenn::  
  
LLookkaacciijjaa::  OObbmmooččjjee  ttaakkttiiččnnee  rraavvnnii  zzaajjeemmaa  ššiirrššoo  ookkoolliiccoo  mmeessttaa  nneessrreeččee  ((zzuunnaannjjii  oobbrroočč)),,  kkii  ggaa  
pprraavviilloommaa  zzaavvaarruujjee  ppoolliicciijjaa..  
OOddggoovvoorrnnoosstt::  PPrraavviilloommaa  ssee  nnaa  ttaakkttiiččnnii  rraavvnnii  oobblliikkuujjee  vvooddssttvvoo  iinntteerrvveenncciijjee,,  vv  kkaatteerroo  ssoo  vvkklljjuuččeennii  
pprreeddssttaavvnniikkii  vvsseehh  uuddeelleežžeenncceevv  nnaa  iinntteerrvveenncciijjii  ((GGRRCC,,  JJGGSS,,  ppoolliicciijjaa,,  zzddrraavvssttvvoo,,  llaassttnniikk  
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iinnffrraassttrruukkttuurree  oozz..  vvooddssttvvoo  pprriizzaaddeetteeggaa  ppooddjjeettjjaa  iinn  ddrruuggii))..  AAkkttiivvnnoossttii  ssee  iizzvvaajjaajjoo  sskkllaaddnnoo  zz  
uussmmeerriittvvaammii  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee..  
NNaallooggee::  NNaa  tteejj  rraavvnnii  ssee  zzaaggoottaavvlljjaa  uummiikk  lljjuuddii  iizz  ooggrroožžeenneeggaa  oobbmmooččjjaa,,  nnuuddeennjjee  zzddrraavvssttvveennee  
oosskkrrbbee,,  oobblliikkoovvaannjjee  mmeessttaa  vvooddssttvvaa  iinntteerrvveenncciijjee,,  oobbmmooččjjee  zzddrraavvssttvveennee  oosskkrrbbee,,  oobbmmooččjjee  ččaakkaannjjee  
eennoott,,  oobbmmooččjjee  ppooččiittkkaa  eennoott,,  zzaaggoottoovviitteevv  uussttrreezznneeggaa  pprroommeettnneeggaa  rreežžiimmaa  rreeššeevvaallnniihh  vvoozziill,,  
zzaaggoottaavvlljjaannjjee  ppooddppoorree  eennoottaamm  nnaa  ttaakkttiiččnnii  rraavvnnii,,  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  iinnffoorrmmaacciijj  ssttrraatteešškkii  rraavvnnii  tteerr  ppoo  
ppoottrreebbii  oobbvveeššččaannjjee  mmeeddiijjeevv  iinn  jjaavvnnoossttii..  

  
33..  SSttrraatteešškkaa  rraavveenn::  
  
LLookkaacciijjaa::  OObbmmooččjjee  ssttrraatteešškkee  rraavvnnii  zzaajjeemmaa  ookkoolliiccoo  iizzvveenn  mmeessttaa  nneessrreeččee..  
OOddggoovvoorrnnoosstt::  DDeelloo  nnaa  ssttrraatteešškkii  rraavvnnii  ooppeerraattiivvnnoo--ssttrrookkoovvnnoo  vvooddii  ppoovveelljjnniikk  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  
oobbččiinnee,,  pprrii  tteemm  mmuu  ppoommaaggaa  oobbččiinnsskkaa  uupprraavvaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  tteerr  pprrii  uusskkllaajjeevvaannjjuu  aakkttiivvnnoossttii  iinn  
ppooddppoorrii  eennoottaamm  iinn  sslluužžbbaamm  llaahhkkoo  ppoommaaggaa  ŠŠttaabb  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  
ffiinnaannččnniihh  ssrreeddsstteevv  iinn  pprraavviilloommaa  ttuuddii  ooddnnoossii  zz  jjaavvnnoossttmmii  ssoo  vv  pprriissttoojjnnoossttii  žžuuppaannaa..  
NNaallooggee::  TTeemmeelljjnnee  nnaallooggee  nnaa  tteejj  rraavvnnii  ssoo  pprreeddvvsseemm::  ddoollooččiitteevv  ssttrraatteeggiijjee,,  cciilljjeevv  iinn  pprreeddnnoossttnniihh  
nnaalloogg,,  zzaaggoottaavvlljjaannee  ffiinnaannččnniihh  vviirroovv  iinn  nnaaččrrttoovvaannjjee  nnaaddaalljjnnjjiihh  aakkttiivvnnoossttii..  NNaa  tteejj  rraavvnnii  ssee  iizzvvaajjaa  
zzaaggoottaavvlljjaannjjee  nnuujjnniihh  žžiivvlljjeennjjsskkiihh  ppooggoojjeevv  pprriizzaaddeettiimm  vv  nneessrreeččii  ((hhrraannaa,,  nnaappiitteekk,,  oobbllaaččiillaa,,  zzaassiillnnoo  
bbiivvaannjjee  zzaa  ddoo  55  ddeelloovvnniihh  ddnnii,,  ppoo  ppoottrreebbii  zzaaggoottoovviitteevv  bbiivvaallnniihh  eennoott)),,  oorrggaanniizzaacciijjaa  zzaaččaassnnee  
mmrrttvvaaššnniiccee,,  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  ssttoorriitteevv  jjaavvnniihh  sslluužžbb  iizz  oobbččiinnsskkee  pprriissttoojjnnoossttii,,  oobbvveeššččaannjjee  mmeeddiijjeevv  iinn  
jjaavvnnoossttii,,  ssttiikkii  zz  ddrržžaavvnnoo  rraavvnniijjoo  zzaa  zzaaggoottoovviitteevv  ssttoorriitteevv  jjaavvnniihh  sslluužžbb  vv  ddrržžaavvnnii  pprriissttoojjnnoossttii,,  
zzaapprrooššaannjjee  zzaa  ppoommoočč  zzllaassttii  ddrržžaavvnnee  rraavvnnii  zzaa  nnjjeenn  iinnffoorrmmaacciijjsskkii  cceenntteerr,,  ssttoorriittvvee  SSlloovveennsskkee  vvoojjsskkee  
iippdd..  
  
  
44..33..  UUppoorraabbaa  ssrreeddsstteevv  zzvveezz  
  
PPrrii  nneeppoossrreeddnneemm  vvooddeennjjuu  iinntteerrvveenncciijjee  ssee  uuppoorraabblljjaattaa  ssiisstteemm  rraaddiijjsskkiihh  zzvveezz  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  
((ZZAARREE))  tteerr  ssiisstteemm  oosseebbnneeggaa  ppoozziivvaannjjaa..  SSiisstteemm  zzvveezz  ZZAARREE  ssee  oobbvveezznnoo  uuppoorraabblljjaa  pprrii  vvooddeennjjuu  
iinntteerrvveenncciijj  tteerr  ddrruuggiihh  zzaaššččiittnniihh  iinn  rreeššeevvaallnniihh  aakkcciijjaahh..  
  
KKoommuunniikkaacciijjsskkoo  ssrreeddiiššččee  jjee  vv  RReeggiijjsskkeemm  cceennttrruu  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  NNoovvoo  mmeessttoo,,  pprreekkoo  kkaatteerreeggaa  ssee  
zzaaggoottaavvlljjaa  ppoovveezzoovvaannjjee  uuppoorraabbnniikkoovv  vv  jjaavvnnee  iinn  zzaasseebbnnee  ffuunnkkcciioonnaallnnee  tteelleekkoommuunniikkaacciijjsskkee  
ssiisstteemmee..  
  
PPrrii  vvooddeennjjuu  aakkcciijj  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  ssee  iizzkklljjuuččnnoo  uuppoorraabblljjaa  ssiisstteemm  rraaddiijjsskkiihh  zzvveezz  
zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  vv  iizzjjeemmnniihh  pprriimmeerriihh  ppaa  ttuuddii  kkuurriirrsskkee  ppoovveezzaavvee..  
  
SSiisstteemm  rraaddiijjsskkiihh  zzvveezz  ssee  vv  ssiisstteemmuu  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((ZZAARREE))  ooddvviijjaa  nnaa  rreeppeettiittoorrsskkeemm  kkaannaalluu  
TTrrddiinnoovv  vvrrhh  RR2233,,  MMiirrnnaa  GGoorraa  RR2244  iinn  VVrrhh  TTrreebbnnjjee  RR2255  tteerr  nnaa  kkrraajjuu  nneessrreeččee  mmeedd  rreeššeevvaallccii  vv  
ssiimmpplleekkssnneemm  kkaannaalluu  SS4499..  DDeelloovvnnii  kkaannaall  ddooddeellii  iinntteerrvveennttnniimm  nnaallooggaamm  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo  ppoo  
nnaaččrrttuu  zzvveezz..  
  
PPrrii  pprreennoossuu  ppooddaattkkoovv  iinn  kkoommuunniicciirraannjjuu  ssee  nnaaččeelloommaa  uuppoorraabblljjaa  vvssaa  rraazzppoolloožžlljjiivvaa  
tteelleekkoommuunniikkaacciijjsskkaa  iinn  iinnffoorrmmaacciijjsskkaa  iinnffrraassttrruukkttuurraa,,  kkii  tteemmeelljjii  nnaa  rraazzlliiččnniihh  mmeeddsseebboojjnnoo  ppoovveezzaanniihh  
oommrreežžjjiihh..  PPrreennooss  ppooddaattkkoovv  iinn  kkoommuunniicciirraannjjee  mmeedd  oorrggaannii  vvooddeennjjaa,,  rreeššeevvaallnniimmii  sslluužžbbaammii  iinn  
ddrruuggiimmii  iizzvvaajjaallccii  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  ppootteekkaa  ppoo::  
––  tteelleeffaakkssuu,,  
––  tteelleeffoonn  ––  ssttaacciioonnaarrnnii  iinn  mmoobbiillnnii  GGSSMM,,  
––  rraaddiijjsskkiihh  zzvveezzaahh  ((ZZAARREE)),,  
––  iinnttrraanneettuu  ZZIIRR,,  
––  iinntteerrnneettuu,,  
––  kkuurriirrsskkee  ppoovveezzaavvee..  



