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11..  VVRRSSTTAA  IINN  ZZNNAAČČIILLNNOOSSTTII  VVEELLIIKKIIHH    PPOOŽŽAARROOVV  

  
11..11  ZZnnaaččiillnnoossttii  oobbmmooččjjaa  vveeččjjeeggaa  ppoožžaarraa  
ZZnnaaččiillnnoosstt  vveeččjjeeggaa  ppoožžaarraa  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  iinn  ppoosslloovvnniihh  pprroossttoorroovv  nnaa  oožžjjeemm  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  
MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  nneennaaddnnaa  vveelliikkaa  ooggrroožžeennoosstt  pprreebbiivvaallcceevv  ss  ssttrruuppeenniimmii  pplliinnii,,  kkii  ssee  sspprrooššččaajjoo  oobb  
ppoožžaarruu,,  ppaanniikkaa,,  kkii  zzaajjaammee  pprreebbiivvaallccee  iinn  oommeejjeennoo  ggiibbaannjjee  oobb  eevvaakkuuaacciijjii..  
  
11..11..11  MMoožžnnii  vvzzrrookkii  zzaa  nnaassttaanneekk  ppoožžaarraa  
MMoožžnnii  vvzzrrookkii  zzaa  nnaassttaanneekk  ppoožžaarraa  vveeččjjee  rraazzsseežžnnoossttii  vv  oožžjjeemm  pprreeddeelluu  mmeessttaa  MMiirrnnaa  PPeečč  ssoo  vv  
pprreetteežžnnoo  ssllaabbii  ggrraaddnnjjii,,  ssttrrnnjjeennaa  ggrraaddnnjjaa  ssttaarreejjššiihh  oobbjjeekkttoovv  ((ttuuddii  110000  lleett)),,  ssllaabboo  vvzzddrržžeevvaanniihh  
kkuurriiššččiihh  iinn  zzaassttaarreelliihh  eelleekkttrrooiinnššttaallaacciijjaahh..  
  
11..11..22..  SSttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii::  
NNaa  ppooddllaaggii  PPrraavviillnniikkaa  oo  mmeettooddoollooggiijjii  zzaa  uuggoottaavvlljjaannjjee  oocceennee  ppoožžaarrnnee  ooggrroožžeennoossttii    vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  
PPeečč,,  ssee  pprriiččaakkuujjee::  33  ––  ssrreeddnnjjaa  ssttooppnnjjaa  ppoožžaarrnnee  ooggrroožžeennoossttii..  
  
  
  
11..22..  OOppiiss  pprriiččaakkoovvaanniihh  ppoosslleeddiicc  iizz  oocceennee  ooggrroožžeennoossttii  
PPoosslleeddiiccee  vveeččjjeeggaa  ppoožžaarraa  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  bbii  bbiillee::  iizzgguubbaa  žžiivvlljjeennjjsskkeeggaa  pprroossttoorraa  
aallii  cceelloo  ččlloovveešškkee  žžrrttvvee,,  ssoocciiaallnnii  pprroobblleemmii  iinn  iizzgguubbaa  pprreemmoožžeennjjaa  pprreebbiivvaallcceevv  iinn  vv  mmaannjjššeemm  
oobbsseegguu  iizzgguubbaa  ddeelloovvnniihh  mmeesstt..  
  
  
  
11..33..  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee  
OObb  vveeččjjeemm  ppoožžaarruu  llaahhkkoo  pprriiddee  ddoo  nnaassttaannkkaa  nnaasslleeddnnjjiihh  vveerriižžnniihh  nneessrreečč::  

−−  rruuššeennjjaa  oobbjjeekkttoovv  
−−  ppoošškkooddoovvaannjjee  aallii  uunniiččeennjjee  iinnffrraassttrruukkttuurree  ((vvooddnnee,,  pplliinnsskkee,,  tteelleeffoonnsskkee  iippdd..))  
−−  rraazzlliittjjee  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii  ……  

  
  
  
11..44..  SSkklleeppnnee  uuggoottoovviittvvee  
PPrrii  zzaaššččiittii  iinn  rreeššeevvaannjjuu  jjee  bbiissttvveenneeggaa  ppoommeennaa,,  ddaa  ooppeerraattiivvnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  ččiimm  pprreejj  pprriiddeejjoo  nnaa  
kkrraajj  nneessrreeččee  iinn  ttaakkoojj  pprriiččnneejjoo  zz  oorrggaanniizziirraanniimm  uummiikkoomm  ooggrroožžeenniihh  pprreebbiivvaallcceevv  tteerr  ggaaššeennjjeemm  
oobbjjeekkttoovv..  NNaallooggaa  PPoovveelljjnniikkaa  CCZZ  ppaa  jjee  ddaa  ttaakkoojj  oorrggaanniizziirraa  uussttrreezznnoo  ppoommoočč  ggaassiillsskkiimm  eennoottaamm..  
  
  
  
  
DDooddaatteekk  DD--11::    OOcceennaa  ooggrroožžeennoossttii  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  oobb  vveeččjjiihh  ppoožžaarriihh  
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22..  OOBBSSEEGG  NNAAČČRRTTOOVVAANNJJAA  

  
22..11..  TTeemmeelljjnnee  rraavvnnii  nnaaččrrttoovvaannjjaa  
  
TTeemmeelljjnnii  nnaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  jjee  oobbččiinnsskkii  nnaaččrrtt..  
PPoožžaarrnnee  iinn  ddrruuggee  ooppeerraattiivvnnee  nnaaččrrttee  vvaarrssttvvaa  pprreedd  ppoožžaarrii  iizzddeellaajjoo  ppooddjjeettjjaa,,  zzaavvooddii  iinn  oorrggaanniizzaacciijjee  
nnaa  ppooddllaaggii  zzaakkoonnooddaajjee  ss  ppooddrrooččjjaa  vvaarrssttvvaa  pprreedd  ppoožžaarrii,,  vvaarrssttvvaa  pprrii  ddeelluu  iinn  ddrruuggiihh  ppooddrrooččiijj..  
  
PPoovveelljjnniikk  jjaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  iizzddeellaa  ooppeerraattiivvnnii  ggaassiillsskkii  nnaaččrrtt  zzaa  
iizzvvaajjaannjjee  nnaalloogg  jjaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
  
  
22..22  TTeemmeelljjnnaa  nnaaččeellaa  nnaaččrrttoovvaannjjaa    
  
ZZaaššččiittaa,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ssee  oobb  vveelliikkiihh  ppoožžaarriihh  oorrggaanniizziirraajjoo  vv  sskkllaadduu  ss  tteemmii  nnaaččeellii::    
  
••  NNaaččeelloo  pprraavviiccee  ddoo  vvaarrssttvvaa  --  vvssaakkddoo  iimmaa  pprraavviiccoo  ddoo  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  
nneessrreeččaammii,,  kkii  vvkklljjuuččuujjee  ttuuddii  vveelliikkee  ppoožžaarree..    
••  NNaaččeelloo  ppoommooččii  --  oobb  vveelliikkeemm  ppoožžaarruu  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  jjee  vvssaakkddoo  ddoollžžaann  ppoommaaggaattii  ppoo  ssvvoojjiihh  
mmooččeehh  iinn  ssppoossoobbnnoossttiihh..    
••  NNaaččeelloo  jjaavvnnoossttii  --  ppooddaattkkii  oo  nneevvaarrnnoossttiihh,,  tteerr  oo  ddeejjaavvnnoossttii  oorrggaannoovv  llookkaallnniihh  sskkuuppnnoossttii  iinn  ddrruuggiihh  
iizzvvaajjaallcceevv  nnaalloogg  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ssoo  jjaavvnnii..    
••  NNaaččeelloo  pprreevveennttiivvee  --  llookkaallnnee  sskkuuppnnoossttii  pprrii  zzaaggoottaavvlljjaannjjuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  
nneessrreeččaammii,,  vv  sskkllaadduu  ss  ssvvoojjiimmii  pprriissttoojjnnoossttmmii,,  pprreeddnnoossttnnoo  oorrggaanniizziirraattaa  iizzvvaajjaannjjee  pprreevveennttiivvnniihh  
uukkrreeppoovv..    
••  NNaaččeelloo  ooddggoovvoorrnnoossttii  --  vvssaakkaa  ffiizziiččnnaa  iinn  pprraavvnnaa  oosseebbaa  jjee  vv  sskkllaadduu  zz  zzaakkoonnoomm  ooddggoovvoorrnnaa  zzaa  
iizzvvaajjaannjjee  uukkrreeppoovv  vvaarrssttvvaa  pprreedd  ppoožžaarrii  vv  nnaarraavvnneemm  ookkoolljjuu..    
••  NNaaččeelloo  ppoossttooppnnoossttii  pprrii  uuppoorraabbii  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  --  llookkaallnnaa  sskkuuppnnoosstt  uuppoorraabbii  zzaa  zzaaššččiittoo,,  
rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  oobb  vveelliikkiihh  ppoožžaarriihh  nnaajjpprreejj  ssvvoojjee  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa..  VV  pprriimmeerriihh,,  kkoo  zzaarraaddii  
vveelliikkeeggaa  oobbsseeggaa  nneessrreeččee  oozziirroommaa  ooggrroožžeennoossttii,,  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa  llookkaallnnee  sskkuuppnnoossttii  nniissoo  zzaaddoossttnnaa  
aallii  nniissoo  zzaaggoottoovvlljjeennaa  mmeedd  ssoosseeddnnjjiimmii  llookkaallnniimmii  sskkuuppnnoossttmmii,,  ddrržžaavvaa  zzaaggoottaavvlljjaa  uuppoorraabboo  ssiill  iinn  
ssrreeddsstteevv  iizz  ššiirrššeeggaa  oobbmmooččjjaa..    
••  NNaaččeelloo  zzaakkoonniittoossttii  --  nniihhččee  nnii  ddoollžžaann  iinn  nnee  ssmmee  iizzvvaajjaattii  ooddllooččiittvvee  vv  pprriimmeerruu  vveelliikkeeggaa  ppoožžaarraa,,  ččee  
jjee  ooččiittnnoo,,  ddaa  bbii  ss  tteemm  ssttoorriill  kkaazznniivvoo  ddeejjaannjjee  aallii  kkrrššiill  mmeeddnnaarrooddnnoo  hhuummaanniittaarrnnoo  pprraavvoo..    
••  NNaaččeelloo  vvaarrssttvvaa  rreeššeevvaallcceevv  iinn  ddrruuggeeggaa  oosseebbjjaa  --  ttrreebbaa  jjee  zzaaggoottoovviittii  vvaarrnnoosstt  ppoossaammeezznniikkoovv,,  kkii  
ssooddeelluujjeejjoo  pprrii  zzaaššččiittii  iinn  rreeššeevvaannjjuu  oobb  vveelliikkeemm  ppoožžaarruu..    
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33..    KKOONNCCEEPPTT  ZZAAŠŠČČIITTEE,,  RREEŠŠEEVVAANNJJAA  IINN  PPOOMMOOČČII  OOBB  PPOOŽŽAARRIIHH  
  
  
33..11  PPooddmmeennee  
  
TTeemmeelljjnnaa  pprreeddppoossttaavvkkaa  nnaaččrrttaa  jjee  rraazzššiirriitteevv  ppoožžaarraa  nnaa  vveeččjjee  šštteevviilloo  oobbjjeekkttoovv  iinn  ss  tteemm  vveeččjjee  
šštteevviilloo  ooggrroožžeenniihh  pprreebbiivvaallcceevv..  DDoo  ppoožžaarraa  llaahhkkoo  pprriiddee  nneennaaddoommaa  aallii  ppoossttooppnnoo  nnaa  oobbmmooččjjuu  
OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  ((ssttaarroo  mmeessttnnoo  jjeeddrroo,,ssttaannoovvaannjjsskkii  bbllookkii,,  bbeenniinnsskkaa  ččrrppaallkkaa……))..  
  
33..22  ZZaammiisseell  iizzvveeddbbee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  
  
GGllaavvnnee  ooppeerraattiivvnnee  nnaallooggee  ggaaššeennjjaa  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oopprraavviijjoo  pprriissttoojjnnee  llookkaallnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee,,  vv  
sskkllaadduu  ss  ssvvoojjiimm  ooppeerraattiivvnniimm  nnaaččrrttoomm..  EEnnoottee  vvooddiijjoo  ppoovveelljjnniikkii  ggaassiillsskkiihh  eennoott..  GGaassiillsskkee  eennoottee  ssee  
aakkttiivviirraajjoo  sskkllaaddnnoo  zz  OOppeerraattiivvnniimm  ggaassiillsskkiimm  nnaaččrrttoomm  JJGGSS  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  iinn  pprriillooggaammii  nnaaččrrttaa..  
DDrruuggee  eennoottee  ZZRRPP,,  vvooddii  PPoovveelljjnniikk  CCZZ,,  kkii  zz  ooddrreejjeenniimmii  uukkrreeppii  iizzvvaajjaa  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč..  
ZZaaššččiittaa  iinn  rreeššeevvaannjjee  ppootteekkaa  zz  iizzvveeddbboo  nnaaččrrttaa  eevvaakkuuaacciijjee  pprreebbiivvaallcceevv..  ZZaaššččiittaa  nneeppoošškkooddoovvaanneeggaa  
pprreemmoožžeennjjaa  ssee  iizzvveeddee  zz  uuvveeddbboo  ssttrraažž..  NNaallooggaa  ppoolliicciijjee  jjee  nnaaddzzoorroovvaannjjee  iinn  uukkrreeppaannjjee  ookkoollii  mmeessttaa  
ppoožžaarraa..  RReeššeevvaannjjee  ppoonneessrreeččeenniihh  pprreebbiivvaallcceevv  jjee  vv  pprriissttoojjnnoossttii  iinn  iizzvveeddbbii  eennoott  pprrvvee  mmeeddiicciinnsskkee  
ppoommooččii..  
OObb  vveeččjjeemm  ppoožžaarruu,,  kkoo  jjee  nnuujjnnoo  ppoottrreebbnnoo  eevvaakkuuiirraattii  pprreebbiivvaallccee  iizz  ooggrroožžeenneeggaa  oobbmmooččjjaa  aallii  
zzggrraaddbbee,,  oo  oobbvveeššččaannjjuu  ooggrroožžeenniihh  pprreebbiivvaallcceevv  ooddllooččaa  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee,,  oobbvveeššččaa  ppaa  ssee  žžuuppaannaa..  
  
  
PPrriillooggaa  ::  sshheemmaa  

  

  
  
  

VELIK  POŽAR 

KLASIFIKACIJA DOGODKOV

SREDNJI 
POŽAR

aktiviranje  matičnega 
PGD

spremljanje stanja obveščanje javnosti

VELIKI 
POŽAR

ZELO 
VELIKI 
POŽAR

aktiviranje vseh PGD v 
občini in sil ZRP

obveščanje 
prebivalcev

spremljanje stanja
določ itev zašč itnih 

ukrepov

aktiviranje vseh gasilcev in 
sil za ZRP ter pomoč  

sosednjih občin in države
obveščanje možnost dodatnih 

posledic
ocena situacije

priporočila in predlogi za 
izvajanje zaščitnih ukrepov

določitev zašč itnih ukrepov
posredovanje odločitve o 

izvajanju zaščitnih ukrepov

izvajanje ZRP
priprava informacij  

za javnost
spremljanje situacije in 

aktivnosti
prilagajanje 

aktivnosti nastalim 
razmeram

izvajanje nalog in ukrepov 
ZRP

spremljanje stanja
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33..33  UUppoorraabbaa  nnaaččrrttaa  
  
NNaaččrrtt  ssee  aakkttiivviirraa,,  kkoo  pprriiddee  ddoo  vveeččjjeeggaa  ppoožžaarraa..  VV  pprriimmeerriihh,,  kkoo  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  ((ppoovveelljjnniikk  PPGGDD,,  
ppoovveelljjnniikk  JJGGSS))  ppoottrreebbuujjee  ppoommoočč  ttuuddii  vv  ddrruuggiihh  ssiillaahh  iinn  ssrreeddssttvviihh..  PPoommoočč  oorrggaanniizziirraa  iinn  vvooddii  
ppoovveelljjnniikk  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  oobbččiinnee..  OOppeerraattiivvnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  nnaaddaalljjuujjeejjoo  zz  ddeelloomm  ppoo  ssvvoojjeemm  
ooppeerraattiivvnneemm  nnaaččrrttuu    zzaa  oopprraavvlljjaannjjee  JJGGSS..    
  
33..44..  KKoonncceepptt  ooddzziivvaa  
  
NNaa  zzaahhtteevvoo  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  oo  ppoottrreebbii  zzaa  ddooddaattnnoo  ppoommoočč  iinn  ddooddaattnnee  ssiillee  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  pprriiččnnee  zz  
aakkttiivviirraannjjeemm  ppooggooddbbeenniihh  eennoott  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  ppoossaammeezznniihh  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv..  TToo  ssoo  pprreeddvvsseemm  
ppooggooddbbeennaa  ppooddjjeettjjaa  iinn  zzaavvooddii  ((KKoommuunnaallaa,,  ggrraaddbbeennaa  mmeehhaanniizzaacciijjaa,,  ……ppoo  sskklleeppuu)),,  eennoottee  zzaa  
ppoommoočč  pprrii  eevvaakkuuaacciijjii::  ((nnaassttaanniittvveennee  zzmmoogglljjiivvoossttii,,  pprreehhrraannaa,,  ppssiihhoolloošškkaa  ppoommoočč,,  eennoottee  RRddeeččeeggaa  
kkrriižžaa,,  CCeenntteerr  zzaa  ssoocciiaallnnoo  ddeelloo....))..  
  
  
  
  
44..      SSIILLEE,,  SSRREEDDSSTTVVAA  IINN  VVIIRRII  IIZZVVAAJJAANNJJAA  NNAAČČRRTTAA  
  
  
44..11..    ZZbbiirrkkee  ppooddaattkkoovv  oo  pprriippaaddnniikkiihh  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  ((pprriillooggee  ssoo  vv  ppoosseebbnnii  mmaappii  pprriilloogg))  
  

  
PPrriillooggaa  

  
VVsseebbiinnaa  

PP  ––  11  SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb,,  oorrggaannoovv  iinn  oorrggaanniizzaacciijj  
PP  ––  33  SSeezznnaamm  ddoollžžnnoossttnniihh  ssiill  ZZRRPP  vv  OObbččiinnii    MMiirrnnaa  PPeečč  

MMaappaa  ŠŠttaabb  CCZZ  PPoovveelljjnniikk  iinn  ččllaannii  OOššCCZZ  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
MMaappaa  zz  EECCZZ  SSlluužžbbaa  zzaa  ppooddppoorroo  pprrii  OObbččiinnsskkeemm  ššttaabbuu  CCZZ  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  

PP  ––  44  SSeezznnaamm  ppooggooddbbeenniihh  ppooddjjeettiijj  ddoollooččeenniihh  ss  sskklleeppoomm  žžuuppaannaa  
PP  ––99  SSeezznnaamm  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv    vv  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  

PP  ––  1100  JJaavvnnii  zzaavvooddii  ss  ppooddrrooččjjaa  oossnnoovvnneeggaa  zzddrraavvssttvveenneeggaa  vvaarrssttvvaa    
  
  
  
  
44..22..    MMaatteerriiaallnnoo  ––  tteehhnniiččnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  ((pprriillooggee  ssoo  vv  ppoosseebbnnii  mmaappii  pprriilloogg))  
  
MMaatteerriiaallnnoo--  tteehhnniiččnnaa  ssrreeddssttvvaa  ssoo  zzaaggoottoovvlljjeennaa  iinn  ssee  zzaaggoottaavvlljjaajjoo    vv  sskkllaadduu  ss  pprreeddppiissaanniimmii  mmeerriillii  
iinn  ssoo  eennoottnnaa  zzaa  ppooddrrooččjjee  cceelloottnnee  ddrržžaavvee  gglleeddee  nnaa  ffoorrmmaacciijjoo  eennoott,,  ššttaabboovv  iinn  sslluužžbb..  
  

  
PPrriillooggaa  

  
VVsseebbiinnaa  

PPrrooggrraamm  
  VVUULLKKAANN  

PPrreegglleedd  oopprreemmlljjeennoossttii  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  zz  vvoozziillii  iinn  
oopprreemmoo..  

PP  ––  1177  PPrreegglleedd  ppoottrreebbnnee    zzaaššččiittnnee  iinn  rreeššeevvaallnnee  oopprreemmee  zzaa  ppoottrreebbee  CCZZ    
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44..33    FFiinnaannččnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  
FFiinnaannččnnaa  ssrreeddssttvvaa  ssee  nnaaččrrttuujjeejjoo  zzaa::  

−−  SSttrroošškkee  ooppeerraattiivvnneeggaa  vvooddeennjjaa  ((  ppoovvrraaččiilloo  ssttrroošškkoovv  zzaa  aakkttiivviirraannjjee  pprriippaaddnniikkoovv    CCZZ  iinn  
ddrruuggiihh  ssiill  ZZRRPP)),,  

−−  SSttrroošškkii  ddeelloovvaannjjaa  ggaassiillsskkiihh  eennoott,,  kkoo  ssoo  vvppookklliiccaannee  aallii  ddeelluujjeejjoo  iizzvveenn  mmaattiiččnnee  llookkaallnnee  
sskkuuppnnoossttii,,  

−−  SSttrroošškkii  ddooddaattnneeggaa  vvzzddrržžeevvaannjjaa  iinn  sseerrvviissiirraannjjaa  uuppoorraabblljjeennee  oopprreemmee,,  
−−  SSttrroošškkii  uussppoossaabblljjaannjjaa  eennoott  iinn  sslluužžbb,,  
−−  MMaatteerriiaallnnee  ssttrroošškkee  ((  pprreevvoozznnee  ssttrroošškkee,,  ssttoorriittvvee,,  iippdd……))  

  
OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaaggoottaavvlljjaa  ffiinnaannččnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  ppoovvrraaččiilloo  ssttrroošškkoovv  iizz  ttooččkkee  44..33..  iizz  
pprroorraaččuunnsskkee  rreezzeerrvvee  zzaa  nnaarraavvnnee  nneessrreeččee..  
  
  
  
  
55..      OOPPAAZZOOVVAANNJJEE,,  OOBBVVEEŠŠČČAANNJJEE  IINN  AALLAARRMMIIRRAANNJJEE  
  
  
55..11..    OObbvveeššččaannjjee  oorrggaannoovv  vvooddeennjjaa  iinn  oorrggaanniizzaacciijj,,  kkii  iizzvvaajjaajjoo  uukkrreeppee  oobb  ppoožžaarriihh::  
  

  
VVooddeennjjee  IIzzvvaajjaalleecc  DDookkuummeennttii  

  
  

PPOOVVEELLJJNNIIKK  JJAAVVNNEE    GGAASSIILLSSKKEE  
SSLLUUŽŽBBEE  ((JJGGSS))  

  
JJAAVVNNAA  GGAASSIILLSSKKAA  SSLLUUŽŽBBAA  

OOBBČČIINNEE  MMIIRRNNAA  PPEEČČ,,  
GGRRAADDBBEENNAA  PPOODDJJEETTJJAA    PPOO  

PPOOGGOODDBBII  

  
OOppeerraattiivvnnii  nnaaččrrtt  

aallaarrmmiirraannjjaa  ggaassiillsskkiihh  
ddrruušštteevv  iinn  

ppooggooddbbeenniihh  ppooddjjeettiijj  vv  
OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  

  
PPOOVVEELLJJNNIIKK  CCIIVVIILLNNEE  ZZAAŠŠČČIITTEE  

((PPCCZZ))  

  
OORRGGAANNII  VVOODDEENNJJAA,,  EENNOOTTEE  IINN  

SSLLUUŽŽBBEE  CCIIVVIILLNNEE  ZZAAŠŠČČIITTEE  

  
SSeezznnaamm  eennoott  CCZZ  
SSeezznnaamm  ššttaabbaa  CCZZ  

  
RREEGGIIJJSSKKII  CCEENNTTEERR  ZZAA  

OOBBVVEEŠŠČČAANNJJEE  MMIIRRNNAA  PPEEČČ  
((RReeCCOO))  

  
DDRRŽŽAAVVNNII  OORRGGAANNII,,  

OORRGGAANNIIZZAACCIIJJEE,,  PPOODDJJEETTJJAA,,  
ZZAAVVOODDII  PPOO  NNAAČČRRTTIIHH  

RREEGGIIJJSSKKEEGGAA  CCEENNTTRRAA  ZZAA  
OOBBVVEEŠŠČČAANNJJEE  

  

  
tteelleeffoonn  111122  

ppoossttooppkkii  RReeCCOO  vv  
sskkllaadduu  zz  OONN  GGDD  vv  
OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  

  
  
55..22..  OObbvveeššččaannjjee  jjaavvnnoossttii  oo  ppoožžaarruu  iinn  nnaavvooddiillaa  zzaa  rraavvnnaannjjee  iinn  uukkrreeppaannjjee  
  
OObb  vveeččjjeemm  ppoožžaarruu,,  kkoo  jjee  ttrreebbaa  nnuujjnnoo  eevvaakkuuiirraattii  pprreebbiivvaallssttvvoo  zz  ooggrroožžeenneeggaa  oobbmmooččjjaa,,  oobbjjeekkttoovv  aallii  
hhiišš,,  ooddllooččaa  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  oozz..  ppoovveelljjnniikk  JJGGSS..    KKoo  ggrree  zzaa  vveeččjjoo  eevvaakkuuaacciijjoo,,  mmnnoožžiiččnnoo  
pprreesseelliitteevv  oobbvveezznnoo  ooddllooččaa  žžuuppaann  iinn  ppoovveelljjnniikk  CCZZ..  
  
  
DD  ––  22          OOppeerraattiivvnnii  ggaassiillsskkii  nnaaččrrtt    JJaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
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OObbvveeššččaannjjee  ssee  iizzvvaajjaa  zz::  
  
  
NNaaččiinn  oobbvveeššččaannjjaa  

  
IIzzvvaajjaalleecc  

  
OOppoommbbaa  

  
PPrreekkoo  zzvvooččnniikkoovv  nnaa  iinntteerrvveenncciijjsskkiihh  vvoozziilliihh  

  
GGaassiillccii,,  ppoolliicciijjaa  

  

PPrreekkoo  mmeeggaaffoonnoovv  iizz  ggaassiillsskkiihh  vvoozziill  GGaassiillccii    
SS  ttrrkkaannjjeemm  iinn  zzvvoonnjjeennjjeemm  nnaa  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  
oobbjjeekkttiihh  aallii  hhiiššaahh,,  kkii  ssoo  nneeppoossrreeddnnoo  ooggrroožžeennee  oobb  
ppoožžaarruu  

  
GGaassiillccii  

  

OObbvveessttiilloo  pprreekkoo  eelleekkttrroonnsskkiihh  mmeeddiijjeevv  RReeCCOO,,  ggaassiillccii  ZZaahhtteevvoo  pprreekkoo  RReeCCOO  
ppoossrreedduujjee  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  

  
  
55..44..    AAllaarrmmiirraannjjee  rreeššeevvaallnniihh  eennoott  
  
AAllaarrmmiirraannjjee  eennoott,,  kkii  ssoo  pprreeddvviiddeennee  zzaa  rreeššeevvaannjjee  nnaa  oobbmmooččjjuu,,  kkii  jjee  ooggrroožžeennoo  ss  ppoožžaarroomm  iizzvvaajjaa  
RReeCCOO  vv  sskkllaadduu  zz  NNaaččrrttoomm  aallaarrmmiirraannjjaa  ooppeerraattiivvnniihh  ggaassiillsskkiihh  eennoott  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč..    
VV  pprriimmeerruu  vveeččjjiihh  ppoožžaarroovv,,  kkoo  ssee  ppookkaažžee  ppoottrreebbaa  ppoo  ddooddaattnniihh  ssiillaahh,,  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  pprreekkoo  
RReeCCOO  aakkttiivviirraa  ddooddaattnnee  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa  vv  ssooggllaassjjuu  ss  ppoovveelljjnniikkoomm  JJGGSS  aallii  PPCCZZ..  
  

  
AAkkttiivvnnoosstt  

  

  
IIzzvvaajjaalleecc  

  
PPrriillooggaa  

  
OOppoommbbaa  

  
IIzzvvaajjaannjjee  aallaarrmmiirraannjjaa  

  
RReeCCOO  

OOppeerraattiivvnnii  
ggaassiillsskkii  nnaaččrrtt    
JJGGSS  vv  OObbččiinnii  

MMiirrnnaa  PPeečč  

  

OOddllooččiitteevv  oo  ddooddaattnneemm  aallaarrmmiirraannjjuu  
ssiill  iizz  ssoosseeddnnjjiihh    oobbččiinn  

  
RReeCCOO  

NNaaččrrtt  aallaarrmmiirraannjjaa  
vv  RReeCCOO  NNoovvoo  

mmeessttoo  

NNaa  pprreeddlloogg  vvooddjjee  
iinntteerrvveenncciijjee  oozz..  vv  

ddooggoovvoorruu  zz  žžuuppaannoomm  
  
  
  
  
66..      AAKKTTIIVVIIRRAANNJJEE  SSIILL  IINN  SSRREEDDSSTTEEVV  
  
  
AAkkttiivviirraannjjee  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  ppoottrreebbnniihh  zzaa  uukkrreeppaannjjee  oobb  ppoožžaarruu  jjee  nnaattaannččnnoo    oopprreeddeelljjeennoo  vv  
OOppeerraattiivvnneemm  nnaaččrrttuu  jjaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  MMiirrnnaa  PPeečč  iinn  nnaavvooddiilluu  oo  nnaaččiinnuu  ddeelloovvaannjjaa  
ggaassiillsskkiihh  eennoott  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  jjaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
  
DD  ––  22          OOppeerraattiivvnnii  ggaassiillsskkii  nnaaččrrtt    JJaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
DD  ––  33          NNaavvooddiilloo  zzaa  aakkttiivviirraannjjee  ssiill  zzaa  ZZRRPP  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  
DD  ––  44          NNaavvooddiilloo  oo  nnaaččiinnuu  ddeelloovvaannjjaa  eennoott  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  JJGGSS  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  
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66..22    SShheemmaa  ddeelloovvaannjjaa  ssiisstteemmaa  ZZRRPP  oobb  vveelliikkiihh  ppoožžaarriihh  iinn  nnaavvooddiilloo  oo  uukkrreeppaannjjuu    
  

  
  
  

1 

POŽAR

2 
SPREJEM 

OBVESTILA V  PGD

3 
IZVOZ  PGD, 

OCENA STANJA NA 
POŽARIŠČU, GAŠENJE IN 

REŠEVANJE

4 
OBVEŠČANJE 

OKC

5 
OBVEŠČANJE 

ReCO

7 
SANACIJA POŽARA 

IN POŽARNA 
STRAŽA

8 
AKTIVIRANJE 

SOSEDNJEGA PGD  
Z OPREMO

9 
OBVEŠČANJE 

ŽUPANA

11 
GAŠENJE, 

REŠEVANJE, 
EVAKUACIJA

10 
AKTIVIRANJE V 

SKLADU  Z 
ZAHTEVAMI VODJE 

INTERVENCIJE

13 
AKTIVIRANJE  

DRUGIH PGD IZ 
SOSEDNJIH OBČIN

12 
ALI SO POTREBNE 

DODATNE SILE

6 
ALI SO POTREBNE 

DODATNE SILE, 
SREDSTVA, 

EVAKUACIJA ?