OOppeerraattiivvnnii  ggaassiillsskkii  nnaaččrrtt  JJGGSS  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  

 

Stran 18/37 

  
  
  
44..44..  NNuuddeennjjee  ppoommooččii  iizzvveenn  oobbmmooččjjaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
  
OO  tteemm,,  kkaatteerree  eennoottee  ssee  nnaappoottii  nnaa  ppoommoočč  iizzvveenn  oobbmmooččjjaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkaakkššnnoo  ppoommoočč  
nnuuddiijjoo  tteerr  kkaakkoo  zzaaggoottoovviittii  uussttrreezznnoo  ppoožžaarrnnoo  ppookkrriittjjee  oobbmmooččjjee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zz  zzmmaannjjššaanniimm  
šštteevviilloomm  eennoott,,  nnaa  ppooddllaaggii  pprreeddllooggaa  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS  ooddllooččaa  žžuuppaann  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
VV  nnuujjnniihh  pprriimmeerriihh  ooddllooččiitteevv  sspprreejjmmee  ppoovveelljjnniikk  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  OO  nnaaččiinnuu  
ffiinnaanncciirraannjjaa  iinn  ppoommooččii  ooddllooččaa  žžuuppaann  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  ččee  nnii  ffiinnaanncciirraannjjee  oopprreeddeelljjeennoo  žžee  vv  
ddrržžaavvnneemm  nnaaččrrttuu  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oozziirroommaa  vv  ppoovveelljjuu  pprriissttoojjnneeggaa  rreeggiijjsskkeeggaa  aallii  ddrržžaavvnneeggaa  
ppoovveelljjnniikkaa  cciivviillnnee  zzaaššččiittee..  
  
44..55..  ZZaapprrooššaannjjee  zzaa  ppoommoočč  
  
OO  tteemm,,  kkaakkššnnoo  ppoommoočč  ppoottrreebbuujjee  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  ooddllooččaa  ppoovveelljjnniikk  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
VV  pprriimmeerruu,,  ddaa  jjee  ppoommoočč  vvnnaapprreejj  uurreejjeennaa  zz  mmeeddoobbččiinnsskkiimmii  ddooggoovvoorrii,,  jjee  zzaa  zzaapprroossiilloo  zzaa  ppoommoočč  
pprriissttoojjeenn  ppoovveelljjnniikk  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč..  VV  pprriimmeerriihh,,  kkoo  ssee  ppoommoočč  ffiinnaanncciirraa  iizz  pprroorraaččuunnaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  
PPeečč,,  jjee  zzaa  zzaapprrooššaannjjee  ppoommooččii  pprriissttoojjeenn  žžuuppaann,,  vv  nnuujjnniihh  pprriimmeerriihh  ppaa  ppoovveelljjnniikk  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  
OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
44..66..  FFiinnaanncciirraannjjee  aakkttiivvnnoossttii  ggaassiillsskkiihh  eennoott  
  
AAkkttiivvnnoossttii  ggaassiillsskkiihh  eennoott  JJGGSS  oobb  iinntteerrvveenncciijjaahh  oozziirroommaa  ssttrroošškkee  iinntteerrvveenncciijj  ffiinnaanncciirraa  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  
PPeečč..  SSrreeddssttvvaa  zzaa  ttoo  ssoo  pprreeddvviiddeennaa  vv  ookkvviirruu  ppooggooddbbeennoo  ddooggoovvoorrjjeenniihh  ssrreeddsstteevv  zzaa  ddeelloovvaannjjee  
JJGGSS..  
  
OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaaggoottaavvlljjaa  ffiinnaanncciirraannjjee  JJGGSS  iizz  pprroorraaččuunnaa,,  iinn  ssiicceerr::    

--  PPookklliiccnnee  ppooggooddbbeennee  eennoottee  GGRRCC  NNoovvoo  mmeessttoo,,  
--  GGZZ  NNoovvoo  mmeessttoo  nnaa  ppooddllaaggii  ppooggooddbbee  zz  OObbččiinnoo  MMiirrnnaa  PPeečč;;  
--  PPrroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  eennoott,,  oorrggaanniizziirraanniihh  vv  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  nnaa  ppooddllaaggii  ppooggooddbb  zz  OObbččiinnoo  

MMiirrnnaa  PPeečč;;  
--  VVsseemm  iizzvvaajjaallcceemm  JJGGSS  iizz  ssrreeddsstteevv  ppoožžaarrnnee  ttaakkssee  vv  sskkllaadduu  zz  lleettnniimm  pprrooggrraammoomm,,  kkii  ggaa  

sspprreejjmmee  OOddbboorr  zzaa  rraazzppoollaaggaannjjee  ss  ssrreeddssttvvii  ppoožžaarrnneeggaa  sskkllaaddaa  oobbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
ZZaa  ooddoobbrriitteevv  aakkttiivvnnoossttii,,  kkii  pprreeddssttaavvlljjaajjoo  ssttrrooššeekk  zzaa  pprroorraaččuunn  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  iizzvveenn  tteehh  ookkvviirroovv,,  
ssee  mmoorraa  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  pprreejj  ppoossvveettoovvaattii  zz  žžuuppaannoomm  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
SSttrroošškkii  iinntteerrvveenncciijjee  
  
VV  sskkllaadduu  ss  66..,,  2255..,,  2266..  2277..,,  3366..  iinn  4433..  ččlleennoomm  ZZGGaass  ssttrroošškkee  iinntteerrvveenncciijjee,,  kkii  iizzhhaajjaajjoo  iizz  nnaalloogg  
ggaassiillssttvvaa,,  kkrriijjee  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč..  MMeedd  ssttrroošškkee  iinntteerrvveenncciijjee  šštteejjee::  

--  nnaaddoommeessttiilloo  ppllaaččee  iinn  kkiilloommeettrriinnaa  zzaa  oosseebbnnoo  vvoozziilloo  oodd  ddoommaa  oozz..  ddeelloovvnneeggaa  mmeessttaa  zzaa  
pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillccee,,  

--  kkiilloommeettrriinnaa  oozz..  ssttrroojjnnee  uurree  zzaa  ggaassiillsskkaa  vvoozziillaa  iinn  oorrooddjjee,,  
--  ppoopprraavviilloo,,  zzaammeennjjaavvaa,,  nnaaddoommeessttiilloo  iinn  ččiiššččeennjjee  uuppoorraabblljjeennee,,  uunniiččeennee,,  iizzgguubblljjeennee  oopprreemmee  

iinn  ddrruuggiihh  ssrreeddsstteevv,,  
--  pprreehhrraannaa,,  ččee  ttrraajjaa  iinntteerrvveenncciijjaa  vveečč  kkoott  ššttiirrii  uurree,,  
--  ppoovvrraaččiilloo  šškkooddee,,  ppoovvzzrrooččeennee  llaassttnniikkoomm  oozz..  uuppoorraabbnniikkoomm  vv  ččaassuu  iinntteerrvveenncciijjee,,  zzaarraaddii  

pprreehhooddaa  pprreekkoo  nnjjiihhoovviihh  zzeemmlljjiiššččaa,,  ssttaavvbb  iinn  ddrruuggiihh  oobbjjeekkttoovv  tteerr  nnjjiihhoovvee  uuppoorraabbee  zzaa  
ggaassiillsskkaa  iinn  rreeššeevvaallnnaa  ddeellaa  iinn  uuppoorraabbee  nnjjiihhoovviihh  zzaalloogg  vvooddee  zzaa  ggaaššeennjjee  iinn  rreeššeevvaannjjee,,    
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--  ffiinnaanncciirraannjjee  iizzvvaajjaannjjaa  ppoooobbllaassttiill  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  vv  sskkllaadduu  ss  44..  iinn  4411..  ččlleennoomm  ZZGGaass..    
  
MMeedd  ssttrroošškkee  iinntteerrvveenncciijjee  oobb  ppoožžaarruu  šštteejjeejjoo  ttuuddii  ssttrroošškkii  zzaa  aakkttiivvnnoossttii,,  kkii  ssee  iizzvvaajjaajjoo  vv  sskkllaadduu  zz  
ZZVVNNDDNN  iinn  ssoo  oopprreeddeelljjeennee  vv  nnaaččrrttiihh  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee..  
  
OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  nnee  kkrriijjee  ssttrroošškkoovv  iinntteerrvveenncciijjee  oobb  ppoožžaarruu,,  kkaaddaarr  jjee  ttee  ssttrroošškkee  vv  sskkllaadduu  ss  4433..  
ččlleennoomm  ZZGGaass  ddoollžžaann  kkrriittii::  

--  ppoovvzzrrooččiitteelljj,,  kkii  jjee  ppoožžaarr  aallii  nneessrreeččoo  ppoovvzzrrooččiill  nnaammeennoommaa  aallii  iizz  vveelliikkee  mmaalloommaarrnnoossttii;;  
--  kkddoorr  ooppuussttii  pprreeddppiissaannee  vvaarrnnoossttnnee  uukkrreeppee  pprrii  pprreevvoozzuu,,  sskkllaaddiiššččeennjjuu  aallii  ddrruuggiihh  oopprraavviilliihh  zz  

nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii,,  
--  kkddoorr  nnee  oorrggaanniizziirraa  ppoožžaarrnnee  ssttrraažžee  vv  sskkllaadduu  ss  pprreeddppiissii;;  
--  kkddoorr  nnaammeerrnnoo  iinn  bbrreezz  rraazzllooggaa  aallaarrmmiirraa  ggaassiillsskkoo  eennoottoo..  

  
OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  nnee  kkrriijjee  ssttrroošškkoovv  iinntteerrvveenncciijjee  oobb  ppoožžaarruu,,  kkaaddaarr  jjee  ttee  ssttrroošškkee  vv  sskkllaadduu  ss  111188..  
ččlleennoomm  ZZVVNNDDNN  ddoollžžnnaa  kkrriittii  ffiizziiččnnaa  aallii  pprraavvnnaa  oosseebbaa,,  kkii  jjee  nnaammeennoommaa  aallii  iizz  vveelliikkee  mmaalloommaarrnnoossttii  
ppoovvzzrrooččiillaa  ooggrroožžeennoosstt,,  zzaarraaddii  kkaatteerree  ssoo  nnaassttaallii  ssttrroošškkii  nnuujjnneeggaa  uukkrreeppaannjjaa,,  oozz..  ppoovvzzrrooččiillaa  
nneessrreeččoo,,  mmoorraa  ttaa  pprraavvnnaa  aallii  ffiizziiččnnaa  oosseebbaa  ppookkrriittii::  

--  ssttrroošškkee  zzaaššččiittnniihh  iinn  rreeššeevvaallnniihh  iinntteerrvveenncciijj;;  
--  ssttrroošškkee  ssaannaacciijjee  iinn  vvzzppoossttaavviittvvee  vv  pprreejjššnnjjee  ssttaannjjee;;  
--  ssttrroošškkee  ooddšškkooddnniinn  ffiizziiččnniimm  iinn  pprraavvnniimm  oosseebbaamm..  

  
ČČee  jjee  ppoovvzzrrooččiitteelljjeevv  ooggrroožžeennoossttii  oozz..  nneessrreeččee  iizz  pprreejjššnnjjeeggaa  ooddssttaavvkkaa  vveečč  iinn  ssee  nnee  ddaa  uuggoottoovviittii  
ddeelleežžaa  ppoossaammeezznneeggaa  ppoovvzzrrooččiitteelljjaa,,  kkrriijjeejjoo  nnaassttaallee  ssttrroošškkee  ssoolliiddaarrnnoo..  KKaaddaarr  ppoossaammeezznniihh  
aakkttiivvnnoossttii  aallii  ssttrroošškkoovv  zzaannjjee  nnii  mmooggooččee  ttaakkoojj  nnaalloožžiittii  pprreejj  nnaavveeddeenniimm  zzaavveezzaanncceemm  zzaa  ppllaaččiilloo,,  
OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  ssuubbssiiddiiaarrnnoo  kkrriijjee  ssttrroošškkee  iizzvvaajjaannjjaa  ttiissttiihh  aakkttiivvnnoossttii,,  kkii  ssoo  vv  ssttvvaarrnnii  pprriissttoojjnnoossttii  
OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
NNaa  zzaahhtteevvoo  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  mmoorraajjoo  ggaassiillsskkee  eennoottee  pprreeddlloožžiittii  ssppeecciiffiikkaacciijjoo  ssttrroošškkoovv  iinntteerrvveenncciijjee..  
PPrroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  pprrii  tteemm  uuppoošštteevvaajjoo  cceenniikk  GGaassiillsskkee  zzvveezzee  SSlloovveenniijjee..  
  
PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  ssmmee  ooddrreejjaattii  aakkttiivvnnoossttii  zzaa  ZZRRPP  vv  tteehh  ffiinnaannččnniihh  ookkvviirriihh::  

--  ooddrreejjaattii  ssmmee  vvssee  aakkttiivvnnoossttii,,  kkii  jjiihh  llaahhkkoo  ppookkrriijjee  iizz  ssrreeddsstteevv  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
PPoovveelljjnniikkii  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  eennoott  ssmmeejjoo  ooddrreejjaattii  aakkttiivvnnoossttii  zzaa  ZZRRPP  vv  tteehh  ffiinnaannččnniihh  ookkvviirriihh::  

--  ooddrreejjaattii  ssmmeejjoo  vvssee  aakkttiivvnnoossttii,,  kkii  jjiihh  llaahhkkoo  ppookkrriijjeejjoo  iizz  ssrreeddsstteevv  zzaa  ddeelloovvaannjjee  ssvvoojjee  eennoottee..  
  
VVssii  nnaavveeddeennii  mmeeddsseebboojjnnoo  uusskkllaajjuujjeejjoo  kkrriittjjee  ssttrroošškkoovv  aakkttiivvnnoossttii  zzaa  ZZRRPP  oobb  ppoossaammeezznnii  aakkcciijjii,,  ddaa  
bbii  ttaakkoo  ddoosseeggllii  ooppttiimmaallnnoo  uuppoorraabboo  ffiinnaannččnniihh  ssrreeddsstteevv..  ČČee  ssoo  zzaa  iizzvveeddbboo  aakkttiivvnnoossttii  zzaa  ZZRRPP  oobb  
ppoossaammeezznnii  aakkcciijjii  ppoottrreebbnnaa  vviiššjjaa  ssrreeddssttvvaa,,  kkoott  jjiihh  llaahhkkoo  zzaaggoottoovviijjoo  nnaavveeddeennii,,  ssee  jjee  zzaa  zzaaggoottoovviitteevv  
ddooddaattnniihh  ssrreeddsstteevv  ttrreebbaa  ppoossvveettoovvaattii  zz  OObbččiinnoo  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
  

55..  PPoožžaarrnnaa  ssttrraažžaa,,  ggaassiillsskkaa  ssttrraažžaa  iinn  ppoožžaarrnnoo  vvaarroovvaannjjee  oobbjjeekkttoovv,,    
          ddrruuggeeggaa  pprreemmoožžeennjjaa  tteerr  jjaavvnniihh  pprriirreeddiitteevv  
  
VV  sskkllaadduu  zz  3377..  ččlleennoomm  ZZVVPPoozz  mmoorraa  ppoožžaarrnnoo  ssttrraažžoo,,  kkii  jjoo  iizzvvaajjaajjoo  eennoottee  JJGGSS  iizz  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  
PPeečč,,  oorrggaanniizziirraattii  pprriirreeddiitteelljj  jjaavvnneeggaa  sshhooddaa  aallii  pprriirreeddiittvvee,,  nnaa  kkaatteerrii  jjee  nneevvaarrnnoosstt,,  ddaa  iizzbbrruuhhnnee  
ppoožžaarr  aallii  pprriiddee  ddoo  eekksspplloozziijjee..  VV  tteemm  pprriimmeerruu  ppoožžaarrnnoo  ssttrraažžoo  iizzvvaajjaa  kkrraajjeevvnnoo  pprriissttoojjnnaa  ggaassiillsskkaa  
eennoottaa,,  nnaa  ppooddllaaggii  ooddrreeddbbee  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč..  PPoo  ooddllooččiittvvii  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS  ppaa  ttuuddii  ddrruuggaa  
eennoottaa  iizz  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
VV  sskkllaadduu  zz  3377..  ččlleennoomm  ZZVVPPoozz  mmoorraa  ppoožžaarrnnoo  ssttrraažžoo  oorrggaanniizziirraattii  llookkaallnnaa  sskkuuppnnoosstt,,  llaassttnniikk  
oozziirroommaa  uupprraavvlljjaavveecc  ggoozzddaa  aallii  ddrruuggeeggaa  zzeemmlljjiiššččaa,,  kkoo  jjee  rraazzggllaaššeennaa  ppoovveeččaannaa  nneevvaarrnnoosstt  ppoožžaarroovv  
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vv  nnaarraavvnneemm  ookkoolljjuu  vv  cceelloottnneemm  ččaassuu,,  kkoo  jjee  rraazzggllaaššeennaa  vveelliikkaa  iinn  zzeelloo  vveelliikkaa  ppoožžaarrnnaa  ooggrroožžeennoosstt  
nnaarraavvnneeggaa  ookkoolljjaa..  VV  tteemm  pprriimmeerruu  ssmmeejjoo  ppoožžaarrnnoo  ssttrraažžoo  iizzvvaajjaattii  llee  eennoottaa  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
PPoožžaarrnnoo  ssttrraažžoo  vv  ččaassuu  vveelliikkee  iinn  zzeelloo  vveelliikkee  ppoožžaarrnnee  ooggrroožžeennoossttii  nnaarraavvnneeggaa  ookkoolljjaa  iizz  pprriissttoojjnnoossttii  
OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  iizzvvaajjaa  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  pprraavviilloommaa  ttaakkoo,,  ddaa  oobbččiinnsskkaa  uupprraavvaa  aallii  RReeCCOO  
NNoovvoo  mmeessttoo  oo  rraazzggllaassiittvvii  iinn  pprreekklliiccuu  vveelliikkee  iinn  zzeelloo  vveelliikkee  ppoožžaarrnnee  ooggrroožžeennoossttii  nnaarraavvnneeggaa  ookkoolljjaa  
oobbvveessttii  vvssee  eennoottee  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  iinn  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč..  PPoo  ooddllooččiittvvii  žžuuppaann  oo  
oorrggaanniizziirraannjjuu  ppoožžaarrnnee  ssttrraažžee,,  ppoovveelljjnniikk  JJGGSS  oorrggaanniizziirraa  iizzvvaajjaannjjee  ppoožžaarrnnee  ssttrraažžee,,  ddaa  llaahhkkoo  GGEE  
iizzvvaajjaajjoo  oobbččaassnnee  oobbhhooddee  ssvvoojjeeggaa  oobbmmooččjjaa  ddeelloovvaannjjaa  aallii  oobbmmooččjjee  cceelloottnnee  oobbččiinnee..  
  