2

d

n

da

ne
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2

14 
GAŠENJE IN 
REŠEVANJE

 
 

15 
ALI JE POTREBNA 

POŽ.STRAŽA

16 
KRAJEVNI 

PGD

18 
UREDITEV IN 
PRIPRAVA 
OPREME

17 
IZVAJANJE 
POŽARNE 
STRAŽE

19 
PONOVNA 

PRIPRAVLJE
NOST 

 

da
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77..    VVOODDEENNJJEE  SSIILL  ZZAA  ZZAAŠŠČČIITTOO  IINN  RREEŠŠEEVVAANNJJEE  
  
  
77..11..    SSppllooššnnoo  oo  uupprraavvlljjaannjjuu  iinn  vvooddeennjjuu  
  
VVooddeennjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  jjee  uurreejjeennoo  zz  ZZaakkoonnoomm  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  
ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  5511//0066))..  PPoo  tteemm  ZZaakkoonnuu  ssee  vvaarrssttvvoo  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  
nneessrreeččaammii  oorrggaanniizziirraa  iinn  iizzvvaajjaa  kkoott  eennootteenn  ssiisstteemm  nnaa  llookkaallnnii,,  rreeggiioonnaallnnii  iinn  ddrržžaavvnnii  rraavvnnii..  
  
77..22..    OOrrggaannii  vvooddeennjjaa  iinn  nnjjiihhoovvee  nnaallooggee      
  
  ŽŽuuppaann  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč::  
  

••  sskkrrbbii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  pprriipprraavv  zzaa  vvaarrssttvvoo  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii,,  
••  sspprreejjmmee  nnaaččrrttee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa,,  
••  sskkrrbbii  zzaa  iizzvvaajjaannee  uukkrreeppoovv  zzaa  pprreepprreeččiitteevv  iinn  zzmmaannjjššaannjjee  ppoosslleeddiicc  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  

nneessrreečč,,  
••  vvooddii  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  tteerr  ooddpprraavvlljjaannjjee  ppoosslleeddiicc  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč,,  
••  sskkrrbbii  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  pprreebbiivvaallcceevv  oo  nneevvaarrnnoossttiihh,,  ssttaannjjuu  vvaarrssttvvaa  iinn  sspprreejjeettiihh  zzaaššččiittnniihh  

uukkrreeppiihh..  
  
OObbččiinnsskkaa  uupprraavvaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč::  
  

••  oopprraavvlljjaa  uupprraavvnnee  iinn  ssttrrookkoovvnnee  nnaallooggee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii,,  
••  zzaaggoottaavvlljjaa  iinnffoorrmmaacciijjsskkoo  iinn  aaddmmiinniissttrraattiivvnnoo  ppooddppoorroo  oorrggaannoomm  vvooddeennjjaa,,  
••  zzaaggoottaavvlljjaa  ppooggoojjee  zzaa  ddeelloovvaannjjee  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  oobbččiinnee  iinn  oobbččiinnsskkeeggaa  ššttaabbaa  CCZZ,,  
••  oorrggaanniizziirraa  ddeelloo  iinn  ppooggoojjee  zzaa  ddeelloo  oobbččiinnsskkiihh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  
••  oorrggaanniizziirraa  ddeelloo  iinn  zzaaggoottaavvlljjaa  ppooggoojjee  zzaa  ddeelloo  kkoommiissiijjee  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee,,  
••  pprriipprraavvlljjaa  pprrvvaa,,  vvmmeessnnaa  ((ddeellnnaa))  iinn  kkoonnččnnaa  ppoorrooččiillaa  oo  nneessrreeččii,,  
••  oopprraavvlljjaa  ddrruuggee  nnaallooggee..  

  
PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč::  
  

••  uussmmeerrjjaa  ddeejjaavvnnoosstt  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  
••  pprreeddllaaggaa  iinn  ooddrreejjaa  zzaaššččiittnnee  uukkrreeppee,,  
••  ooddllooččaa  oo  aakkttiivviirraannjjuu  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  
••  vvooddii  oobbččiinnsskkee  ssiillee  zzaa  zzaaššččiittoo  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  
••  ddoollooččaa  vvooddjjoo  iinntteerrvveenncciijjee,,  
••  zzaahhtteevvaa  ppoommoočč,,  
••  nnaaddzzoorruujjee  iizzvvaajjaannjjee  nnaalloogg  ––  sspprreemmlljjaa  ssttaannjjee  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,  
••  uussmmeerrjjaa  ddeejjaavvnnoosstt  zzaa  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  

oobbmmooččjjuu..  
  
ŠŠttaabb  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  oobb  nneessrreeččii  oorrggaanniizziirraa  nnaasslleeddnnjjee  ddeelloovvnnee  pprroocceessee::  
  

••  ooppeerraattiivvnnoo  nnaaččrrttoovvaannjjee,,  
••  oorrggaanniizziirraannjjee  iinn  iizzvvaajjaannjjee  rreeššeevvaallnniihh  iinntteerrvveenncciijj  iizz  oobbččiinnsskkee  pprriissttoojjnnoossttii,,  
••  zzaaggoottaavvlljjaa  llooggiissttiiččnnoo  ppooddppoorroo  oobbččiinnsskkiimm  ssiillaamm  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  
••  oopprraavvlljjaa  aaddmmiinniissttrraattiivvnnaa  ddeellaa  iinn  ffiinnaannččnnee  zzaaddeevvee..  
••  zzaaggoottaavvlljjaa  iinnffoorrmmaacciijjsskkoo  ppooddppoorroo  
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PPoolliicciijjaa  
  

••  vvaarruujjee  žžiivvlljjeennjjee  lljjuuddii,,  pprreemmoožžeennjjaa  tteerr  vvzzddrržžuujjee  jjaavvnnii  rreedd  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,  
••  nnaaddzziirraa  iinn  uurreejjaa  pprroommeett  vv  sskkllaadduu  ss  ssttaannjjeemm  pprroommeettnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree,,  
••  oommooggooččaa  iinntteerrvveenniirraannjjee  ssiillaamm  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  
••  ssooddeelluujjee  pprrii  iiddeennttiiffiikkaacciijjii  žžrrtteevv,,  
••  oopprraavvlljjaa  vvssee  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii..  

  
JJaavvnnee  zzddrraavvssttvveennee  sslluužžbbee  
  

••  iizzvvaajjaajjoo  oobbvveezznnee  ppoosseebbnnee  pprreevveennttiivvnnee  uukkrreeppee  oobb  zzoooonnoozzaahh,,  
••  oopprraavvlljjaajjoo  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii..  

  
RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo  
  

••  oodd  pprriijjaavviitteelljjaa  pprriiddoobbii  kkvvaalliitteettnnee  ppooddaattkkee,,  
••  oobbvveeššččaannjjee,,  aallaarrmmiirraannjjee  iinn  aakkttiivviirraannjjee  ppoo  nnaavvooddiilliihh,,  nnaaččrrttiihh  iinn  ppoossttooppkkiihh..  

  
  
VVooddjjaa  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  
ppaa  ssee  ssppoorraazzuummnnoo  pprreeddaa  vvooddeennjjee  vvooddjjii  vviiššjjee  kkaatteeggoorriizziirraannee  eennoottee  aallii  vviiššjjeemmuu  ppoo  ččiinnuu..  OObb  ppoožžaarruu  
aallii  nneessrreeččii  vveeččjjeeggaa  oobbsseeggaa,,  vvooddjjee  ggaassiillsskkiihh  eennoott  sseessttaavvlljjaajjoo  ooppeerraattiivvnnoo  vvooddssttvvoo,,kkii  jjee  vv  ppoommoočč  
vvooddjjii  iinntteerrvveenncciijjee..  
VV  pprriimmeerruu  vveelliikkiihh  ppoožžaarroovv  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  vvooddii  iinntteerrvveenncciijjoo  vv  sskkllaadduu  zz  
uussmmeerriittvvaammii  pprriissttoojjnneeggaa  ššttaabbaa  zzaa  CCZZ..  
NNaa  ppooddllaaggii  oocceennee  ssttaannjjaa  nnaa  kkrraajjuu  nneessrreeččee,,  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  ooddrreeddii  nnaaččiinn  rreeššeevvaannjjaa  lljjuuddii  iinn  
pprreemmoožžeennjjaa,,  uuppoorraabboo  ggaassiillsskkoo  zzaaššččiittnnee  iinn  rreeššeevvaallnnee  oopprreemmee,,  šštteevviilloo  ssooddeelluujjooččiihh  kkoott  ttuuddii  nnjjiihhoovvoo  
ddeelloo,,  vvaarrnnoossttnnee  uukkrreeppee,,  oosskkrrbboo  zz  vvooddoo,,  uuppoorraabboo  zzaaššččiittnniihh  ssrreeddsstteevv  iinn  ddrruuggoo..  
NNaa  iinntteerrvveenncciijjii  ssoo  ggaassiillccii  ddoollžžnnii  ssooddeelloovvaattii  ttoolliikkoo  ččaassaa,,  ddookklleerr  ppoožžaarr  nnii  ppooggaaššeenn  oozziirroommaa  
rreeššeevvaannjjee  nnii  kkoonnččaannoo  aallii  ssee  nnee  zzaammeennjjaa  mmooššttvvoo..  
GGaassiillsskkaa  eennoottaa  nnee  ssmmee  zzaappuussttiittii  ppoožžaarriiššččaa,,  ddookklleerr  ssee  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  nnee  pprreepprriiččaa,,  ddaa  nnee  ggrroozzii  
nnoobbeennaa  nneevvaarrnnoosstt  vveečč..  TTaakkrraatt  iizzddaa  ppoovveelljjee  zzaa  ooddhhoodd..  
ČČee  jjee  ppoožžaarr  žžee  ppooggaaššeenn  iinn  nnaa  ppoožžaarriiššččuu  nnii  vveečč  ppoottrreebbnnaa  vvssaa  eennoottaa,,  kkii  jjee  iinntteerrvveenniirraallaa,,  llaahhkkoo  
vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  ppooššlljjee  vv  ddoomm  ddeell  mmooššttvvaa  iinn  oopprreemmee,,  pprrii  ččeemmeerr  ppaa  mmoorraa  nnaa  ppoožžaarriiššččuu  zzaaddrržžaattii  
ttoolliikkoo  lljjuuddii  iinn  ssrreeddsstteevv,,  ddaa  llaahhkkoo  ddeelloo  vvaarrnnoo  iinn  zzaanneesslljjiivvoo  ddookkoonnččaajjoo..  
  
PPoovveelljjnniikk  ggaassiillsskkee  zzvveezzee  aallii  jjaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  
  
PPoovveelljjnniikk  ggaassiillsskkee  zzvveezzee  jjee  ooddggoovvoorrnnaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  ssttrrookkoovvnnoo  tteehhnniiččnniihh  nnaalloogg  ggaassiillssttvvaa  nnaa  
oobbmmooččjjuu  ggaassiillsskkee  zzvveezzee  vv  oobbsseegguu,,  zzaa  kkaatteerreeggaa  ssee  ddooggoovvoorriijjoo  oobbččiinnee  nnaa  oobbmmooččjjuu  zzvveezzee  tteerr  
GGaassiillsskkaa  zzvveezzaa  SSlloovveenniijjee  iinn  ddrruuggiihh  ooppeerraattiivvnniihh  nnaalloogg,,  kkii  jjiihh  sspprreejjmmee  ggaassiillsskkaa  zzvveezzaa,,  pprreeddvvsseemm  
ppaa::  

−−  jjee  ooddggoovvoorrnnaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  ooppeerraattiivvnniihh  nnaalloogg  ggaassiillsskkiihh  oorrggaanniizzaacciijj  nnaa  oobbmmooččjjuu  zzvveezzee;;  
−−  nnaaddzziirraa  pprriipprraavvlljjeennoosstt,,  oorrggaanniizziirraannoosstt  iinn  tteehhnniiččnnoo  oopprreemmlljjeennoosstt  nniižžjjiihh  ppoovveelljjsstteevv  iinn  
−−  nnjjiihhoovviihh  ggaassiillsskkiihh  eennoott;;  
−−  sskkrrbbii  zzaa  ssttrrookkoovvnnoo  uussppoossaabblljjaannjjee  ggaassiillcceevv  ppoo  pprrooggrraammiihh,,  kkii  ssoo  vv  pprriissttoojjnnoossttii  ggaassiillsskkee  

zzvveezzee;;  
−−  iizzddeelluujjee  ssttrrookkoovvnnee  uussmmeerriittvvee  zzaa  oopprreemmlljjaannjjee  ggaassiillsskkiihh  eennoott  zz  ggaassiillsskkoo  tteehhnniikkoo  iinn  

zzaaššččiittnniimmii  ssrreeddssttvvii  tteerr  ggaassiillnniimmii  ssrreeddssttvvii;;  
−−  sskkrrbbii  zzaa  uurreejjeennoosstt  rraaddiijjsskkiihh  zzvveezz  zzaa  ppoottrreebbee  ggaassiillsskkiihh  eennoott  vv  ookkvviirruu  ssiisstteemmaa  zzaa  

aallaarrmmiirraannjjee;;  
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−−  vvooddii  vvaajjee  iinn  nnaassttooppee  ggaassiillsskkiihh  eennoott,,  oorrggaanniizziirraannee  nnaa  rraavvnnii  ggaassiillsskkee  zzvveezzee;;  
−−  sskkrrbbii  zzaa  ppoovveezzaannoosstt  ggaassiillsskkee  zzvveezzee  zz  ššttaabboomm  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  tteerr  pprreeddssttaavvlljjaa  ggaassiillsskkoo  

zzvveezzoo  iinn  ppoovveelljjssttvvoo  vv  ttiissttiihh  oorrggaanniihh  iinn  oorrggaanniizzaacciijjaahh,,  kkii  oopprraavvlljjaajjoo  nnaallooggee,,  ppoommeemmbbnnee  zzaa  
ooppeerraattiivvnnoo  ddeelloovvaannjjee  ggaassiillssttvvaa;;  

−−  vv  oobbmmeejjnniihh  zzvveezzaahh  ssooddeelluujjee  zz  llookkaallnniimmii  ppoovveelljjssttvvii  ssoosseeddnnjjiihh  ddrržžaavv;;  
−−  vvooddii  vveeččjjee  ggaassiillsskkee  iinntteerrvveenncciijjee  vv  pprriimmeerruu  ppoožžaarraa  aallii  ddrruuggiihh  nneessrreečč;;  
−−  oorrggaanniizziirraa  iinn  vvooddii  iizzddeellaavvoo  aannaalliizz  ggaassiillsskkiihh  iinntteerrvveenncciijj  vveeččjjeeggaa  oobbsseeggaa  nnaa  ppooddrrooččjjuu  zzvveezzee;;  

  
PPoovveelljjnniikk  ggaassiillsskkee  eennoottee  PPGGDD  
  
sskkrrbbii  zzaa  zzaakkoonniittoo  iinn  ssttrrookkoovvnnoo  ddeelloo  ggaassiillsskkee  eennoottee  pprreeddvvsseemm  ppaa::  

−−  ooddggoovvoorrnnaa  jjee  zzaa  iinntteerrvveenncciijjsskkoo  pprriipprraavvlljjeennoosstt  ggaassiillsskkee  eennoottee;;  
−−  oorrggaanniizziirraa  iinn  nnaaddzziirraa  ssttrrookkoovvnnoo  uussppoossoobblljjeennoosstt,,  uurrjjeennjjee  iinn  kkoonnddiicciijjsskkoo  uussppoossaabblljjaannjjee  