ČČee  pprraavvnnaa  aallii  ffiizziiččnnaa  oosseebbaa  pprriiddoobbii  ssooggllaassjjee  zzaa  kkuurrjjeennjjee  aallii  sseežžiiggaannjjee  vv  nnaarraavvnneemm  ookkoolljjuu  vv  sskkllaadduu  
zz  1100..  ččlleennoomm  UUrreeddbbee  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  ppoožžaarroomm  vv  nnaarraavvnneemm  ookkoolljjuu  ((UUrr..  lliisstt  RRSS  šštt..  44//22000066))  iinn  mmoorraa  
oorrggaanniizziirraattii  ppoožžaarrnnoo  ssttrraažžoo,,  jjoo  pprraavviilloommaa  iizzvvaajjaa  kkrraajjeevvnnoo  pprriissttoojjnnaa  eennoottaa,,  nnaa  ppooddllaaggii  ooddllooččiittvvee  
ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  ppaa  ttuuddii  ddrruuggaa  eennoottaa  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
ČČee  jjee,,  ppoo  pprreessoojjii  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  aallii  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  kkoott  cceelloottee,,  ppoottrreebbnnoo  
oorrggaanniizziirraattii  ggaassiillsskkoo  ssttrraažžoo  nnaa  ppoožžaarriiššččuu,,  ddaa  bbii  pprreepprreeččiillii  ppoonnoovveenn  iizzbbrruuhh  ppoožžaarraa,,  pprraavviilloommaa  
iizzvvaajjaa  kkrraajjeevvnnoo  pprriissttoojjnnaa  pprroossttoovvoolljjnnaa  ggaassiillsskkaa  eennoottaa  aallii  nnaa  ppooddllaaggii  ooddllooččiittvvee  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS  
MMiirrnnaa  PPeečč  ddrruuggaa  eennoottaa  iizz  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
  
  
  
66..    PPrriillooggee  ss  ppoožžaarrnniimmii  ookkoolliiššii  iinn  sseezznnaammoomm  oosseebb,,  kkii  ssee  jjiihh  aakkttiivviirraa  aallii      
          oobbvveeššččaa  
  
    
SSttrraann    2211  PPrreegglleedd  nnaasseelliijj  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  iinn  zzaaddoollžžeenniihh  PPGGDD,,  kkii  jjiihh  ppookkrriivvaajjoo  
SSttrraann    2222  PPrreegglleedd  PPGGDD,,  kkii  ppookkrriivvaajjoo  ppoossaammeezznnaa  nnaasseelljjaa  
SSttrraann    2233  PPoožžaarrnnii  ookkoolliišš  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
SSttrraann    2244  PPoožžaarrnnii  ookkoolliišš  PPGGDD    MMiirrnnaa  PPeečč  
SSttrraann    2255  PPoožžaarrnnii  ookkoolliišš  PPGGDD    GGlloobbooddooll  
SSttrraann    2266  PPoožžaarrnnii  ookkoolliišš  PPGGDD    HHmmeelljjččiičč  
SSttrraann    2277  PPoožžaarrnnii  ookkoolliišš  PPGGDD    JJaabbllaann  
    
SSttrraann    2288  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  JJGGSS  //  OOGGPP  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
SSttrraann    2299  SSeezznnaamm  ooppeerraattiivvnniihh  ččllaannoovv  PPGGDD    MMiirrnnaa  PPeečč  
SSttrraann    3300  SSeezznnaamm  ooppeerraattiivvnniihh  ččllaannoovv  PPGGDD    GGlloobbooddooll  
SSttrraann    3311  SSeezznnaamm  ooppeerraattiivvnniihh  ččllaannoovv  PPGGDD    HHmmeelljjččiičč  
SSttrraann    3322  SSeezznnaamm  ooppeerraattiivvnniihh  ččllaannoovv  PPGGDD    JJaabbllaann  
SSttrraann    3333  PPrreegglleedd  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkii  ssee  jjiihh  aakkttiivviirraa  iinn  oobbvveeššččaa  

oobb  rraazzlliiččnniihh  nneessrreeččaahh  
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SSeezznnaamm  nnaasseelliijj  
vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  iinn  zzaaddoollžžeenniihh  

PPGGDD  ppoo  ppoožžaarrnniihh  ookkoolliiššiihh  
  
  

  

ZZaapp..  

šštt..  
IImmee  nnaasseelljjaa  PPGGDD  

      

11..    BBiišškkaa  vvaass  MMiirrnnaa  PPeečč  
22..    ČČeemmššee  HHmmeelljjččiičč  
33..    DDoolleennjjaa  vvaass  pprrii  MMiirrnnii  PPeeččii  HHmmeelljjččiičč  
44..    DDoolleennjjii  GGlloobbooddooll  GGlloobbooddooll    
55..    DDoolleennjjii  PPooddbboorršštt  MMiirrnnaa  PPeečč  
66..    GGlloobbooččddooll  HHmmeelljjččiičč  
77..    GGoolloobbiinnjjeekk  MMiirrnnaa  PPeečč  
88..    GGoorreennjjii  GGlloobbooddooll  GGlloobbooddooll    
99..    GGoorreennjjii  PPooddbboorršštt  MMiirrnnaa  PPeečč  
1100..    GGoorriišškkaa  vvaass  JJaabbllaann  
1111..    GGrrčč  VVrrhh  GGlloobbooddooll    
1122..    HHmmeelljjččiičč  HHmmeelljjččiičč  
1133..    HHrraassttjjee  pprrii  MMiirrnnii  PPeeččii  HHmmeelljjččiičč  
1144..    JJaabbllaann  JJaabbllaann  
1155..    JJeellššee  MMiirrnnaa  PPeečč  
1166..    JJoorrddaann  KKaall  GGlloobbooddooll    
1177..    MMaalleennsskkaa  vvaass  MMiirrnnaa  PPeečč  
1188..    MMaallii  KKaall  MMiirrnnaa  PPeečč  
1199..    MMaallii  VVrrhh  JJaabbllaann  
2200..    MMiirrnnaa  PPeečč  MMiirrnnaa  PPeečč  
2211..    OOrrkklljjeevveecc  MMiirrnnaa  PPeečč  
2222..    PPoolljjaannee  pprrii  MMiirrnnii  PPeeččii  HHmmeelljjččiičč  
2233..    SSeelloo  pprrii  ZZaaggoorriiccii  HHmmeelljjččiičč  
2244..    SSrreeddnnjjii  GGlloobbooddooll  GGlloobbooddooll    
2255..    ŠŠeennttjjuurriijj  nnaa  DDoolleennjjsskkeemm  HHmmeelljjččiičč  
2266..    VVeelliikkii  KKaall  MMiirrnnaa  PPeečč  
2277..    VVrrhhoovvoo  pprrii  MMiirrnnii  PPeeččii  JJaabbllaann  
2288..    VVrrhhppeečč    MMiirrnnaa  PPeečč  
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SSeezznnaamm    PPGGDD,,  kkii  ppookkrriivvaajjoo  ppoossaammeezznnaa  
nnaasseelljjaa  

  
  

ZZpp..  
ŠŠtt..  

  
PPGGDD  

ŠŠtteevviilloo  
GGoossppooddiinnjjsstteevv  

ŠŠtteevviilloo  
PPrreebbiivvaallcceevv  

  
NNaasseelljjee  

11..  GGLLOOBBOODDOOLL  1133  5522  DDoolleennjjii  GGlloobbooddooll  
22..  GGLLOOBBOODDOOLL  3366  112299  GGoorreennjjii  GGlloobbooddooll  
33..  GGLLOOBBOODDOOLL  22  33  GGrrčč  VVrrhh  
44..  GGLLOOBBOODDOOLL  1100  3344  JJoorrddaann  KKaall  
55..  GGLLOOBBOODDOOLL  2211  5511  SSrreeddnnjjii  GGlloobbooddooll  
66..  HHMMEELLJJČČIIČČ  1144  3399  ČČeemmššee  
77..  HHMMEELLJJČČIIČČ  2288  8888  DDoolleennjjaa  vvaass  pprrii  MMPP  
88..  HHMMEELLJJČČIIČČ  1100  2288  GGlloobbooččddooll  
99..  HHMMEELLJJČČIIČČ  2288  6655  HHmmeelljjččiičč  
1100..  HHMMEELLJJČČIIČČ  2211  6622  HHrraassttjjee  pprrii  MMPP  
1111..  HHMMEELLJJČČIIČČ  1177  5566  PPoolljjaannee  pprrii  MMPP  
1122..  HHMMEELLJJČČIIČČ  1111  3344  SSeelloo  pprrii  ZZaaggoorriiccii  
1133..  HHMMEELLJJČČIIČČ  2255  8866  ŠŠeennttjjuurriijj    
1144..  JJAABBLLAANN  1199  4411  GGoorriišškkaa  vvaass  
1155..  JJAABBLLAANN  4444  115577  JJaabbllaann  
1166..  JJAABBLLAANN  1122  4466  MMaallii  VVrrhh  
1177..  JJAABBLLAANN  2266  8844  VVrrhhoovvoo  pprrii  MMPP  
1188..  JJAABBLLAANN  3355  110055  ŠŠrraannggaa  
1199..  MMIIRRNNAA    PPEEČČ  3377  111177  BBiišškkaa  vvaass  
2200..  MMIIRRNNAA    PPEEČČ  1122  3300  DDoolleennjjii  PPooddbboorršštt  
2211..  MMIIRRNNAA    PPEEČČ  2266  6600  GGoolloobbiinnjjeekk  
2222..  MMIIRRNNAA    PPEEČČ  3333  8833  GGoorreennjjii  PPooddbboorršštt  
2233..  MMIIRRNNAA    PPEEČČ  66  2299  JJeellššee  
2244..  MMIIRRNNAA    PPEEČČ  2200  6688  MMaalleennsskkaa  vvaass  
2255..  MMIIRRNNAA    PPEEČČ  1177  6644  MMaallii  KKaall  
2266..  MMIIRRNNAA    PPEEČČ  229988  994455  MMiirrnnaa  PPeečč  
2277..  MMIIRRNNAA    PPEEČČ  1144  5522  OOrrkklljjeevveecc  
2288..  MMIIRRNNAA    PPEEČČ  2266  9900  VVeelliikkii  KKaall  
2299..  MMIIRRNNAA    PPEEČČ  2255  7777  VVrrhhppeečč    