                        pprriippaaddnniikkoovv  eennoottee;;  
−−  sskkrrbbii  zzaa  bbrreezzhhiibbnnoosstt  ggaassiillsskkee  zzaaššččiittnnee  iinn  rreeššeevvaallnnee  oopprreemmee;;  
−−  sskkrrbbii  zzaa  iizzbboolljjššaavvee  iinn  ddooppoollnniitteevv  tteehhnniiččnnee  oopprreemmlljjeennoossttii  ggaassiillsskkee  eennoottee  vv  sskkllaadduu  ss  

                        kkaatteeggoorriizzaacciijjoo;;  
−−  sskkrrbbii  zzaa  ddiisscciipplliinnoo,,  nnaaddzzoorruujjee  iizzvvaajjaannjjee  ppoovveelljj  tteerr  zzaahhtteevvaa  ssttrrookkoovvnnoo,,  pprraavviillnnoo  iinn  

                      pprraavvooččaassnnoo  iizzvvrrššeevvaannjjee  nnaalloogg;;  
−−  ddoollooččaa  vvaajjee,,  tteeččaajjee,,  ddeežžuurrssttvvaa,,  pprriipprraavvlljjeennoosstt,,  rraappoorrtt  iinn  rraazzppoorreeddiitteevv  sslluužžbbee  vv  ggaassiillsskkii  

eennoottii;;  
−−  ppoovveelljjuujjee  ggaassiillsskkii  eennoottii  ddrruuššttvvaa  pprrii  ppoožžaarriihh  iinn  ddrruuggiihh  iinntteerrvveenncciijjaahh,,  nnaa  vvaajjaahh  iinn  nnaassttooppiihh;;  
−−  nnaaddzziirraa  ddeelloo  vvsseehh  ppooddrreejjeenniihh  vvooddiijj  ppoossaammeezznniihh  eennoott;;  
−−  sskkrrbbii  zzaa  vvaarrssttvvoo  pprrii  ddeelluu  pprrii  oopprraavvlljjaannjjuu  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee;;  
−−  ooddggoovvoorrnnaa  jjee  zzaa  iizzddeellaavvoo  ooppeerraattiivvnneeggaa  nnaaččrrttaa  ggaassiillsskkeeggaa  ddrruuššttvvaa,,  zzaa  iizzddeellaavvoo  ppoorrooččiillaa  oo  

ppoožžaarrnnii  aallii  ddrruuggii  iinntteerrvveenncciijjii  iinn  zzaa  aannaalliizzee  iinntteerrvveenncciijj  ggaaššeennjjaa  iinn  rreeššeevvaannjjaa;;  
−−  zzaaggoottaavvlljjaa  ssooddeelloovvaannjjee  zz  ddrruuggiimmii  ggaassiillsskkiimmii  eennoottaammii  nnaa  ssttrrookkoovvnnoo  tteehhnniiččnneemm  ppooddrrooččjjuu  

ggaassiillssttvvaa;;  
−−  vv  pprriimmeerriihh  ppoošškkooddbbee  ččllaannaa  ggaassiillsskkee  eennoottee  uuggoottoovvii  ssttaannjjee  iinn  oopprraavvii  pprriijjaavvoo  pprriissttoojjnneemmuu  

oorrggaannuu  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  vvaarrssttvvoo  zzaa  zzaaggoottoovviitteevv  pprraavviicc  ppoo  zzaakkoonnuu  iinn  zzaa  zzaaggoottoovviitteevv  pprraavviicc  
ppoo  ppooggooddbbaahh  iinn  zzaavvaarroovvaannjjuu  pprroossttoovvoolljjnneeggaa  ggaassiillccaa;;  

−−  zzaaggoottaavvlljjaa  iizzvvaajjaannjjee  ssttrrookkoovvnnoo  tteehhnniiččnniihh  nnaalloogg  vviiššjjeeggaa  ppoovveelljjssttvvaa  pprrii  oopprraavvlljjaannjjuu  ggaassiillsskkiihh  
nnaalloogg  vv  eennoottii;;  

−−  ooddggoovvoorrnnaa  jjee,,  ddaa  sseezznnaannii  ččllaannee  PPGGDD  zz  vvsseebbiinnoo  pprraavviill  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee..  
  
  
77..33..  VVooddeennjjee  aakkttiivvnnoossttii  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  
  
KKeerr  jjee  ssiisstteemm  ppoožžaarrnneeggaa  vvaarrssttvvaa  ppoossttaavvlljjeenn  nnaa  aavvttoohhttoonnoossttii  iinn  llaassttnneemm  vvooddeennjjuu  ssee  vveeččiinnaa  
aakkttiivvnnoossttii  ooddvviijjaa  ppoovvsseemm  ssaammoossttoojjnnoo  ppoo  uussttaalljjeenneemm  ssiisstteemmuu  ttaajjnneeggaa  aallii  jjaavvnneeggaa  aallaarrmmiirraannjjaa  iinn  
aakkttiivviirraannjjaa..  PPoo  pprreejjeetteemm  ssiiggnnaalluu,,  ssiirreennii  aallii  aallaarrmmuu  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  vv  aallaarrmmiirraanneemm  ggaassiillsskkeemm  
ddrruuššttvvuu  pprreevvzzaammee  nnaallooggee  vvooddeennjjaa  iinn  ppoovveelljjeevvaannjjaa..  VV  sskkllaadduu  zz  oocceennoo  ssttaannjjaa  pprreevvzzaammee  vvssee  
ddooddaattnnee  nnaallooggee  iinn  aakkttiivvnnoossttii,,  kkii  ssoo  pprreeddvviiddeennee  zzaa  oobbvvllaaddaannjjee  ppoožžaarraa..  VV  ppoožžaarriihh  vveeččjjee  
rraazzsseežžnnoossttii  ssee  ppoojjaavvii  ppoovveelljjssttvvoo  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  OObb  ddooggoovvoorriihh  gglleeddee  vvooddeennjjaa  vveelljjaa  
nnaaččeelloo  llookkaallnnee  pprriissttoojjnnoossttii,,  tteerr  hhiieerraarrhhiijjaa  ppoolloožžaajjaa  iinn  ččiinnaa..  
OObb  ppoožžaarriihh,,  kkii  ssee  ppoojjaavviijjoo  vv  ookkvviirruu  ddrruuggiihh  nnaarraavvnniihh  nneessrreečč  iinn  ppoožžaarriihh,,  kkii  iimmaajjoo  nniivvoo  kkaattaassttrrooffee  
vvooddii  aakkttiivvnnoossttii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  ((ttuuddii  nnaammeessttnniikk  ppoovveelljjnniikkaa))  vvssee  aakkttiivvnnoossttii  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  
rreeššeevvaannjjee,,  tteerr  ppoommoočč  nnaa  ooggrroožžeenneemm  iinn  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,  tteerr  oobbmmooččjjiihh  eevveennttuuaallnnee  
eevvaakkuuaacciijjee,,  oozziirroommaa  ddeeppoonniijjaahh  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii..  VV  mmaannjjššiihh  nneessrreeččaahh,,  tteerr  oobb  ooddssoottnnoossttii  ppoovveelljjnniikkaa  
CCZZ,,  pprreevvzzaammee  vvooddeennjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  nnaammeessttnniikk  ppoovveelljjnniikkaa,,  aallii  ddrruuggaa  oodd  
ppoovveelljjnniikkaa  ppoooobbllaaššččeennaa  oosseebbaa..  VVooddjjaa  nneeppoossrreeddnneeggaa  ddeellaa  ggaassiillsskkee  iinntteerrvveenncciijjee  jjee  ttaakkoo  ppooddrreejjeenn  
ppoovveelljjnniikkuu  CCZZ  oobbččiinnee..  
PPoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  vvooddii  ttuuddii  zzaaššččiittoo  iinn  ppoommoočč  nnaa  ssvvoojjeemm  oobbmmooččjjuu  sskkllaaddnnoo  zz  ooddllooččiittvvaammii    
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ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  zzaa  ddoolleennjjsskkoo,,  kkii  jjee  kkoooorrddiinnaattoorr  ttoovvrrssttnniihh  aakkttiivvnnoossttii  vv  pprriimmeerruu  nneessrreeččee  ššiirrššiihh  
rraazzsseežžnnoossttii  vv  ddoolleennjjsskkii  rreeggiijjii..  
  
  
NNaallooggee  oorrggaannoovv  iinn  oorrggaanniizzaacciijj,,  kkii  vvooddiijjoo  iinn  iizzvvaajjaajjoo  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  
  
NNaallooggee  vvooddiijj  iinntteerrvveenncciijj  iinn  ssiisstteemmaa  vvooddeennjjaa  ssoo  oopprreeddeelljjeennee  vv  PPrraavviilliihh  ggaassiillkkee  sslluužžbbee  ((GGZZSS))..  
TTaakkoo  ppootteekkaa  vvooddeennjjee,,  kkii  ggaa  iizzvvaajjaajjoo  ggaassiillsskkii  vvooddjjii  iinntteerrvveenncciijj  ppoovvsseemm  ppoo  pprraavviilliihh  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee,,  
nnee  gglleeddee  aallii  jjee  ttoo  ssaammoossttoojjnnaa  ggaassiillsskkaa  iinntteerrvveenncciijjaa  aallii  jjee  ttoo  ggaassiillsskkaa  iinntteerrvveenncciijjaa  vv  ookkvviirruu  ssiisstteemmaa  
zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..  
  
VVooddeennjjee  vv  ookkvviirruu  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ssoo  ššee  nnaasslleeddnnjjee  uussmmeerriittvvee::  
NNaallooggee  žžuuppaannaa,,  ddiirreekkttoorrjjaa  OOUU,,  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee,,  ddrruuggiihh  uupprraavvnniihh  ssttrruukkttuurr  ssoo  oopprreeddeelljjeennee  
vv  zzaakkoonnuu,,  ssttaattuuttuu  iinn  ddrruuggiihh  aakkttiihh..  
  
DDrruuggii  iizzvvaajjaallccii  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  nniissoo  pprreeddvviiddeennii..  VV  pprriimmeerruu  ppoottrreebbee  ppoo  vvkklljjuuččiittvvii  ddrruuggiihh  
iizzvvaajjaallcceevv,,  jjiihh  vv  iizzvvaajjaannjjee  ZZRRPP  vvkklljjuuččii  pprriissttoojjnnii  oorrggaann  vvooddeennjjaa  vv  sskkllaadduu  zz  mmoožžnnoossttmmii  iinn  
ssppoossoobbnnoossttmmii  iizzvvaajjaallccaa  iinn  vv  sskkllaadduu  ss  pprriissttoojjnnoossttmmii  oorrggaannaa  vvooddeennjjaa..  
  
VVooddeennjjee  iinn  uusskkllaajjeevvaannjjee  aakkttiivvnnoossttii  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  
  
AAkkttiivvnnoossttii  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  vvooddii  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee..  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  GGZZ  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkii  sskkrrbbii  zzaa  uusskkllaajjeevvaannjjee  ddeellaa  pprroossttoovvoolljjnniihh  

ggaassiillsskkiihh  eennoott  JJGGSS,,  
−−  vvooddjjaa  zzddrraavvssttvveennee  oosskkrrbbee,,  
−−  vvooddjjaa  ppoolliicciijjsskkiihh  eennoott,,  
−−  pprreeddssttaavvnniikkii  mmoorreebbiittnniihh  ddrruuggiihh  ssooddeelluujjooččiihh  sslluužžbb;;  
−−  sskkuuppiinnaa,,  kkii  vvooddjjii  iinntteerrvveenncciijjee  nnaa  mmeessttuu  nneessrreeččee  nnuuddii  ppooddppoorroo  ss  ssrreeddssttvvii  zzvveezz  ((pprreennoossnnii  

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..  
OO  ddooggoovvoorrjjeenneemm  oobbvveessttiijjoo  sslluužžbbee,,  kkii  jjiihh  vvooddiijjoo,,  iinn  sseeddeežžee  ssvvoojjiihh  sslluužžbb..  
  
IInntteerrvveenncciijjoo  vv  ggoossppooddaarrsskkii  ddrruužžbbii,,  zzaavvoodduu  aallii  ddrruuggii  oorrggaanniizzaacciijjii,,  kkii  iimmaa  ssvvoojjoo  ppookklliiccnnoo  ggaassiillsskkoo  
eennoottoo,,  vvooddii  ppoovveelljjnniikk  ttee  eennoottee..  
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77..44..    OOrrggaanniizzaacciijjaa  zzvveezz    
  
NNaavvooddiilloo  oo  uuppoorraabbii  ssrreeddsstteevv  zzvveezz  ss  tteelleeffoonnsskkiimmii  iinn  ddrruuggiimmii  iimmeenniikkii  zzaa  vvzzppoossttaavvlljjaannjjee  zzvveezz  pprrii  
nneeppoossrreeddnneemm  vvooddeennjjuu  aakkcciijj  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  ppoožžaarriihh  ssee  uuppoorraabblljjaa  ssiisstteemm  
rraaddiijjsskkiihh  zzvveezz  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((ZZAARREE))  tteerr  ssiisstteemm  oosseebbnneeggaa  ppoozziivvaannjjaa..    
SSiisstteemm  zzvveezz  ZZAARREE  ssee  oobbvveezznnoo  uuppoorraabblljjaa  pprrii  vvooddeennjjuu  iinntteerrvveenncciijj  iinn  ddrruuggiihh  zzaaššččiittnniihh  iinn  rreeššeevvaallnniihh  
aakkcciijjaahh..  
TTeelleekkoommuunniikkaacciijjsskkoo  ssrreeddiiššččee  ssiisstteemmaa  jjee  RReeggiijjsskkii  cceenntteerr  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  NNoovvoo  mmeessttoo,,  ddoo  kkaatteerreeggaa  
ssee  uuppoorraabbnniikkii  ppoovveezzuujjeejjoo  pprreekk  rreeppeettiittoorrjjeevv;;  zzaa  OObbččiinnoo  MMiirrnnaa  PPeečč  vveelljjaa  pprreeddvvsseemm  sseemmiidduupplleekkssnnii  
kkaannaall  2233  ––  TTrrddiinnoovv  vvrrhh,,  ppooggoojjnnoo  ppaa  ttuuddii  SSDD  2244  kkaannaall  MMiirrnnaa  ggoorraa  iinn  SSDD  2255  VVrrhh  TTrreebbnnjjee..    
ZZaa  vvzzppoossttaavviitteevv  rraaddiijjsskkee  zzvveezzee  mmeedd  rreeššeevvaallccii  nnaa  kkrraajjuu  nneessrreeččee  ssee  uuppoorraabblljjaa  4400..  ssiimmpplleekkssnnii  
kkaannaall  ssiisstteemmaa  zzvveezz  ZZAARREE,,  zzaa  vvssaakk  ddooddaattnnii  SSII  kkaannaall  jjee  ppoottrreebbnnoo  ddoobbiittii  ooddoobbrriitteevv  oodd  RReeCCOO  NNoovvoo  
mmeessttoo..  
  
VVooddjjaa  eennoottee  ssee  mmoorraa  pprrii  pprriihhoodduu  nnaa  mmeessttoo  iinntteerrvveenncciijjee  pprriijjaavviittii  vv  RReeCCOO..  PPrriijjaavvii  ssee  pprreekk  
rreeppeettiittoorrsskkeeggaa  kkaannaallaa,,  ppoo  pprriijjaavvii  ppaa  ggaa  RReeCCOO  pprreeuussmmeerrii  nnaa  mmaattiiččnnii  ssiimmpplleekkssnnii  kkaannaall  zzaa  ddeelloo  
eennoottee  nnaa  tteerreennuu..  ČČee  oopprraavvii  kklliicc  nnaa  nneekkeemm  ddrruuggeemm  kkaannaalluu,,  ssee  mmoorraa  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  ppoo  
oopprraavvlljjeenneemm  kklliiccuu  nneemmuuddoommaa  vvrrnniittii  nnaa  ssvvoojj  mmaattiiččnnii  kkaannaall..  UUppoorraabbaa  ddrruuggiihh  kkaannaalloovv  bbrreezz  
uutteemmeelljjeenneeggaa  rraazzllooggaa  nnii  ddoovvoolljjeennaa..    
  