        

sskkuuppaajj  882211  22..770000  2288  nnaasseelliijj  
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PPoožžaarrnnii  ookkoolliišš  JJGGSS  ((OOGGPP))  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
  
  

  
  
NNaasseelljjaa  vv  OOGGPP  MMiirrnnaa  PPeečč::    

  
BBiišškkaa  vvaass,,ČČeemmššee,,  DDoolleennjjaa  vvaass  pprrii  MMiirrnnii  PPeeččii,,  DDoolleennjjii  GGlloobbooddooll,,  DDoolleennjjii  PPooddbboorršštt,,  GGlloobbooččddooll,,  
GGoolloobbiinnjjeekk,,  GGoorreennjjii  GGlloobbooddooll,,  GGoorreennjjii  PPooddbboorršštt,,  GGoorriišškkaa  vvaass,,  GGrrčč  VVrrhh,,  HHmmeelljjččiičč,,  HHrraassttjjee  pprrii  
MMiirrnnii  PPeeččii,,  JJaabbllaann,,  JJeellššee,,  JJoorrddaannkkaall,,  MMaalleennsskkaa  vvaass,,  MMaallii  KKaall,,  MMaallii  VVrrhh,,  MMiirrnnaa  PPeečč,,  OOrrkklljjeevveecc,,  
PPoolljjaannee  pprrii  MMiirrnnii  PPeeččii,,  SSeelloo  pprrii  ZZaaggoorriiccii,,  SSrreeddnnjjii  GGlloobbooddooll,,  ŠŠeennttjjuurriijj  nnaa  DDoolleennjjsskkeemm,,  VVeelliikkii  KKaall,,  
VVrrhhoovvoo  pprrii  MMiirrnnii  PPeeččii,,  VVrrhhppeečč..  
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PPoožžaarrnnii  ookkoolliišš  PPGGDD  MMiirrnnaa  PPeečč  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
NNaasseelljjaa  vv  ppoožžaarrnneemm  ookkoolliiššuu::    
  
BBiišškkaa  vvaass,,  DDoolleennjjii  PPooddbboorršštt,,  GGoolloobbiinnjjeekk,,  GGoorreennjjii  PPooddbboorršštt,,    JJeellššee,,  MMaalleennsskkaa  vvaass,,  MMaallii  KKaall,,  MMiirrnnaa  
PPeečč,,  OOrrkklljjeevveecc,,  VVeelliikkii  KKaall,,  VVrrhhppeečč..  
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PPoožžaarrnnii  ookkoolliišš  PPGGDD  GGlloobbooddooll  

  
  

  
  

NNaasseelljjaa  vv  ppoožžaarrnneemm  ookkoolliiššuu::      
  
DDoolleennjjoo  GGlloobbooddooll,,  GGoorreennjjii  GGlloobbooddooll,,  GGrrčč  VVrrhh,,  JJoorrddaann  KKaall,,  SSrreeddnnjjii  GGlloobbooddooll..  
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PPoožžaarrnnii  ookkoolliišš  PPGGDD  HHmmeelljjččiičč  

  
  

  
  
  
  
NNaasseelljjaa  vv  ppoožžaarrnneemm  ookkoolliiššuu::    
  
ČČeemmššee,,  DDoolleennjjaa  vvaass  pprrii  MMiirrnnii  PPeeččii,,  GGlloobbooččddooll,,  HHmmeelljjččiičč,,  HHrraassttjjee  pprrii  MMiirrnnii  PPeeččii,,  PPoolljjaannee  pprrii  MMiirrnnii  
PPeeččii,,  SSeelloo  pprrii  ZZaaggoorriiccii,,  ŠŠeennttjjuurriijj..  
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PPoožžaarrnnii  ookkoolliišš  PPGGDD  JJaabbllaann  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
NNaasseelljjaa  vv  ppoožžaarrnneemm  ookkoolliiššuu::      
  
GGoorriišškkaa  vvaass,,    JJaabbllaann,,  MMaallii  VVrrhh,,  VVrrhhoovvoo  pprrii  MMiirrnnii  ppeeččii,,  ŠŠrraannggaa,,  vvzzhhooddnnii  ddeell  GGrrčč  vvrrhhaa..  
  
  



  

OOBBČČIINNSSKKAA  JJAAVVNNAA  GGAASSIILLSSKKAA  SSLLUUŽŽBBAA  
OOBBČČIINNEE  MMIIRRNNAA  PPEEČČ  ––  OOGGPP  MMiirrnnaa  PPeečč  

  
SSeezznnaamm  ggaassiillsskkeeggaa  ooppeerraattiivvnneeggaa  kkaaddrraa  

DDaattuumm::  ookkttoobbeerr    22001111  
                                                                                                                                                                                                                
  
KKLLIICCNNAA  ŠŠTTEEVV..  RR//pp  

  
MMIIRRNNAA  PPEEČČ  

11  

  
GGLLOOBBOODDOOLL  

11  

  
HHMMEELLJJČČIIČČ  

11  

  
JJAABBLLAANN  

11  
  

FFUUNNKKCCIIJJAA  OOPPEERRAATTIIVVCCAA  
  

PPOOVVEELLJJNNIIKK    
PPGGDD  MMIIRRNNAA  PPEEČČ  

  
PPOOVVEELLJJNNIIKK  PPGGDD  

GGLLOOBBOODDOOLL  

  
PPOOVVEELLJJNNIIKK  PPGGDD    

HHMMEELLJJČČIIČČ  

  
PPOOVVEELLJJNNIIKK  PPGGDD  

JJAABBLLAANN  
  

IIMMEE  
PPRRIIIIMMEEKK  

  
LLEEVVSSTTIIKK  AANNTTOONN  

  
MMAARRKKOO  TTRRAAMMTTEE  

  
KKAAVVŠŠEEKK  FFRRAANNCC  

  
MMAARRJJAANN  JJAANNKKEELLJJ  

  
IIMMEETTNNIIKK  

PPOOZZIIVVNNIIKKAA  

  
DDAA  

  
DDAA  

  
DDAA  

  
DDAA  

  
TTEELL..  DDOOMMAA  //  

GGSSMM  

  
004411  771144  556644  

  
004411  998800  551166  

  
003311  336699  774499  

  
004411  669922  660066  

  
RROOČČNNAA  RRPP  

  

  
DDAA  

  
DDAA  

  
DDAA  

  
DDAA  

  
  

  
KKLLIICCNNAA  ŠŠTTEEVV..  RR//pp  

  
FFUUNNKKCCIIJJAA  OOPPEERRAATTIIVVCCAA  

  
PPRRIIIIMMEEKK  IINN  IIMMEE  

  
IIMMEETTNNIIKK  

PPOOZZIIVVNNIIKKAA  

  
TTEELL..  DDOOMMAA  //  

GGSSMM  
  
  

  
GGRRCC  ppookklliiccnnaa  eennoottaa  ((ppoovveelljjnniikk))  

  
JJaanneezz  MMIIKKLLIIČČ  

  
DDAA  

  
004411  774455  991177  

    
GGZZ    NNoovvoo  mmeessttoo    ((ppoovveelljjnniikk))  

  
AAnnddrreejj  GGRRGGOOVVIIČČ  

  
DDAA  

  
004411  335588  443300  
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JJAAVVNNAA  GGAASSIILLSSKKAA  SSLLUUŽŽBBAA  OOBBČČIINNEE  MMIIRRNNAA  PPEEČČ   
  

SSeezznnaamm  ggaassiillsskkeeggaa  ooppeerraattiivvnneeggaa  kkaaddrraa  --  PPGGDD  MMIIRRNNAA  PPEEČČ  
  

                                                                                                                                                                      DDaattuumm::  ookkttoobbeerr    22001111  
  
  
KKLLIICCNNAA  ŠŠTTEEVV..  RR//pp  

  
MMIIRRNNAA  PPEEČČ  

11  

  
MMIIRRNNAA  PPEEČČ  

22  

  
MMIIRRNNAA  PPEEČČ  

33  

  
MMIIRRNNAA  PPEEČČ  

44  

  
MMIIRRNNAA  PPEEČČ  

55  

  
MMIIRRNNAA  PPEEČČ  

66  

  
MMIIRRNNAA  PPEEČČ  

77  

  
MMIIRRNNAA  PPEEČČ  

88  

  
FFUUNNKKCCIIJJAA  OOPPEERRAATTIIVVCCAA  

  
PPOOVVEELLJJNNIIKK  

  

  
NNAAMMEESSTTNNIIKK  
PPOOVVEELLJJNN..  