OObb  kkoonnccuu  iinntteerrvveenncciijjee  ssee  ppoorrooččaa  RReeCCOO  ((pprreekk  kkaannaallaa  2233--TTrrddiinnoovv  vvrrhh))..    
  
PPooddrroobbnneejjššaa  nnaavvooddiillaa  zzaa  uuppoorraabboo  ssiisstteemmaa  ZZAARREE  ssoo  vv  pprriillooggii  šštt..  2277,,  vv  pprriillooggii  šštt..  1188  ppaa  jjee  
oopprreeddeelljjeenn  sseezznnaamm  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  oobbvveeššččaannjjaa..  
  
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::  
  

--  rraaddiijjsskkiihh  zzvveezzaahh  ((ZZAARREE)),,  
--  jjaavvnniihh  tteelleeffoonnsskkiihh  zzvveezzaahh,,  kkii  ssoo  llaahhkkoo  aannaallooggnnee  aallii  ddiiggiittaallnnee,,  
--  bbrreezzžžiiččnniihh  tteelleeffoonniihh  ((GGSSMM)),,  
--  kkuurriirrsskkiihh  zzvveezzaahh,,  
--  iinntteerrnneettuu  oozz..  eelleekkttrroonnsskkii  ppooššttii..  
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88..  UUKKRREEPPII  IINN  NNAALLOOGGEE  ZZAAŠŠČČIITTEE,,  RREEŠŠEEVVAANNJJAA  IINN  PPOOMMOOČČII  
  
  
88..11..  UUkkrreeppii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoožžaarriihh  
  

  
ZZaaššččiittnnii  uukkrreepp  

  
OOddrreejjaa  

  
IIzzvvaajjaalleecc  

  
PPrriillooggaa  

EEvvaakkuuaacciijjaa  
−−  mmaannjjššaa  

PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  
vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  

  
JJGGSS,,  ppoolliicciijjaa,,  

  
PP  ––  1144  

  
--        vveeččjjaa  

PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  
  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  

JJGGSS,,    ppoolliicciijjaa,,  
ppookklliiccaannaa  vvoozziillaa,,  

  
ZZaaččaassnnaa  nnaassttaanniitteevv  PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  

  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  
MMaattiiččnnoo  PPGGDD  oobbmmooččjjaa,,  
kkjjeerr  ssee  iizzvvaajjaa  nnaassttaanniitteevv  

  
PP  ––  1111,,  PP  --  1122  

PPrreevvoozz  PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  
  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  

DDooggoovvoorrjjeennaa    
vvoozziillaa  iizz  vvppookklliiccaa  

  
  

OOsskkrrbbaa  PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  
  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  

  
DDoollooččeennaa  ppooddjjeettjjaa  

  
PP  ––  1133  

  
  

88..11..11..    EEvvaakkuuaacciijjaa  
  
ČČee  jjee  nneevvaarrnnoosstt  hhuuddaa  iinn  nneeppoossrreeddnnaa,,  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  ddoollooččii  oobbmmooččjjee  eevvaakkuuaacciijjee,,  vv  sskkllaadduu  zz  
vvrrssttoo  iinn  oobbsseeggoomm  nneevvaarrnnoossttii..  VV  pprriimmeerruu  ppooččaassnneeggaa  rraazzvvoojjaa  ddooggooddkkoovv,,  ddoollooččii  oobbmmooččjjee  
eevvaakkuuaacciijjee  PPCCZZ  nnaa  pprreeddlloogg  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  aallii  ppoovveelljjnniikkaa  JJGGSS..  
  
88..11..22..    ZZaaččaassnnaa  nnaassttaanniitteevv    
  
ZZaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv  ooddrreejjaa  PPCCZZ,,  iizzvveeddee  ppaa  mmaattiiččnnoo  PPGGDD..  NNaassttaanniitteevv  ssee  zzaaggoottaavvlljjaa  llee,,  ččee  mmoorraajjoo  
bbiittii  pprreebbiivvaallccii  eevvaakkuuiirraannii  vveečč  kkoott  ššeesstt  uurr  ppoonnooččii  iinn  vv  pprriimmeerruu  zzeelloo  ssllaabbeeggaa  vvrreemmeennaa..  
VV  pprrvvii  ffaazzii  ssee  pprreebbiivvaallccee  pprreeppeelljjee  vv  ssttaavvbboo  PPGGDD  MMiirrnnaa  PPeečč,,  ččee  jjee  eevvaakkuuiirraanniihh  pprreebbiivvaallcceevv  ddoo  
ddeesseett,,  ssee  jjiihh  zzaaččaassnnoo  nnaammeessttii  vv    nnaammeessttiittvveennee  kkaappaacciitteettee,,  kkii  bboojjoo  nnaa  rraazzppoollaaggoo  vv  OOŠŠ  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
ppooddrruužžnniiččnniihh  eennoottaahh  ššoollee  iinn  pprroossttoorriihh  vvrrttcceevv..  
NNaaddaalljjnnjjee  aakkttiivvnnoossttii  vv  zzvveezzii  zz  eevvaakkuuiirraanniimmii  pprreebbiivvaallccii  iizzvvaajjaa  žžuuppaann  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  ss  PPCCZZ  iinn  
PPoovveelljjnniikkoomm  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
88..11..33..  PPrreevvoozz  
  
EEvvaakkuuaacciijjsskkaa  zzbbiirraalliiššččaa  iinn  sspprreejjeemmaalliiššččaa  ssoo  nnaammeennjjeennaa  llee    ttiissttiimm  pprreebbiivvaallcceemm,,  kkii  ssee  ppoo  oobbvveessttiilluu  
zzaa  eevvaakkuuaacciijjoo  nnee  mmoorreejjoo  uummaakknniittii  ssaammii,,  ss  ssvvoojjiimmii  aallii  jjaavvnniimmii  pprreevvoozznniimmii  ssrreeddssttvvii..  
ZZaa  eevvaakkuuaacciijjoo  ssee  llaahhkkoo  uuppoorraabblljjaajjoo  aavvttoobbuussii  vv  ddooggoovvoorruu  zz  jjaavvnniimm  llookkaallnniimm  pprroommeettoomm  aallii  zz  
ddrruuggiimmii  pprreevvoozznniikkii  ppoo  ddooggoovvoorruu..  VV  vvsseehh  pprroobblleemmiihh  ssee  ddooggoovvaarrjjaattaa  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  iinn  žžuuppaann  OObbččiinnee  
MMiirrnnaa  PPeečč..    
  
88..11..44..    OOsskkrrbbaa  
VV  kkrraajjuu  nnaassttaanniittvvee  ssee  mmoorraa  zzaaggoottoovviittii::  
  

−−  BBiivvaannjjee  
−−  PPrreehhrraannaa,,  
−−  ZZddrraavvssttvveennaa    oosskkrrbbaa,,  
−−  SSoocciiaallnnaa  oosskkrrbbaa,,  
−−  MMaatteerriiaallnnaa  ppoommoočč,,  
−−  ŠŠoollaannjjee  ššoolloooobbvveezznniihh  oottrrookk..  
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88..22..  NNaallooggee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  
  
OObb  ppoožžaarriihh  ssee  iizzvvaajjaajjoo  pprreeddvvsseemm  nnaasslleeddnnjjee  nnaallooggee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii::  
  
OOzznnaakkaa  

  
NNaallooggaa    ZZRRPP  IIzzvvaajjaallccii  

88..22..11..  PPrrvvaa  mmeeddiicciinnsskkaa  ppoommoočč  EEkkiippee  PPPP,,  aammbbuullaannttaa  MMiirrnnaa  
PPeečč  

88..22..22..  PPoommoočč  ooggrroožžeenniimm  iinn  pprriizzaaddeettiimm  HHuummaanniittaarrnnee  oorrggaanniizzaacciijjee  
88..22..33..  GGaaššeennjjee  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  ppoožžaarriihh  OOppeerraattiivvnnii  nnaaččrrtt    JJGGSS    MMiirrnnaa  

PPeečč  
88..22..44..  RReeššeevvaannjjee  iizz  rruuššeevviinn  ppoovvzzrrooččeenniihh  ss  

ppoožžaarroomm  
PPooddjjeettjjaa  ppoo  ppooggooddbbii,,  jjaammaarrjjii  

88..22..55..  ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  
žžiivvlljjeennjjee  

PPooddjjeettjjaa,,  kkii  jjiihh  zzaaddoollžžii  žžuuppaann    

  
  
  
88..22..11  PPrrvvaa  mmeeddiicciinnsskkaa  ppoommoočč  
  
NNaallooggee  pprrvvee  mmeeddiicciinnsskkee  ppoommooččii  ssee  iizzvvaajjaajjoo  vv  ookkvviirruu  jjaavvnnee  zzddrraavvssttvveennee  sslluužžbbee..  OOssrreeddnnjjaa  eennoottaa  
zzaa  pprrvvoo  mmeeddiicciinnsskkoo  ppoommoočč  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  ZZddrraavvssttvveennaa  ppoossttaajjaa  MMiirrnnaa  PPeečč  iinn  
ZZddrraavvssttvveennii  ddoomm  NNoovvoo  mmeessttoo,,  kkii  zzaaggoottaavvlljjaattaa  sslluužžbboo  nnuujjnnee  mmeeddiicciinnsskkee  ppoommooččii..  NNaallooggee  pprrvvee  
ppoommooččii  iizzvvaajjaajjoo  ttuuddii  eennoottee  CCZZ..  MMaannjjššee  ppoošškkooddbbee  ssii  pprriizzaaddeettii  pprreebbiivvaallccii  oosskkrrbbiijjoo  ssaammii  vv  ookkvviirruu  
oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee..  
  
88..22..22  PPoommoočč  ooggrroožžeenniimm  iinn  pprriizzaaddeettiimm  pprreebbiivvaallcceemm  
  
NNaallooggee  ppoommooččii  ooggrroožžeenniimm  iinn  pprriizzaaddeettiimm  pprreebbiivvaallcceemm  ssee  iizzvvaajjaajjoo  vv  ookkvviirruu  jjaavvnnee  sslluužžbbee  
ssoocciiaallnneeggaa  vvaarrssttvvaa,,  llaahhkkoo  ppaa  ttuuddii  pprroossttoovvoolljjnnee  oorrggaanniizzaacciijjee  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
88..22..33  GGaaššeennjjee  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  ppoožžaarriihh  
  
NNaallooggee  ggaaššeennjjaa  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoožžaarriihh,,  oopprraavvlljjaajjoo  GGEE  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  vv  ookkvviirruu  ggaassiillsskkee  jjaavvnnee  
sslluužžbbee..  
  
88..22..55  RReeššeevvaannjjee  iizz  rruuššeevviinn  
  
NNaallooggee  ggrraaddbbeennoo--tteehhnniiččnneeggaa  rreeššeevvaannjjaa  iizz  rruuššeevviinn  iizzvvaajjaajjoo  iizzvvaajjaallccii  jjaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee,,  
jjaammaarrsskkaa  sseekkcciijjaa  MMiirrnnaa  PPeečč    iinn  ppooggooddbbeennaa  ggrraaddbbeennaa  ppooddjjeettjjaa  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
88..22..66  ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  
  
OOssnnoovvnnii  ppooggoojjii  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  oobb  nneessrreeččii  ssoo::  

••  nnuujjnnaa  zzddrraavvssttvveennaa  oosskkrrbbaa  lljjuuddii  iinn  žžiivvaallii,,  
••  nnaassttaanniitteevv  iinn  oosskkrrbbaa  ooggrroožžeenniihh  ss  ppiittnnoo  vvooddoo,,  hhrraannoo,,  zzddrraavviillii  iinn  ddrruuggiimmii  oossnnoovvnniimmii  

žžiivvlljjeennjjsskkiimmii  ppoottrreebbššččiinnaammii,,  
••  oosskkrrbbaa  zz  eelleekkttrriiččnnoo  eenneerrggiijjoo,,  
••  zzaaggoottoovviitteevv  nnuujjnniihh  pprroommeettnniihh  ppoovveezzaavv  iinn  ddeelloovvaannjjaa  kkoommuunnaallnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree,,  
••  zzaaggoottoovviitteevv  iinn  zzaaššččiittaa  nnuujjnnee  žžiivviinnsskkee  kkrrmmee  tteerr  
••  zzaaššččiittaa  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee..  

OObbččiinnsskkee  ssiillee  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ooddpprraavvlljjaajjoo  ppoosslleeddiiccee  nneessrreečč,,  ddoo  zzaaggoottoovviittvvee  
oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee..  OOssnnoovvnnee  ppooggoojjee  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  pprreeddvvsseemm  iizzvvaajjaallccii  
jjaavvnniihh  sslluužžbb..  
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99..    OOSSEEBBNNAA  IINN  VVZZAAJJEEMMNNAA  PPOOMMOOČČ  
  
OOsseebbnnaa  iinn  vvzzaajjeemmnnaa  zzaaššččiittaa  oobbsseeggaa  vvssee  uukkrreeppee  zzaa  pprreepprreeččeevvaannjjee  iinn  uubbllaažžiitteevv  ppoosslleeddiicc  
nneessrreeččee,,  kkii  jjee  pprriizzaaddeellaa  pprreebbiivvaallccee,,  zzaa  zzaaššččiittoo  nnjjiihhoovveeggaa  zzddrraavvjjaa  iinn  žžiivvlljjeennjjaa  tteerr  vvaarrnnoosstt  
nnjjiihhoovveeggaa  iimmeettjjaa..  
  
99..11  NNaappoottkkii  zzaa  pprreepprreeččeevvaannjjee  iinn  bbllaažžiitteevv  ppoosslleeddiicc  nneessrreečč  
  
ČČee  nneevvaarrnnoosstt  ppoožžaarraa  ((ddoollggoo  ssuuššnnoo  oobbddoobbjjee)),,  ppoožžaarr  iinn  nnjjeeggoovvee  ppoosslleeddiiccee  llaahhkkoo  ooggrroozziijjoo  lljjuuddii  iinn  
žžiivvaallii,,  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  iinn  PPCCZZ  pprriissttooppiittaa  kk  oorrggaanniizziirraannjjuu,,  rraazzvviijjaannjjuu  iinn  uussmmeerrjjaannjjuu  oosseebbnnee  iinn  
vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee..  VV  ttaa  nnaammeenn  llaahhkkoo  oorrggaanniizziirraajjoo  uussttrreezznnoo  ssvveettoovvaallnnoo  sslluužžbboo,,  kkii  jjoo  pprraavviilloommaa  
oopprraavvlljjaajjoo  pprroossttoovvoolljjccii,,  zzllaassttii  ppssiihhoollooggii,,  ssoocciioollooggii,,  ssoocciiaallnnii  ddeellaavvccii,,  zzddrraavvssttvveennii  ddeellaavvccii,,  
ssttrrookkoovvnnjjaakkii  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  tteerr  ddrruuggii..  
  