  
PPRREEDDSSEEDDNNIIKK  

  
VVOOZZNNIIKK    

GGVVCC  1166//2255  

  
VVOOZZNNIIKK    

GGVV--11  

  
VVOOZZNNIIKK  
GGVVVV--11  

  
PPRROOŽŽEENNJJEE  

SSIIRREENNEE  

  
RREEZZEERRVVAA  

  
IIMMEE    IINN  

PPRRIIIIMMEEKK  

  
LLEEVVSSTTIIKK  
AANNTTOONN  

  
KKOOSS    

MMAARRJJAANN  

  
ZZOORRAANN  
JJOOŽŽEE  

  
KKOOSS  

MMAARRJJAANN  

  
MMAATTOOHH  

BBOOŠŠTTJJAANN  

  
LLEEVVSSTTIIKK  
AANNTTOONN  

  
LLEEVVSSTTIIKK  
AANNTTOONN  

  
ČČAANNŽŽEELLJJ  

SSTTAANNEE  
IIMMEETTNNIIKK  

PPOOZZIIVVNNIIKKAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
TTEELL..  DDOOMMAA  

GGSSMM  
  

004411  771144  556644  
  

004411  665522  663399  
  

004411  665522  663399  
  

004411  665522  663399  
  

004411  440044  337777  
  

004411  771144  556644  
  

004411  771144  556644  
  

003311  336666  444455  
  

RROOČČNNAA  RR//pp  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  
//  

  
DDAA  

  
//  

  
//  

  

  
  
TTEEHHNNIIČČNNAA  OOPPRREEMMLLJJEENNOOSSTT::  
  
--    AACC  1166//2255  zz  mmoobbiillnnoo  RR//pp  
--    GGVV--11  zz  mmoobbiillnnoo  RR//pp  
--    GGVVVV  ––  11  NNIISSAANN    zz  mmoobbiillnnoo  RR//pp  
--    33  xx  MMBB  ((  ZZiigglleerr  880000  ll..,,  TToommooss  330000  ll,,  ppoottooppnnaa  660000  ll..))  
--    66  UUKKVV  rrooččnnaa  RR//pp  
--    VVssaa  vvoozziillaa  ssoo  oopprreemmlljjeennaa  ss  ssttaacciioonnaarrnnoo  rraaddiijjsskkoo  ppoossttaajjoo  
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JJAAVVNNAA  GGAASSIILLSSKKAA  SSLLUUŽŽBBAA  OOBBČČIINNEE  MMIIRRNNAA  PPEEČČ   
  

SSeezznnaamm  ggaassiillsskkeeggaa  ooppeerraattiivvnneeggaa  kkaaddrraa  ––  PPGGDD    GGLLOOBBOODDOOLL  
  

                                                                                                                                                                      DDaattuumm::  ookkttoobbeerr    22001111  
  

  
KKLLIICCNNAA  

ŠŠTTEEVV..  RR//pp  

  
GGLLOOBBOODDOOLL  

11  

  
GGLLOOBBOODDOOLL  

22  

  
GGLLOOBBOODDOOLL  

33  

  
GGLLOOBBOODDOOLL  

44  

  
GGLLOOBBOODDOOLL  

55  

  
GGLLOOBBOODDOOLL  

66  

  
GGLLOOBBOODDOOLL  

77  
  

FFUUNNKKCCIIJJAA  OOPPEERRAATTIIVVCCAA  
  

PPOOVVEELLJJNNIIKK  
  

  
NNAAMMEESSTTNNIIKK  
PPOOVVEELLJJNNIIKKAA  

  
PPRREEDDSSEEDDNNIIKK  

  
VVOOZZNNIIKK    
GGVVVV--11  

  
VVOOZZNNIIKK  
RReezzeerrvvaa  

  
PPRROOŽŽEENNJJEE  

SSIIRREENNEE  

  
RREEZZEERRVVAA  

  
IIMMEE  IINN  

PPRRIIIIMMEEKK  

  
MMAARRKKOO  
TTRRAAMMTTEE  

  
JJOOŽŽEE  

AAVVBBAARR  

  
BBOOŠŠTTJJAANN  

JJAARRCC  

  
AANNTTOONN  

SSTTRRAAJJNNAARR  

  
AALLEEŠŠ  

KKOOVVAAČČIIČČ  

  
MMAARRKKOO  
TTRRAAMMTTEE  

  
AANNTTOONN  

SSTTRRAAJJNNAARR  
IIMMEETTNNIIKK  

PPOOZZIIVVNNIIKKAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
TTEELL..  DDOOMMAA  

GGSSMM  
  

004411  998800  551166  
  

003311  667733441144  
  

004411  992233  775599  
  

003311  336666  449911  
  

004411  663322  884411  
  
004411  998800  551166  

  
003311  336666  449911  

  
RROOČČNNAA  RR//pp  

  
DDAA  

  
DDAA  

  
//  

  
//  

  
//  

  
//  

  
//  

  
TTEEHHNNIIČČNNAA  OOPPRREEMMLLJJEENNOOSSTT::  
  

--  GGVVVV  ––  11  IIvveeccoo  zz  mmoobbiillnnoo  RR//pp  
--  11  xx  MMBB  ččrrppaallkkaa  ((  ZZiigglleerr  88//88  ))  
--  11  xx  UUKKVV  rrooččnnaa  RR//pp  
--  1144xx  ppoozziivvnniikk  
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JJAAVVNNAA  GGAASSIILLSSKKAA  SSLLUUŽŽBBAA  OOBBČČIINNEE  MMIIRRNNAA  PPEEČČ   
  

SSeezznnaamm  ggaassiillsskkeeggaa  ooppeerraattiivvnneeggaa  kkaaddrraa  --  PPGGDD  HHMMEELLJJČČIIČČ  
                                                                

    DDaattuumm::  ookkttoobbeerr    22001111  
                                                                                  

  
KKLLIICCNNAA  

ŠŠTTEEVV..  RRPP  

  
HHMMEELLJJČČIIČČ  

11  

  
HHMMEELLJJČČIIČČ  

22  

  
HHMMEELLJJČČIIČČ  

33  

  
HHMMEELLJJČČIIČČ  

44  

  
HHMMEELLJJČČIIČČ  

55  

  
HHMMEELLJJČČIIČČ  

66  

  
HHMMEELLJJČČIIČČ  

77  

  
HHMMEELLJJČČIIČČ  

88  
  

FFUUNNKKCCIIJJAA  OOPPEERRAATTIIVVCCAA  
  

  
PPOOVVEELLJJNNIIKK  

  

  
NNAAMMEESSTTNNIIKK  
PPOOVVEELLJJNN..  

  
PPRREEDDSSEEDDNNIIKK  

  
VVOOZZNNIIKK    
GGVVGGPP--11  

  
VVOOZZNNIIKK  

  

  
VVOOZZNNIIKK      

  
PPRROOŽŽEENNJJEE  

SSIIRREENNEE  

  
RREEZZEERRVVAA  

  
IIMMEE  IINN  PPRRIIIIMMEEKK  

  

  
KKAAVVŠŠEEKK    
FFRRAANNCC  

  
PPRROOGGAARR  
FFRRAANNCC  

  
SSAAJJEE  

FFRRAANNCC  

  
RREEZZEELLJJ  
BBRRAANNEE  

  
KKOOSS  

AANNTTOONN  

  
LLUUŽŽAARR  
MMIIHHAA  

  
PPRROOGGAARR  
FFRRAANNCC  

  
BBRREEZZOOVVAARR  

MMAARRJJAANN  
IIMMEETTNNIIKK  

PPOOZZIIVVNNIIKKAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  

DDAA  
  
//  

  
//  

  
DDAA  

  
DDAA  

TTEELL..  DDOOMMAA  
GGSSMM  

  
003311  336699  774499  

  
004411  558811  111122  

  
004411  337777  884444  

  
003311  884444881111  

  
0077  33007788445566  

  
004400  559900669955  

  
004411  558811  111122  

  
0077  33007788665544  

  
RROOČČNNAA  RR//pp  

  
DDAA  

  
DDAA  

  
//  

  
//  

  
//  

  
//  

  
//  

  
//  

  
TTEEHHNNIIČČNNAA  OOPPRREEMMLLJJEENNOOSSTT::  

  
--  GGVVGGPP--11  MMaazzddaa  44xx44  zz  mmoobbiillnnoo  RR//pp  
--  33  xx  MMBB  ččrrppaallkkaa  ((RRoosseennbbaauueerr  550000ll,,  TToommooss  330000    iinn  pprreennoossnnaa))  
--  22  xx  UUKKVV  rrooččnnaa  RR//pp  
--  1111  xx  ppoozziivvnniikk  
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JJAAVVNNAA  GGAASSIILLSSKKAA  SSLLUUŽŽBBAA  OOBBČČIINNEE  MMIIRRNNAA  PPEEČČ   

  
SSeezznnaamm  ggaassiillsskkeeggaa  ooppeerraattiivvnneeggaa  kkaaddrraa  --  PPGGDD  JJAABBLLAANN  

  
                                                                                                                                                                      DDaattuumm::  ookkttoobbeerr    22001111  

  
KKLLIICCNNAA    

ŠŠTTEEVV..  RRPP  

  
JJAABBLLAANN  

11  

  
JJAABBLLAANN  

22  

  
JJAABBLLAANN  

33  

  
JJAABBLLAANN  

44  

  
JJAABBLLAANN  

55  

  
JJAABBLLAANN  

66  

  
JJAABBLLAANN  

77  
  

FFUUNNKKCCIIJJAA  OOPPEERRAATTIIVVCCAA  
  

  
PPOOVVEELLJJNNIIKK  

  

  
NNAAMMEESSTTNNIIKK  
PPOOVVEELLJJNN..  