ZZaa  ppoossrreeddoovvaannjjee  nnaappoottkkoovv  oobbččaannoomm  sskkrrbbii  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  zz  ggaassiillccii  iizz  JJGGSS  
MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
OObbččaannii  mmoorraajjoo  iizzvvaajjaattii  vv  ookkvviirruu  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee  nnaasslleeddnnjjee  aakkttiivvnnoossttii::  

••  oorrggaanniizziirraattii  iinn  iizzvvaajjaattii  uukkrreeppee  zzaa  oosseebbnnoo  iinn  vvzzaajjeemmnnoo  zzaaššččiittoo  ((ssaammoozzaaššččiittoo,,  ssaammooppoommoočč  
iinn  vvzzaajjeemmnnoo  ppoommoočč)),,  

••  vvzzddrržžeevvaattii  oobbjjeekkttee  zzaa  zzaaššččiittoo  pprreedd  vvoojjnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneevvaarrnnoossttmmii  ((zzaakklloonniiššččaa,,  
zzaakklloonniillnniikkee  iinn  ddrruuggee  pprroossttoorree)),,  

••  nnaabbaavvlljjaattii  ssrreeddssttvvaa  iinn  oopprreemmoo  zzaa  oosseebbnnoo  iinn  sskkuuppiinnsskkoo  zzaaššččiittoo  oobb  nneessrreeččaahh,,  
••  iizzvvaajjaattii  uukkrreeppee  zzaa  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii..  

  
OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  sskkrrbbii  iinn  oorrggaanniizziirraa  nneeoobbvveezznnee  oobblliikkee  uussppoossaabblljjaannjjaa  oobbččaannoovv  zzaa  oosseebbnnoo  iinn  
vvzzaajjeemmnnoo  zzaaššččiittoo  tteerr  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv..  
  
  
PP  ––  2244::        NNaavvooddiillaa  pprreebbiivvaallcceemm  zzaa  rraavvnnaannjjee  pprreedd  ppoožžaarroomm,,  mmeedd  iinn  ppoo  ppoožžaarruu  
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1100..      RRAAZZLLAAGGAA  PPOOJJMMOOVV  IINN  OOKKRRAAJJŠŠAAVV  
  
  
1100..11..  RRaazzllaaggaa  ppoojjmmoovv  
  
11..  AAKKTTIIVVIIRRAANNJJEE::  oobbsseeggaa  ppoossttooppkkee  iinn  aakkttiivvnnoossttii,,  ss  kkaatteerriimmii  ssee  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  

ppoommoočč  vvppookklliiččeejjoo  iinn  oorrggaanniizziirraannoo  vvkklljjuuččiijjoo  vv  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii..    
22..  AAKKTTIIVVNNII  UUKKRREEPPII  VVAARRSSTTVVAA  PPRREEDD  PPOOŽŽAARROOMM::  ssoo  vvssii  tteehhnniiččnnii  iinn  oorrggaanniizzaacciijjsskkii  uukkrreeppii,,  kkii  ssoo  

aammeennjjeennii  zzaa  ggaaššeennjjee  ppoožžaarraa..  MMeedd  ttee  uukkrreeppee  ssppaaddaajjoo  ttuuddii  ssiisstteemmii,,  nnaapprraavvee,,  oopprreemmaa  iinn  ppoossttooppkkii  zzaa  
ooddkkrriivvaannjjee  iinn  ggaaššeennjjee  ppoožžaarraa,,  tteerr  zzaa  ooddvvaajjaannjjee  ddiimmaa  iinn  ttoopplloottee  oobb  ppoožžaarruu..  

33..  EEVVAAKKUUAACCIIJJAA::  jjee  oorrggaanniizziirraannoo  ggiibbaannjjee  lljjuuddii  nnaa  vvaarrnnoo  mmeessttoo  oobb  ppoožžaarruu..  
44..  GGAASSIILLEECC::  jjee  oosseebbaa,,  kkii  jjee  ppookklliiccnnoo  aallii  pprroossttoovvoolljjnnoo  oopprraavvlljjaa  ooppeerraattiivvnnee  nnaallooggee  ggaassiillssttvvaa  iinn  jjee  

ppssiihhooffiizziiččnnoo  iinn  zzddrraavvssttvveennoo  ssppoossoobbnnaa,,  tteerr  ssttrrookkoovvnnoo  uussppoossoobblljjeennaa  zzaa  oopprraavvlljjaannjjee  tteehh  nnaalloogg..    
55..  GGAASSIILLSSTTVVOO::  jjee  oobbvveezznnaa  llookkaallnnaa  jjaavvnnaa  sslluužžbbaa..  
66..  NNEESSRREEČČAA::  jjee  ddooggooddeekk  aallii  vvrrssttaa  ddooggooddkkoovv  ppoovvzzrrooččeenniihh  ppoo  nneennaaddzzoorroovvaanniihh  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  ssiillaahh,,  

kkii  pprriizzaaddeenneejjoo  oozziirroommaa  ooggrroozziijjoo  žžiivvlljjeennjjee  aallii  zzddrraavvjjee  lljjuuddii,,  žžiivvaallii,,  tteerr  pprreemmoožžeennjjee,,  ppoovvzzrrooččiijjoo  šškkooddoo  nnaa  
kkuullttuurrnnii  ddeeddiiššččiinnii  iinn  ookkoolljjuu  vv  ttaakkeemm  oobbsseegguu,,  ddaa  jjee  zzaa  nnjjiihhoovv  nnaaddzzoorr  iinn  oobbvvllaaddoovvaannjjee  ppoottrreebbnnoo  
uuppoorraabbiittii  ppoosseebbnnee  uukkrreeppee,,  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa..  

77..  NNEEVVAARRNNOOSSTT  NNEESSRREEČČEE::  jjee  vveerrjjeettnnoosstt,,  ddaa  ssee  bboo  zzggooddiillaa  nneessrreeččaa  iinn  pprriizzaaddeellaa  oozziirroommaa  ooggrroozziillaa  
žžiivvlljjeennjjee  aallii  zzddrraavvjjee  lljjuuddii  iinn  žžiivvaallii,,  tteerr  ppoovvzzrrooččiillaa  uunniiččeennjjee  aallii  šškkooddoo  nnaa  pprreemmoožžeennjjuu,,  kkuullttuurrnnii  ddeeddiiššččiinnii  
iinn  ookkoolljjuu..  

88..  OOPPEERRAATTIIVVNNEE  NNAALLOOGGEE  GGAASSIILLSSTTVVAA::  ssoo  nnaallooggee,,  kkii  zzaajjeemmaajjoo  ggaaššeennjjee,,  rreeššeevvaannjjee  oobb  ppoožžaarriihh,,  
zzaaššččiittaa  iinn  rreeššeevvaannjjee  oosseebb  iinn  pprreemmoožžeennjjaa  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh,,  tteehhnniiččnnaa  iinn  ddrruuggaa  ppoommoočč  
oobb  ppoožžaarriihh,,  tteehhnniiččnniihh  iinn  tteehhnnoolloošškkiihh  nneessrreeččaahh,,  tteerr  ddrruuggee  ssppllooššnnee  rreeššeevvaallnnee  nnaallooggee..  

99..  OOPPRREEMMAA,,  NNAAPPRRAAVVEE  IINN  DDRRUUGGAA  SSRREEDDSSTTVVAA  ZZAA  VVAARRSSTTVVOO  PPRREEDD  PPOOŽŽAARROOMM::  ssoo  vvssaa  ssrreeddssttvvaa,,  
nnaapprraavvee  iinn  oopprreemmaa,,  kkii  ssee  uuppoorraabblljjaajjoo  zzaa  pprreepprreeččeevvaannjjee  iinn  ggaaššeennjjee  ppoožžaarraa..    

1100..  PPRROOSSTTOOVVOOLLJJNNOO  GGAASSIILLSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  ((PPGGDD))::  jjee  hhuummaanniittaarrnnaa  oorrggaanniizzaacciijjaa,,  vv  kkaatteerrii  oobbččaannii  
pprroossttoovvoolljjnnoo  ssooddeelluujjeejjoo  iinn  oopprraavvlljjaajjoo  nnaallooggee  nnaa  ppooddrrooččjjuu  ggaassiillssttvvaa,,  vvaarrssttvvaa  pprreedd  ppoožžaarroomm,,  tteerr  ddrruuggee  
aakkttiivvnnoossttii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..  

1111..  PPOOMMOOČČ::  oobbsseeggaa  uukkrreeppee  iinn  ssttoorriittvvee  ssttrrookkoovvnnjjaakkoovv,,  rreeššeevvaallnniihh  eennoott  iinn  sslluužžbb,,  uuppoorraabboo  zzaaššččiittnnee  iinn  
rreeššeevvaallnnee  oopprreemmee  tteerr  ssrreeddsstteevv  ppoommooččii..  

1122..  PPOOŠŠKKOODDOOVVAANNCCII  IINN  BBOOLLNNIIKKII::  ssoo  vvssee  ppoošškkooddoovvaannee,,  rraannjjeennee  aallii  bboollnnee  cciivviillnnee  iinn  vvoojjaašškkee  oosseebbee,,  nnee  
gglleeddee  nnaa  ssppooll,,  ssttaarroosstt  iinn  ddrržžaavvlljjaannssttvvoo..  

1133..  PPOOVVZZRROOČČIITTEELLJJ  NNEESSRREEČČEE::  jjee  vvssaakkaa  ffiizziiččnnaa  aallii  pprraavvnnaa  oosseebbaa,,  kkii  zzaarraaddii  nneepprraavviillnneeggaa  rraavvnnaannjjaa  aallii  
ooppuussttiittvvee  ppoovvzzrrooččii  nneessrreeččoo  oozziirroommaa  jjee  zzaannjjoo  oobbjjeekkttiivvnnoo  ooddggoovvoorrnnaa..  

1144..  PPOOŽŽAARR::  jjee  pprroocceess  hhiittrreeggaa  ggoorreennjjaa,,  kkii  ssee  nneennaaddzzoorroovvaannoo  ššiirrii  vv  pprroossttoorruu  iinn  ččaassuu..  ZZaa  ppoožžaarr  jjee  zznnaaččiillnnoo  
sspprrooššččaannjjee  ttoopplloottee  sskkuuppaajj  zz  ddiimmoomm,,  ssttrruuppeenniimmii  pplliinnii  iinn  ppllaammeennii..  

1155..  PPOOŽŽAARRNNOO  TTVVEEGGAANNJJEE::  jjee  vveerrjjeettnnoosstt,,  ddaa  bboo  pprriiššlloo  ddoo  ppoožžaarraa,,  kkii  bboo  ppoovvzzrrooččiill  ččlloovveešškkee  žžrrttvvee  aallii  
ppoošškkooddbboo  oozziirroommaa  mmaatteerriiaallnnoo  šškkooddoo..  

1166..  PPOOŽŽAARRNNAA  VVAARRNNOOSSTT::  jjee  vvaarrnnoosstt  lljjuuddii,,  žžiivvaallii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa  oobb  ppoožžaarruu..    
1177..  PPOOŽŽAARRNNOO  NNEEVVAARRNNAA  DDEELLAA::  ssoo  vvssaa  oopprraavviillaa  pprrii  kkaatteerriihh  zzaarraaddii  uuppoorraabbee  ppoožžaarrnnoo  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii  aallii  

nnaarraavvee  ssnnoovvii  aallii  nnaarraavvee  ddeellaa  ppoovveeččaa  nneevvaarrnnoosstt  nnaassttaannkkaa  ppoožžaarraa..  
1188..  PPOOŽŽAARRNNOO  NNEEVVAARRNNEE  SSNNOOVVII::  ssoo  ggoorrlljjiivvee  ttrrddnnee,,  tteekkooččee  iinn  pplliinnaassttee  ssnnoovvii..  
1199..  PPOOŽŽAARRNNOO  NNEEVVAARRNNEE  NNAAPPRRAAVVEE::  ssoo  nnaapprraavvee,,  kkii  llaahhkkoo  zzaarraaddii  uuppoorraabbee  ppoožžaarrnnoo  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii  aallii  

zzaarraaddii  ssvvoojjeeggaa  ddeelloovvaannjjaa  ppoommeenniijjoo  ppoovveeččaannoo  nneevvaarrnnoosstt  zzaa  nnaassttaanneekk  ppoožžaarraa..  
2200..  PPRRVVAA  PPOOMMOOČČ::  jjee  pprrvvaa  oosskkrrbbaa  ppoošškkooddoovvaanncceevv  iinn  bboollnniikkoovv,,  kkii  ssoo  zzaarraaddii  nnaarraavvnnee  iinn  ddrruuggee  nneessrreeččee  vv  

žžiivvlljjeennjjsskkii  nneevvaarrnnoossttii  aallii  vv  nneevvaarrnnoossttii  zzaa  ssvvoojjee  zzddrraavvjjee  iinn  ssee  oopprraavvlljjaa  zzuunnaajj  zzddrraavvssttvveenniihh  uussttaannoovv,,  
sskkuuppaajj  zz  rreeššeevvaannjjeemm  nnaa  kkrraajjuu  ssaammeemm..  

2211..  PPRREEVVEENNTTIIVVNNII  UUKKRREEPPII  VVAARRSSTTVVAA  PPRREEDD  PPOOŽŽAARROOMM::  ssoo  vvssii  pprreevveennttiivvnnii,,  ggrraaddbbeennii,,  tteehhnnoolloošškkii,,  
tteehhnniiččnnii  iinn  oorrggaanniizzaacciijjsskkii  uukkrreeppii,,  kkii  zzmmaannjjššuujjeejjoo  mmoožžnnoosstt  zzaa  nnaassttaanneekk  ppoožžaarraa,,  oobb  nnjjeeggoovveemm  nnaassttaannkkuu  
ppaa  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  vvaarrnnoo  eevvaakkuuaacciijjoo  lljjuuddii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa,,  tteerr  pprreepprreeččuujjeejjoo  nnjjeeggoovvoo  ššiirrjjeennjjee..  
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2222..  RREEŠŠEEVVAANNJJEE::  oobbsseeggaa  uukkrreeppee  iinn  ppoossttooppkkee  zzaa  rreeššeevvaannjjee  lljjuuddii,,  kkaatteerriihh  žžiivvlljjeennjjee  aallii  zzddrraavvjjee  jjee  
ooggrroožžeennoo,,  rreeššeevvaannjjee  lljjuuddii,,  pprreemmoožžeennjjaa  tteerr  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  pprreedd  ppoosslleeddiiccaammii  nnaarraavvnnee  aallii  ddrruuggee  
nneessrreeččee..  

2233..  SSIISSTTEEMM  OOBBVVEEŠŠČČAANNJJAA  IINN  AALLAARRMMIIRRAANNJJAA::  oobbsseeggaa  ooppaazzoovvaannjjee,,  oobbvveeššččaannjjee  iinn  aallaarrmmiirraannjjaa  ssiill  zzaa  
iinntteerrvveenncciijjee..  

2244..  UUKKRREEPPII  VVAARRSSTTVVAA  PPRREEDD  PPOOŽŽAARROOMM::  ssoo  vvssii  ggrraaddbbeennii,,  tteehhnnoolloošškkii,,  tteehhnniiččnnii  iinn  oorrggaanniizzaacciijjsskkii  uukkrreeppii,,  
kkii  zzmmaannjjššuujjeejjoo  ppoožžaarrnnoo  ttvveeggaannjjee  iinn  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  ppoožžaarrnnoo  vvaarrnnoosstt..  DDeelliijjoo  ssee  nnaa  pprreevveennttiivvnnee  iinn  aakkttiivvnnee  
uukkrreeppee  vvaarrssttvvaa  pprreedd  ppoožžaarroomm..  

2255..  ZZAAŠŠČČIITTAA::  oobbsseeggaa  oorrggaanniizzaacciijjsskkee,,  tteehhnniiččnnee  iinn  ddrruuggee  uukkrreeppee  tteerr  uuppoorraabboo  tteehhnniiččnniihh  iinn  ddrruuggiihh  ssrreeddsstteevv  
zzaa  nneeppoossrreeddnnoo  oosseebbnnoo  iinn  sskkuuppiinnsskkoo  zzaaššččiittoo  lljjuuddii,,  žžiivvaallii,,  pprreemmoožžeennjjaa,,  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee,,  tteerr  ookkoolljjaa  
pprreedd  ppoosslleeddiiccaammii  nnaarraavvnnee  aallii  ddrruuggee  nneessrreeččee..  

2266..  ZZAAŠŠČČIITTAA  IINN  RREEŠŠAAVVAANNJJEE  ((ZZRR))::  oobbsseeggaa  oorrggaanniizzaacciijjsskkee  ,,  tteehhnniiččnnee  iinn  ddrruuggee  uukkrreeppee  iinn  ppoossttooppkkee  zzaa  
rreeššeevvaannjjee  lljjuuddii,,  kkaatteerriihh  žžiivvlljjeennjjee  aallii  zzddrraavvjjee  jjee  ooggrroožžeennoo,,  rreeššeevvaannjjee  lljjuuddii,,  pprreemmoožžeennjjaa  tteerr  kkuullttuurrnnee  
ddeeddiiššččiinnee  pprreedd  ppoosslleeddiiccaammii  nnaarraavvnnee  aallii  ddrruuggee  nneessrreeččee..  ZZaajjeemmaa  ppoottrreebbnnee  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa  llookkaallnnee  
sskkuuppnnoossttii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  uukkrreeppoovv..  

2277..  ZZAAŠŠČČIITTNNAA  IINN  RREEŠŠEEVVAALLNNAA  OOPPRREEMMAA  TTEERR  OORROODDJJEE::  ssoo  ssrreeddssttvvaa  zzaa  oosseebbnnoo  iinn  sskkuuppiinnsskkoo  zzaaššččiittoo,,  
oopprreemmaa,,  vvoozziillaa  tteerr  tteehhnniiččnnaa  iinn  ddrruuggaa  ssrreeddssttvvaa,,  kkii  jjiihh  ppoottrreebbuujjeejjoo  ssttrrookkoovvnnjjaakkii,,  rreeššeevvaallnnee  eennoottee,,  
sslluužžbbee  iinn  rreeššeevvaallccii  pprrii  zzaaššččiittii,,  rreeššeevvaannjjuu  iinn  ppoommooččii..  

  
  
1100..22..  RRaazzllaaggaa  ookkrraajjššaavv  
  
ZZiiRR      ZZaaššččiittaa  iinn  rreeššeevvaannjjee  
ZZRRPP    ZZaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  
PPCCZZ    PPoovveelljjnniikk  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  
CCOORRSS      CCeenntteerr  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  RRSS  
RReeCCOO    RReeggiijjsskkii  cceenntteerr  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  
OOKKCC      OOppeerraattiivvnnoo  kkoommuunniikkaacciijjsskkii  cceenntteerr  ppoolliicciijjsskkee  uupprraavvee  
JJGGSS      JJaavvnnaa  ggaassiillsskkaa  sslluužžbbaa  
GGZZ        GGaassiillsskkaa  zzvveezzaa    
OOGGEE      OOppeerraattiivvnnaa  ggaassiillsskkaa  eennoottaa  
PPGGDD      PPrroossttoovvoolljjnnoo  ggaassiillsskkoo  ddrruuššttvvoo  
NNMMPP      NNuujjnnaa  mmeeddiicciinnsskkaa  ppoommoočč  
ZZGGaass      ZZaakkoonn  oo  ggaassiillssttvvuu  
ZZVVNNDDNN    ZZaakkoonn  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  
  
  
  
  
  



Načrt zaščite in reševanja ob požaru v Občini Mirna Peč 

 

Stran 21   

  
1111..  PPRREEGGLLEEGG  PPRRIILLOOGG  IINN  DDOODDAATTKKOOVV  
  
1111..11..  SSeezznnaamm  pprriilloogg    
  
  NNAAZZIIVV    PPRRIILLOOGGEE  

11..  SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb,,  oorrggaannoovv  iinn  oorrggaanniizzaacciijj,,  kkii  ssee  jjiihh  oobbvveeššččaa  oo  nneessrreeččaahh  
22..  PPrreegglleedd  ddrržžaavvnniihh  oorrggaannoovv,,  kkii  ssee  jjiihh  oobbvveeššččaa  oobb  hhuujjššii  nneessrreeččii  
33..  SSeezznnaamm  ddoollžžnnoossttnniihh  ssiill  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  
44..  SSeezznnaamm    ppooggooddbbeenniihh  ppooddjjeettiijj  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  nnaammeennjjeenniihh  rreeššeevvaannjjuu  
55..  SSeezznnaamm  ddeellaavvcceevv  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  
66..  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  JJaammaarrsskkeeggaa  kklluubbaa  NNoovvoo  mmeessttoo  
77..  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  KKiinnoolloošškkeeggaa  ddrruuššttvvaa  PPrreeččnnaa  
88..  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  RRaaddoo  kklluubbaa  MMiirrnnaa  PPeečč  
99..  SSeezznnaamm    PPGGDD  iinn  šštteevviilloo  nnjjiihhoovviihh  ooppeerraattiivvcceevv  rraazzppoorreejjeenniihh  vv  JJGGSS  
1100..  ZZddrraavvssttvveennee  uussttaannoovvee  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč    
1111..  PPrreegglleedd  llookkaacciijj  zzaa  ppoossttaavviitteevv  zzaassiillnniihh  bbiivvaalliišščč,,  ššoottoorroovv,,  pprriikkoolliicc  
1122..  PPrreegglleedd  oobbjjeekkttoovv  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkjjeerr  jjee  mmoožžnnaa  zzaaččaassnnaa  nnaassttaanniitteevv  
1133..  PPrreegglleedd  oobbjjeekkttoovv  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkjjeerr  jjee  mmoožžnnaa  zzaaččaassnnaa  pprreehhrraannaa    
1144..  VVzzoorreecc    sskklleeppaa  oo  eevvaakkuuaacciijjii    
1155..  PPrreegglleedd  ddeeppoonniijj,,  llookkaacciijj  zzaa  ppookkooppaalliiššččaa  tteerr  llookkaacciijj  zzaa  ppookkoopp  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell    
1166..  CCiisstteerrnnee  zzaa  pprreevvoozz  ppiittnnee  vvooddee  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  
1177..  PPoottrreebbnnaa  oopprreemmaa  zzaa  eennoottee  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  
1188..  PPrreegglleedd  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  oobbvveeššččaannjjaa  
1199..  PPrreegglleedd  zzaakklloonniišščč  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč    
2200..  VVzzoorreecc  oobbvveessttiillaa  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  pprreebbiivvaallssttvvaa  
2211..  VVzzoorreecc  oobbrraazzccaa  pprreegglleeddaa  sspprreejjeettiihh  uukkrreeppoovv  oobb  nneessrreeččii    
2222..  PPrreegglleedd  mmoobbiilliizzaacciijjsskkiihh  zzbbiirraalliišščč  eennoott  iinn  sslluužžbb  CCZZ  
2233..  NNaavvooddiilloo  kkaakkoo  uukkrreeppaattii  oobb  ppoottrreessuu  
2244..  NNaavvooddiilloo  kkaakkoo  uukkrreeppaammoo  oobb  ppoožžaarruu  
2255..  NNaavvooddiilloo  kkaakkoo  uukkrreeppaammoo  oobb  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  
2266..  NNaavvooddiilloo  zzaa  uukkrreeppaannjjee  oobb  ppooppllaavvaahh  
2277..  NNaavvooddiilloo  zzaa  uuppoorraabboo  rraaddiijjsskkiihh  ppoossttaajj  
2288..  NNaavvooddiilloo  oo  uuppoorraabbii  ppiittnnee  vvooddee  
2299..  NNaallooggee  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  
3300..  NNaavvooddiilloo--oossnnuutteekk  ooddrreeddbbaa  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  aallii  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  
3311..  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  OObbččiinnsskkeeggaa  ššttaabbaa  CCZZ  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
3322..  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  eekkiippee  pprrvvee  ppoommooččii  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
3333..  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  sslluužžbbee  zzaa  ppooddppoorroo  pprrii  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  

  
  
1100..33  DDooddaattkkii  
  
  

DDooddaatteekk  PP  oo  mm  ee  nn  
    

DD  ––  11  OOcceennaa  ooggrroožžeennoossttii  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč    
DD  ––  22  OOppeerraattiivvnnii  ggaassiillsskkii  nnaaččrrtt    JJaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
DD  ––  33  NNaavvooddiilloo  zzaa  aakkttiivviirraannjjee  ssiill  zzaa  ZZRRPP  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  
DD  ––  44  NNaavvooddiilloo  oo  nnaaččiinnuu  ddeelloovvaannjjaa  eennoott  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  JJGGSS  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  
DD  ––  55  NNaaččrrtt  ddeejjaavvnnoossttii  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  vv  pprriimmeerruu  nnaarraavvnniihh  nneessrreečč  
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  PPOOSSEEBBNNEE    PPRRIILLOOGGEE  
KK  NNAAČČRRTTUU  ZZAAŠŠČČIITTEE  IINN  RREEŠŠEEVVAANNJJAA  

OOBB  PPOOŽŽAARRUU  
  
  
  
  
  
  
  

    
VVSSEEBBIINNAA  

  
11..  

  
NNaaččiinnii  pprriiddoobbiivvaannjjaa,,  hhrraannjjeennjjaa  iinn  ppoossrreeddoovvaannjjaa  ppooddaattkkoovv    
    

  
22..  

  
PPrrooggrraamm  uussppoossaabblljjaannjjaa,,  uurrjjeennjjaa  iinn  vvaajj  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  
  

  
33..  

  
NNaavvooddiilloo  zzaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  iinn  rraazzddeelliitteevv  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  
  

  
44..  

  
SSeezznnaamm  pprreejjeemmnniikkoovv  nnaaččrrttaa  
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11..    NNaaččiinnii  pprriiddoobbiivvaannjjaa,,  hhrraannjjeennjjaa  iinn  ppoossrreeddoovvaannjjaa  ppooddaattkkoovv    
  
  
VVssii  uupprraavviiččeennii  uuppoorraabbnniikkii,,  kkii  pprrii  ssvvoojjeemm  ddeelluu  oobbddeelluujjeejjoo  iinn  uuppoorraabblljjaajjoo  oosseebbnnee  ppooddaattkkee,,  mmoorraajjoo  
bbiittii  sseezznnaannjjeennii  zz  ZZaakkoonnoomm  oo  vvaarrssttvvuu  oosseebbnniihh  ppooddaattkkoovv  iinn  zz  ddoollooččiillii  2222..  iinn  2233..  ččlleennaa  ZZaakkoonnaa  oo  
ggaassiillssttvvuu  tteerr  3322..,,3333..  iinn  3344..  ččlleennoomm  ZZaakkoonnaa  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii..  
  
  
33..11..  VVssii  uupprraavviiččeennccii,,  kkii  zzbbiirraajjoo,,  uuppoorraabblljjaajjoo  aallii  ppoossrreedduujjeejjoo  ppooddaattkkee  iizz  ggaassiillsskkiihh  eevviiddeenncc,,  mmoorraajjoo  

uuppoošštteevvaattii  PPrraavviillnniikk  oo  vvooddeennjjuu  eevviiddeenncc  iinn  vvaarroovvaannjjuu  oosseebbnniihh  ppooddaattkkoovv  ggaassiillsskkee  zzvveezzee  
SSlloovveenniijjee,,  kkii  jjee  bbiill  sspprreejjeett  nnaa  PPlleennuummuu  GGaassiillsskkee  zzvveezzee  ddnnee  3300..0055..22000099  vv  KKooččeevvjjuu..  ZZbbiirrkkee  
ppooddaattkkoovv  oo  ggaassiillcciihh  iinn  ggaassiillsskkii  oopprreemmii    ssee  vvooddiijjoo  vv  aapplliikkaacciijjii  VVUULLKKAANN..  DDoossttoopp  ddoo  tteehh  
ppooddaattkkoovv  iimmaajjoo  llee  ppoooobbllaaššččeennii  ččllaannii  ddrruuššttvvaa,,  kkii  vv  pprrooggrraamm  ddoossttooppaajjoo  zz  uuppoorraabbnniišškkiihh  
iimmeennoomm  iinn  ggeesslloomm..  

  
33..22..  ZZaa  pprriippaaddnniikkee  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  oobb  vvssttooppuu  vv  eevviiddeennccoo  CCZZ  jjee  ppoottrreebbnnoo  uuppoošštteevvaattii  PPrraavviillnniikk  oo  

eevviiddeennccii,,  rraazzppoorreejjaannjjuu  iinn  ppoozziivvaannjjuu  pprriippaaddnniikkoovv  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  
((UUrraaddnnii  lliisstt,,  RRSS  šštt..  4400//22000099  zz  ddnnee  2299..55..22000099))..    

  
33..33..  VV  sskkllaadduu  zz  ZZaakkoonnaa  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ZZVVPPNNDDNN  ((UUrraaddnnii  lliisstt  

RRSS,,  šštt..  5511//22000066  UUPPBB--11))  ssee  ppooddaattkkii::  
  

aa))    zzbbiirraajjoo  iinn  vvaarruujjeejjoo::  
  vv  sskkllaadduu  zz  3322..  ččlleennoomm  oommeennjjeenneeggaa  zzaakkoonnaa  pprraavvnnii  oorrggaann  zzbbiirraa,,  oobbddeelluujjee,,  uuppoorraabblljjaa  iinn  
hhrraannii  oosseebbnnee  ppooddaattkkee  oo  pprriippaaddnniikkiihh  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee,,  oo  jjaavvnniihh  uusslluužžbbeenncciihh  nnaa  ppooddrrooččjjuu  
zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  tteerr  oo  ddrržžaavvlljjaanniihh,,  kkii  pprroossttoovvoolljjnnoo  ssooddeelluujjeejjoo  pprrii  oopprraavvlljjaannjjuu  nnaalloogg  
zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii,,  oo  vvrrssttii,,  zzmmoogglljjiivvoossttiihh,,  ssttaannjjuu  ttrraannssppoorrttnniihh  iinn  ddrruuggiihh  ssrreeddsstteevv,,  
zzaa  kkaatteerree  vveelljjaa  mmaatteerriiaallnnaa  ddoollžžnnoosstt,,  oo    zzeemmlljjiiššččiihh  iinn  oobbjjeekkttiihh  ppoommeemmbbnniihh  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  
rreeššeevvaannjjee  jjee  ooddggoovvoorreenn  zzaa  vvaarrssttvvoo  oosseebbnniihh  ppooddaattkkoovv  iizz  pprrvveeggaa  ooddssttaavvkkaa  tteeggaa  ččlleennaa  vv  
sskkllaadduu  zz  zzaakkoonnoomm..  

bb))    ppoossrreeddoovvaannjjee  ppooddaattkkoovv::  
UUpprraavvnnii  oorrggaann  llaahhkkoo  ppoossrreedduujjee  oosseebbnnee  ppooddaattkkee  iizz  pprreejjššnnjjeeggaa  ssttaavvkkaa  pprriissttoojjnneemmuu  
ddrržžaavvnneemmuu  oorrggaannuu  iinn  oorrggaannuu  llookkaallnnee  sskkuuppnnoossttii  nnaa  nnjjeeggoovvoo  zzaahhtteevvoo,,  ggoossppooddaarrsskkii  ddrruužžbbii,,  
zzaavvoodduu  iinn  ddrruuggii  oorrggaanniizzaacciijjii  oo  pprrii  nnjjeejj  rraazzppoorreejjeenniihh  pprriippaaddnniikkiihh  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee..    OOrrggaannii,,  
ggoossppooddaarrsskkee  ddrruužžbbee,,  zzaavvooddii  iinn  ddrruuggee  oorrggaanniizzaacciijjee  iizz  pprreejjššnnjjeeggaa  ooddssttaavvkkaa  llaahhkkoo  oosseebbnnee  
ppooddaattkkee  uuppoorraabbiijjoo  llee  zzaa  oorrggaanniizziirraannjjee  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  vv  
sskkllaadduu  ss  tteemm  zzaakkoonnoomm  iinn  ssoo  ooddggoovvoorrnnii  zzaa  nnjjiihhoovvoo  vvaarrssttvvoo  vv  sskkllaadduu  zz  zzaakkoonnoomm..  

cc))      pprriiddoobbiivvaannjjee  ppooddaattkkoovv::  
OOsseebbnnee  ppooddaattkkee  iizz  3322..  iinn  3333..  ZZaakkoonnaa  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  
((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  5511//22000066  UUPPBB--11))  pprriiddoobbii  uupprraavvnnii  oorrggaann  iizz  oobbssttoojjeeččiihh  zzbbiirrkk  ppooddaattkkoovv..  
OOrrggaannii  iinn  sslluužžbbee,,  kkii  ttee  ppooddaattkkee  zzbbiirraajjoo,,  ssoo  jjiihh  ddoollžžnnee  uupprraavvnneemmuu  oorrggaannuu  ssppoorrooččiittii  nnaa  
nnjjeeggoovvoo  zzaahhtteevvoo..    
  