  
PPRREEDDSSEEDDNNIIKK  

  
VVOOZZNNIIKK  
GGVVGGPP--11  

  
VVOOZZNNIIKK  

GGVVMM  

  
PPRROOŽŽEENNJJEE  

SSIIRREENNEE  

  
RREEZZEERRVVAA  

  
IIMMEE  IINN  

PPRRIIIIMMEEKK  

  
MMAARRJJAANN  
JJAANNKKEELLJJ  

  
FFRRAANNCCII  
NNOOVVAAKK  

  
MMAARRKKOO    
ŽŽAAGGAARR  

  
MMAARRJJAANN  
JJAANNKKEELLJJ  

  
FFRRAANNCCII  
NNOOVVAAKK  

  
JJUURREE  

DDRREENNIIKK  

  
ZZVVOONNEE  
PPAAPPEEŽŽ  
  

IIMMEETTNNIIKK  
PPOOZZIIVVNNIIKKAA  

  
DDAA  

  
DDAA  

  
DDAA  

  
//  

  
//  

  
DDAA  

  
DDAA  

TTEELL..  DDOOMMAA  
GGSSMM  

  
004411  669922  660066  

  
004411  225544  443388  

  
004411  880055  887733  

  
004411  669922660066  

  
004411  225544  443388  

  
003311  224499  559999  

  
004411  338855  550011  

  
RROOČČNNAA  RRPP  

  
DDAA  

  
//  

  
//  

  
//  

  
//  

    

MMOOBBIILLNNAA  RRPP  //              
  
TTEEHHNNIIČČNNAA  OOPPRREEMMLLJJEENNOOSSTT::  

  
--  GGVVMM  --11  TTrraaffiicc  RReennaauulltt    44xx44  zz  mmoobbiillnnoo  RR//pp  
--  GGVVGGPP    LLaanndd  RRoovveerr    
--  MMBB  ččrrppaallkkee  ((  11xx  vvaattrroosspprreemm,,  11xx  TToommooss))  
--  11  xx  UUKKVV    rrooččnnaa  RR//pp  
--  1144  xx  ppoozziivvnniikk  
  



77..    PPRREEGGLLEEDD  
OODDGGOOVVOORRNNIIHH,,  KKII  SSEE  JJIIHH  AAKKTTIIVVIIRRAA  OOBB  NNAARRAAVVNNIIHH  IINN    

                DDRRUUGGIIHH  NNEESSRREEČČAAHH  IINN  OOSSEEBB,,  KKII  SSEE  JJIIHH  OOBBVVEEŠŠČČAA  OOBB  
NNEESSRREEČČAAHH  

  
  
  
  
  

VVRRSSTTAA  NNEESSRREEČČEE::  PPOOŽŽAARR  

VVrrssttnnii  rreedd  kklliiccaannjjaa    
IIZZVVAAJJAALLEECC  UUKKRREEPPAA  

  
IImmee  iinn  PPrriiiimmeekk  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

  
11..  

  
GGRRCC  NNoovvoo  mmeessttoo  JJaanneezz  MMiikklliičč    0077//3399  3333  004400  004411  774455  991177  

  
22..  

  
PPGGDD  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  MMaattiiččnnoo  ddrruuššttvvoo  oozz..  oossrreeddnnjjaa  GGEE  ppoo    nnaaččrrttuu  aakkttiivviirraannjjaa  

                                
  
  
OOBBVVEEŠŠČČAA  SSEE::  

  
VVrrssttnnii  rreedd  oobbvveeššččaannjjaa  

  
IImmee  iinn  PPrriiiimmeekk  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

11..  PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  MMaarrttiinn  KKrreevvss      004411  550044  447711  
22..  ŽŽuuppaann    MMiirrnnee  PPeeččii  ZZvvoonnee  LLaahh    0077//  3399  3366  110000  004411  776655  557799  
33..  PPoovveelljjnniikk  OOŠŠCCZZ  ŠŠtteeffaann  SSllaakk      005511  333311  0066  

  
  
OOPPOOMMBBAA::  
**GGRRCC  NNoovvoo  mmeessttoo  iimmaa  ppooggooddbboo  zz  OObbččiinnoo  mmiirrnnaa  PPeečč  oo  zzaaggoottaavvlljjaannjjuu  ppoožžaarrnnee  vvaarrnnoossttii  nnaa  nnjjeenneemm  
cceelloottnneemm  tteerriittoorriijjuu  iinn  zzaattoo  jjee  pprrvvaa  eennoottaa,,  kkii  ssee  aakkttiivviirraa  oobb  ppoožžaarruu  iinn  oobb  nneessrreeččaahh  nnaa  cceessttaahh,,  ((pprroommeettnniihh  aallii  
nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnnoo  ssnnoovvjjoo))..  HHkkrraattii  ssee  aakkttiivviirraa  mmaattiiččnnoo  PPGGDD  oobbmmooččjjaa,,  kkjjeerr  jjee  pprriiššlloo  ddoo  ppoožžaarraa..  
  
  
  
  

  VVRRSSTTAA  NNEESSRREEČČEE::  PPOOTTRREESS  

  
VVrrssttnnii  rreedd  
kklliiccaannjjaa  

  
IIZZVVAAJJAALLEECC  UUKKRREEPPAA  

  
IImmee  iinn  PPrriiiimmeekk  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

11..  GGEE  iizz    JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč    
MMaarrttiinn  KKrreevvss  

      
004411  550044  447711  

22..  GGrraaddbbeenniiššttvvoo  
KKUUKKAAVVIICCAA  
MMiirrnnaa  PPeečč  

  
ZZddrraavvkkoo  KKuukkaavviiccaa  

    
0077//  3300  7788  999966  

  

44..  CCGGPP  ddeežžuurrnnii    0077 //   339944  2277   
0000   

  

55..  JJPP  KKoommuunnaallaa    
NNoovvoo  mmeessttoo  

  
ddeežžuurrnnii  

    
  0077//  339933  2244  5500  

  

  
  
OOBBVVEEŠŠČČAA  SSEE::  

  
VVrrssttnnii  rreedd  oobbvveeššččaannjjaa  

  
IImmee  iinn  PPrriiiimmeekk  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

11..  PPoovveelljjnniikk  OOŠŠCCZZ  ŠŠtteeffaann  SSllaakk      005511  333311  0066  
22..  ŽŽuuppaann  MMiirrnnee  PPeeččii  ZZvvoonnee  LLaahh    0077//  3399  3366  110000  004411  776655  557799  
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  VVRRSSTTAA  NNEESSRREEČČEE::  PPOOPPLLAAVVEE  

  
VVrrssttnnii  rreedd  
kklliiccaannjjaa  

  
IIZZVVAAJJAALLEECC  UUKKRREEPPAA  

  
OOddggoovvoorrnnaa  oosseebbaa  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

11..  GGEE  iizz    JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  MMaarrttiinn  KKrreevvss      004411  550044  447711  
22..  GGrraaddbbeenniiššttvvoo  

KKUUKKAAVVIICCAA  
MMiirrnnaa  PPeečč  

  
ZZddrraavvkkoo  KKuukkaavviiccaa  

    
0077//  3300  7788  999966  

  

33..  CCGGPP  ddeežžuurrnnii    0077 //   339944  2277   
0000   

  

44..  JJPP  KKoommuunnaallaa    
NNoovvoo  mmeessttoo  

  
ddeežžuurrnnii  

    
  0077//  339933  2244  5500  

  

  
  
  

  
VVrrssttnnii  rreedd  oobbvveeššččaannjjaa  

  
IImmee  iinn  PPrriiiimmeekk  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

11..  PPoovveelljjnniikk  OOŠŠCCZZ  ŠŠtteeffaann  SSllaakk      005511  333311  0066  
22..  ŽŽuuppaann  MMiirrnnee  PPeeččii  ZZvvoonnee  LLaahh    0077//  3399  3366  110000  004411  776655  557799  

  
  
  
  
  
  
  
  

  VVRRSSTTAA  NNEESSRREEČČEE::  NNEESSRREEČČEE  ZZ  NNEEVVAARRNNIIMMII  SSNNOOVVMMII  
  

VVrrssttnnii  rreedd  
kklliiccaannjjaa  

  
IIZZVVAAJJAALLEECC  

UUKKRREEPPAA  

  
OOddggoovvoorrnnaa  oosseebbaa  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

  
11..  

  
GGRRCC    NNoovvoo  mmeessttoo  

  
ddeežžuurrnnii  

    
0077//  339933  3300  4400  

004411774455  991177  
JJaanneezz  MMiikklliičč  

22..  IInnššppeekkttoorraatt  zzaa  
vvaarrssttvvoo  ookkoolljjaa  

  
DDaarrkkoo  OOkklleeššččeenn  

  
0077//337733--1122--2233  

  
0077//337733--1122--2233  

  
004411//337700--886633  

33..  PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  MMiirrnnaa  
PPeečč  

  
MMaarrttiinn  KKrreevvss  

      
004411  550044  447711  

44..  ZZaavvoodd  zzaa  zzddrr..  vvaarr..  DDrr..  HHaarrllaannddeerr  0077//333322--4477--9988  0077//333322--1144--2244    
55..  GGrraaddbbeenniiššttvvoo  

KKUUKKAAVVIICCAA  
MMiirrnnaa  PPeečč  

  
ZZddrraavvkkoo  KKuukkaavviiccaa  

    
0077//  3300  7788  999966  

  

66..  JJPP  KKoommuunnaallaa    
NNoovvoo  mmeessttoo  

  
ddeežžuurrnnii  

  
ddeežžuurrnnii  

  
  0077//  339933  2244  5500  

  
  

  
  
  
OOBBVVEEŠŠČČAA  SSEE::  

  
VVrrssttnnii  rreedd  oobbvveeššččaannjjaa  

  
IImmee  iinn  PPrriiiimmeekk  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

11..  PPoovveelljjnniikk  OOŠŠCCZZ  ŠŠtteeffaann  SSllaakk      005511  333311  0066  
22..  ŽŽuuppaann  MMiirrnnaa  PPeeččaa  ZZvvoonnee  LLaahh    0077//  3399  3366  110000  004411  776655  557799  
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  VVRRSSTTAA  NNEESSRREEČČEE::  PPRROOMMEETTNNEE  NNEESSRREEČČEE  

  
VVrrssttnnii  rreedd  
kklliiccaannjjaa  

  
IIZZVVAAJJAALLEECC  UUKKRREEPPAA  

  
OOddggoovvoorrnnaa  oosseebbaa  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

  
11..  

  
GGRRCC  NNoovvoo  mmeessttoo  

  
ddeežžuurrnnii  

    
0077//  339933  3300  4400  

004411774455  991177  
JJaanneezz  MMiikklliičč  

22..  EEkkiippaa  NNMMPP        ZZDD  NNoovvoo  
mmeessttoo  ––  ZZPP  MMiirrnnaa  PPeečč  

  
ddeežžuurrnnii  

    
0077//  339911  6677  0033  

RReezzeerrvvnnii  ddrr..  
KKrraammaarr  

0077//  3399  1166  770000  

  

  
  
OOBBVVEEŠŠČČAA  SSEE  PPOO  PPOOTTRREEBBII::  

  
VVrrssttnnii  rreedd  oobbvveeššččaannjjaa  

  
IImmee  iinn  PPrriiiimmeekk  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

11..  PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  MMaarrttiinn  KKrreevvss      004411  550044  447711  
22..  PPoovveelljjnniikk  OOŠŠCCZZ    MMiirrnnaa  

PPeečč  
ŠŠtteeffaann  SSllaakk      005511  333311  0066  

33..  ŽŽuuppaann  MMiirrnnaa  PPeeččaa  ZZvvoonnee  LLaahh    0077//  3399  3366  110000  004411  776655  557799  

  
  
  
  
  
OOPPOOMMBBAA::  
**GGRRCC  NNoovvoo  mmeessttoo  iimmaa  kkoonncceessiijjsskkoo  ppooggooddbboo  zz  UURRSSZZRR  zzaa  rreeššeevvaannjjee  oobb  nneessrreeččaahh  nnaa  cceessttaahh,,  ((pprroommeettnniihh  
aallii  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnnoo  ssnnoovvjjoo))..  TToorreejj  zzaa  ttoovvrrssttnnee  nneessrreeččee  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  zzaaddoollžžeenn  
GGaassiillsskkoo  rreeššeevvaallnnii  cceenntteerr  NNoovvoo  mmeessttoo,,  kkii  iimmaa  oopprreemmoo  zzaa  tteehhnniiččnnee  nneessrreeččee  iinn  nneessrreeččee  zz  nneevvaarrnnoo  ssnnoovvjjoo,,  
llaahhkkoo  mmuu  nnaa  ppoozziivv  RReeCCOO  ppoommaaggaajjoo  ččllaannii  PPGGDD  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkii  ssoo  oopprreemmlljjeennii  zzaa  tteehhnniiččnnoo  rreeššeevvaannjjee..  
  
  
  
  
  
  

  VVRRSSTTAA  NNEESSRREEČČEE::  PPOOPPLLAAVVEE  

  
VVrrssttnnii  rreedd  
kklliiccaannjjaa  

  
IIZZVVAAJJAALLEECC  UUKKRREEPPAA  

  
OOddggoovvoorrnnaa  oosseebbaa  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

  
11..  

  
VVssee  GGEE    iizz  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  

  
MMaarrttiinn  KKrreevvss  

      
004411  550044  447711  

  
22..  

GGrraaddbbeenniiššttvvoo  KKUUKKAAVVIICCAA  
MMiirrnnaa  PPeečč  

  
ZZddrraavvkkoo  KKuukkaavviiccaa  

    
0077//  3300  7788  999966  

  

  
  
OOBBVVEEŠŠČČAA  SSEE::  

  
VVrrssttnnii  rreedd  oobbvveeššččaannjjaa  

  
IImmee  iinn  PPrriiiimmeekk  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

11..  PPoovveelljjnniikk  OOŠŠCCZZ  ŠŠtteeffaann  SSllaakk      005511  333311  0066  
22..  ŽŽuuppaann  MMiirrnnee  PPeeččii  ZZvvoonnee  LLaahh    0077//  3399  3366  110000  004411  776655  557799  
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VVRRSSTTAA  NNEESSRREEČČEE::  NNEESSRREEČČEE  VV  JJAAMMAAHH  

  
VVrrssttnnii  rreedd  kklliiccaannjjaa  

  
IIZZVVAAJJAALLEECC  UUKKRREEPPAA  

  
OOddggoovvoorrnnaa  oosseebbaa  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

11..  JJaammaarrsskkii  kklluubb  NNMM  MMiihhaa  RRuukkššee      004411  443366  338888  
22..  GGEE  iizz  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  MMaarrttiinn  KKrreevvss      004411  550044  447711  

  
  
  
OOBBVVEEŠŠČČAA  SSEE::  

VVrrssttnnii  rreedd  oobbvveeššččaannjjaa  II  
mmee  iinn  PPrriiiimmeekk  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

11..  PPoovveelljjnniikk  OOŠŠCCZZ  ŠŠtteeffaann  SSllaakk      005511  333311  0066  
22..  PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  MMaarrttiinn  KKrreevvss      004411  550044  447711  
33..  ŽŽuuppaann  MMiirrnnee  PPeeččii  ZZvvoonnee  LLaahh    0077//  3399  3366  110000  004411  776655  557799  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  VVRRSSTTAA  NNEESSRREEČČEE::  NNEEUURRJJEE,,  VVIIHHAARR,,  VVIISSOOKK  

SSNNEEGG,,  ZZEEMMEELLJJSSKKII  PPLLAAZZ  

  
VVrrssttnnii  rreedd  
kklliiccaannjjaa  

  
IIZZVVAAJJAALLEECC  UUKKRREEPPAA  

OOddggoovvoorrnnaa  
oosseebbaa  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

11..  GGEE  iizz  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  MMaarrttiinn  KKrreevvss      004411  550044  447711  
22..  GGrraaddbbeenniiššttvvoo  KKUUKKAAVVIICCAA  ZZddrraavvkkoo  kkuukkaavviiccaa    0077//  3300  7788  999966    

33..  JJPP  KKoommuunnaallaa    
NNoovvoo  mmeessttoo  

  
ddeežžuurrnnii  

  0077//  339933  2244  5500      
  

  
  
  
  
OOBBVVEEŠŠČČAA  SSEE::  

VVrrssttnnii  rreedd  oobbvveeššččaannjjaa    
IImmee  iinn  PPrriiiimmeekk  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

11..  PPoovveelljjnniikk  OOŠŠCCZZ  ŠŠtteeffaann  SSllaakk      005511  333311  0066  
22..  ŽŽuuppaann  MMiirrnnaa  PPeeččaa  ZZvvoonnee  LLaahh    0077//  3399  3366  110000  004411  776655  557799  
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  VVRRSSTTAA  NNEESSRREEČČEE::  PPOOGGRREEŠŠAANNAA  OOSSEEBBAA  

  
VVrrssttnnii  rreedd  
kklliiccaannjjaa  

  
IIZZVVAAJJAALLEECC  UUKKRREEPPAA  

  
OOddggoovvoorrnnaa  oosseebbaa  

TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

  
GGSSMM  

  
11..  

  
GGEE  iizz  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč    

  
MMaarrttiinn  KKrreevvss  

      
004411  550044  447711  

22..    
JJaammaarrsskkii  kklluubb  NNoovvoo  mmeessttoo  

  
MMiihhaa  RRuukkššee  

      
004411  443366  338888  

  
  
  

OOBBVVEEŠŠČČAA  SSEE::  
VVrrssttnnii  rreedd  oobbvveeššččaannjjaa    

IImmee  iinn  PPrriiiimmeekk  
TTeelleeffoonn    
ddoommaa  

TTeelleeffoonn    
sslluužžbbaa  

GGSSMM  

11..  PPoovveelljjnniikk  OOŠŠCCZZ  ŠŠtteeffaann  SSllaakk      005511  333311  0066  
22..  ŽŽuuppaann  MMiirrnnaa  PPeeččaa  ZZvvoonnee  LLaahh    0077//  3399  3366  110000  004411  776655  557799  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IIIIII..  RRAAZZLLAAGGAA  OOKKRRAAJJŠŠAAVV  
  
  
ZZAARREE    --  ZZaaššččiittaa  iinn  rreeššeevvaannjjee  
ZZRRPP    --    ZZaaššččiittaa,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  
GGZZSS      --  GGaassiillsskkaa  zzvveezzaa  SSlloovveenniijjee  
GGZZNNMM    --    GGaassiillsskkaa  zzvveezzaa  NNoovvoo  mmeessttoo  
CCZZ      --  CCiivviillnnaa  zzaaššččiittaa    
OOššCCZZMMPP    --  OObbččiinnsskkii  ššttaabb  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  MMiirrnnaa  PPeečč  
OOGGEE      --  OOppeerraattiivvnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  iizz  pprroossttoovvoolljjnneeggaa  ggaassiillsskkeeggaa  ddrruuššttvvaa  
JJGGSS                            --  JJaavvnnaa  ggaassiillsskkaa  sslluužžbbaa  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  ((nnaajjvviiššjjii  nniivvoo  ppoovveelljjeevvaannjjaa))  
PPGGDD    --  PPrroossttoovvoolljjnnoo  ggaassiillsskkoo  ddrruuššttvvoo  
OOŽŽBBKK      --  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  
RReeCCOO    --  RReeggiijjsskkii  cceenntteerr  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  iinn  aallaarrmmiirraannjjee  
ZZVVNNDDNN    --  ZZaakkoonn  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  
ZZVVPPoozz    --  ZZaakkoonn  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  ppoožžaarroomm  
ZZGGaass      --  ZZaakkoonn  oo  ggaassiillssttvvuu  
OOOORRKK    --  OObbččiinnsskkaa  oorrggaanniizzaacciijjaa  RRddeeččeeggaa  kkrriižžaa  
  
  
  