UUpprraavvnnii  oorrggaann  llaahhkkoo  oosseebbnnee  ppooddaattkkee  vv  sskkllaadduu  ss  tteemm  zzaakkoonnoomm  pprriiddoobbii  nneeppoossrreeddnnoo  oodd  
pprriippaaddnniikkoovv  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  oozziirroommaa  oodd  ddrržžaavvlljjaannoovv,,  kkii  pprroossttoovvoolljjnnoo  ssooddeelluujjeejjoo  pprrii  
oopprraavvlljjaannjjuu  nnaalloogg  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommooččii  llee,,  ččee  jjiihh  nnii  mmooggooččee  zzaaggoottoovviittii  iizz  oobbssttoojjeeččiihh  
zzbbiirrkk..  OOsseebbnnii  ppooddaattkkii  iizz  3322..  ččlleennaa  tteeggaa  zzaakkoonnaa  ssee  uunniiččiijjoo,,  kkoo  pprreenneehhaa  rrookk  aallii  nnaammeenn,,  zzaa  
kkaatteerreeggaa  ssoo  ssee  zzbbiirraallii..    VVssaakkddoo  iimmaa  pprraavviiccoo  ddoo  vvppoogglleeddaa  vv  oosseebbnnee  ppooddaattkkee,,  kkii  jjiihh  vv  sskkllaadduu  
ss  tteemm  zzaakkoonnoomm  oo  nnjjeemm  vvooddii  uupprraavvnnii  oorrggaann..    UUpprraavvnnii  oorrggaann  jjee  ddoollžžaann  vv  oossmmiihh  ddnneehh  oodd  
ddnneevvaa  vvlloožžiittvvee  ppiissnneeggaa  zzaahhtteevvkkaa  sseezznnaanniittii  vvssaakkooggaarr  zz  oosseebbnniimmii  ppooddaattkkii,,  kkii  jjiihh  oo  nnjjeemm  vvooddii..  
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SSppllooššnnoo  oo  zzbbiirraannjjuu  iinn  oobbddeellaavvii  oosseebbnniihh  ppooddaattkkoovv::    
  

−−  ččee  oobbddeellaavvoo  oosseebbnniihh  ppooddaattkkoovv    ddoollooččaa  zzaakkoonn,,  
−−  ččee  ssmmoo  zzaa  oobbddeellaavvoo  pprriiddoobbiillii    pprriivvoolliitteevv  iinn  ssmmoo  ssttrraannkkoo  pprreeddhhooddnnoo  oobbvveessttiillii  oo  nnaammeennuu  oobbddeellaavvee  

ppooddaattkkoovv  ((nnaajjbboolljj  ppooggoossttoo  vv  zzaasseebbnneemm  sseekkttoorrjjuu)),,    
−−  ččee  ssmmoo  ss  ssttrraannkkoo  sskklleenniillii  ppooggooddbboo,,    

PPrreeddeenn  pprriivvoolliittee,,  ddaa  ssee  vvaaššii  ppooddaattkkii  oobbddeelluujjeejjoo,,  vvaamm  mmoorraa  ssuubbjjeekktt  iizz  zzaasseebbnneeggaa  sseekkttoorrjjaa  zzaaggoottoovviittii  
nnaasslleeddnnjjee  iinnffoorrmmaacciijjee::    

−−  zzaa  kkaakkššeenn  nnaammeenn    ssee  oosseebbnnii  ppooddaattkkii  oobbddeelluujjeejjoo,,    
−−  kkddoo  jjiihh  oobbddeelluujjee,,    
−−  ddrruuggee  ppooddaattkkee,,  ččee  jjee  ttoo  ppoottrreebbnnoo,,  ddaa  ssee  zzaaggoottoovvii  zzaakkoonniittaa  iinn  ppoošštteennaa  oobbddeellaavvaa..    

  
ČČee  vvaamm  ppooddjjeettjjee  ppoonnuuddii  vv  ppooddppiiss  oobbrraazzeecc  iizzjjaavvee  oo  pprriivvoolliittvvii  vv  oobbddeellaavvoo  vvaaššiihh  oosseebbnniihh  ppooddaattkkoovv,,  vvaass  iizzjjaavvaa  
zzaavveezzuujjee  llee,,  ččee  ssttee  bbiillii  pprreeddhhooddnnoo  sseezznnaannjjeennii  ss  cceelloottnniimm  bbeesseeddiilloomm,,  kkaarr  ppoommeennii::    

−−  ddaa  vvaass  mmoorraa  ppooddjjeettjjee  nnaannjj  iizzrreeccnnoo  ooppoozzoorriittii,,    
−−  ddaa  mmoorraa  bbiittii  bbeesseeddiilloo  ddoossttooppnnoo  bbrreezz  tteežžaavv,,    
−−  ddaa  mmoorraa  bbiittii  bbeesseeddiilloo    jjaassnnoo  iinn  rraazzuummlljjiivvoo  ((nneejjaassnnaa  ddoollooččiillaa  ssee  rraazzllaaggaajjoo  vvaamm  vv  kkoorriisstt!!))..    

  
UUpprraavvlljjaavveecc  vvaaššiihh  oosseebbnniihh  ppooddaattkkoovv  vvaamm  jjee  ddoollžžaann  nnaa  vvaaššoo  zzaahhtteevvoo::    

−−  oommooggooččiittii  vvppoogglleedd  ••  vv  vvaaššee  llaassttnnee  oosseebbnnee  ppooddaattkkee,,  kkii  jjiihh  oobbddeelluujjee,,  nnjjiihhoovvoo  kkooppiirraannjjee  aallii  
pprreeppiissoovvaannjjee,,    

−−  ppoossrreeddoovvaattii  iinnffoorrmmaacciijjee  oo  vviirriihh••  ,,  nnaa  kkaatteerriihh  tteemmeelljjiijjoo  ppooddaattkkii  oo  vvaass,,  kkii  ssoo  vv  nnjjeeggoovvii  zzbbiirrkkii,,    
−−  ppoossrreeddoovvaattii  sseezznnaamm  uuppoorraabbnniikkoovv,,  kkii  ssoo  jjiimm  bbiillii  vvaaššii  oosseebbnnii  ppooddaattkkii  ••  ppoossrreeddoovvaannii..    

  
PPrraavv  ttaakkoo  mmoorraa  nnaa  vvaaššoo  zzaahhtteevvoo  ddooppoollnniittii,,  ppoopprraavviittii,,  bbllookkiirraattii  aallii  iizzbbrriissaattii  oosseebbnnee  ppooddaattkkee,,  zzaa  kkaatteerree  
ddookkaažžeettee,,  ddaa  ssoo  nneeppooppoollnnii,,  nneettooččnnii  aallii  nneeaažžuurrnnii  aallii  ddaa  ssoo  bbiillii  zzbbrraannii  aallii  oobbddeellaannii  vv  nnaasspprroottjjuu  zz  zzaakkoonnoomm..  TToo  
mmoorraa  ssttoorriittii  vv  1155iihh  ddnneehh,,  oozziirroommaa  vvaass  oobbvveessttiittii  oo  rraazzllooggiihh,,  zzaakkaajj  tteeggaa  nnee  bboo  ssttoorriill..    
  
EEnnoottnnaa  mmaattiiččnnaa  šštteevviillkkaa  oobbččaannaa  jjee  nnjjeeggoovvaa  oosseebbnnaa  iiddeennttiiffiikkaacciijjsskkaa  šštteevviillkkaa..  ZZaakkoonn  ddoollooččaa,,  ddaa  llaahhkkoo  
zzaasseebbnnii  sseekkttoorr  zzbbiirraa  EEMMŠŠOO  llee::  

−−  ččee  ttaakkoo  ddoollooččaa  zzaakkoonn,,  
−−  ččee  ssttee  zzaa  ttoo  ppooddaallii  ppiissnnoo  pprriivvoolliitteevv  iinn  ssttee  bbiillii  sseezznnaannjjeennii  zz  nnaammeennoomm  zzbbiirraannjjaa..  

  
DDaavvččnnaa  šštteevviillkkaa  ssee  ddooddeellii  ddaavvččnneemmuu  zzaavveezzaannccuu  iinn  ssee  uuppoorraabblljjaa  vv  zzvveezzii  zz  vvsseemmii  ddaavvkkii..  PPooddjjeettjjaa  ssmmeejjoo  
zzbbiirraattii  ddaavvččnnee  šštteevviillkkee  ššeellee  ttaakkrraatt,,  kkoo  vvii  iinn  ppooddjjeettjjee  ssttooppiittaa  vv  ddaavvččnnoo  rraazzmmeerrjjee..  
  
OOSSEEBBNNII  DDOOKKUUMMEENNTTII  SSOO::  
  

11..  OOsseebbnnaa  iizzkkaazznniiccaa  
22..  PPoottnnii  lliisstt  
33..  VVoozznniišškkoo  ddoovvoolljjeennjjee  
44  ..DDrruuggaa  jjaavvnnaa  lliissttiinnaa  ss  ffoottooggrraaffiijjoo  ddrržžaavvlljjaannaa  

  
DDrržžaavvlljjaann  RRSS  mmoorraa  oosseebbnnii  ddookkuummeenntt  ddaattii  nnaa  vvppoogglleedd  nnaa  zzaahhtteevvoo  ppoooobbllaaššččeennee  uurraaddnnee  oosseebbee,,  nnee  ssmmee  ppaa  
ggaa  ddaattii  aallii  ppoossooddiittii  ddrruuggii  oosseebbii,,  nniittii  ggaa  nnee  ssmmee  zzaassttaavviittii  zz  nnaammeennoomm  zzaavvaarroovvaannjjaa  kkaakkššnnee  kkoorriissttii  oozz..  pprraavviiccee..  
KKddoorr  kkooppiirraa  vvaašš  oosseebbnnii  ddookkuummeenntt,,  vvaamm  mmoorraa  iizzddaattii  ppoottrrddiilloo  oo  kkooppiijjii  ddookkuummeennttaa,,  nnaa  kkaatteerreemm  jjee  nnaavveeddeenn  
nnaammeenn  rraabbee  kkooppiijjee  iinn  rrookk,,  zzaa  kkaatteerreeggaa  kkooppiijjoo  ppoottrreebbuujjee!!  
  
PPooddaattkkee  oo  zzddrraavvssttvveenneemm  ssttaannjjuu  llaahhkkoo  zzbbiirraammoo,,  vveennddaarr  ssoo  ttoo  oobbččuuttlljjiivvii  oosseebbnnii  ppooddaattkkii  iinn  zzaattoo  mmoorraa  
zzbbiirraannjjee  tteehh  ppooddaattkkoovv  ddoovvoolljjeevvaattii  zzaakkoonn  aallii  ppaa  mmoorraa  ttiissttii,,  kkii  ttaakkee  ppooddaattkkee  zzbbiirraa  oodd  vvaass  pprriiddoobbiittii  pprraavviilloommaa  
ppiissnnoo  pprriivvoolliitteevv..    
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22..    PPrrooggrraamm  uussppoossaabblljjaannjj,,  uurrjjeennjjaa  iinn  vvaajj  
  
  
22..11..  UUvvoodd    
NNaa  ppooddllaaggii  1133..  ččlleennaa  uurreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((UUrr..  ll..  RRSS,,  šštt..  33//0022,,  
1177//0022,,  1177//0066,,  7766//22000088))  iinn  nnaa  ppooddllaaggii  55..  ččlleennaa  PPrraavviillnniikkaa  oo  vvaajjaahh  nnaa  ppooddrrooččjjuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  
nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  110044//22000088))  iizzddaa  žžuuppaann  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
PPrrooggrraamm  uussppoossaabblljjaannjjaa,,  uurrjjeennjjaa  iinn  vvaajj  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoožžaarruu,,  kkii  jjee  
ddooddaatteekk  kk  nnaavveeddeenneemmuu  nnaaččrrttuu  
  
  
22..22..    UUssppoossaabblljjaannjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  
  
UUssppoossaabblljjaannjjee  oobbččiinnsskkiihh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  iizzvvaajjaa  IIzzoobbrraažžeevvaallnnii  cceenntteerr  RRSS  zzaa  
zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  nnaa  IIgguu  pprrii  LLjjuubblljjaannii  ppoo  lleettnniihh  nnaaččrrttiihh  iizzoobbrraažžeevvaannjjaa,,  kkii  jjiihh  pprreeddppiiššee  mmiinniisstteerr,,  
pprriissttoojjeenn  zzaa  vvaarrssttvvoo  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  tteerr  oobbsseeggaa  uuvvaajjaallnnoo,,  tteemmeelljjnnoo  iinn  
ddooppoollnniillnnoo  uussppoossaabblljjaannjjee..  UUssppoossaabblljjaannjjaa  vvsseebbuujjeejjoo  tteeoorreettiiččnnii  iinn  pprraakkttiiččnnii  ddeell..  
  
PPrrvvoo  ppoommoočč  zzaa  eennoottee  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  iizzvvaajjaa  RRddeeččii  KKrriižž  SSlloovveenniijjee  pprreekkoo  ssvvoojjiihh  oobbmmooččnniihh  
oorrggaanniizzaacciijj  iinn  ssiicceerr  vv  oobblliikkii  oossnnoovvnneeggaa  uussppoossaabblljjaannjjaa,,  kkii  ttrraajjaa  7700  PPUU  ((pprreeddaavvaannjjaa  iinn  pprraakkttiiččnnii  ddeell))  
iinn  pprrii  kkaatteerreemm  tteeččaajjnniikkii  pprriiddoobbiijjoo  nnaazziivv  „„ppoommoožžnnii  bboollnniiččaarr““..  ČČee  ttaakk  tteeččaajj  oobbiisskkuujjeejjoo  pprriippaaddnniikkii  
ggaassiillsskkiihh  eennoott  ssee  jjiimm  ddooddaattnnoo  pprriizznnaa  ssppeecciiaallnnoosstt  pprrvvaa  ppoommoočč..  
  
UUvvaajjaallnnoo  iinn  tteemmeelljjnnoo  uussppoossaabblljjaannjjee  ssmmee  ttrraajjaattii  nnaajjvveečč  1155  ddnnii  nnaa  lleettoo,,  ddooppoollnniillnnoo  uussppoossaabblljjaannjjee  
ppaa  55  ddnnii  nnaa  lleettoo..  
  
  
22..33..    VVaajjee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  
  
ZZ  vvaajjaammii  ssee  pprreevveerrjjaa  uussttrreezznnoosstt  nnaaččrrttaa  iinn  uussppoossoobblljjeennoosstt  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee..    
  
VVaajjee  ssee  pprriipprraavvlljjaajjoo  iinn  iizzvvaajjaajjoo  vv  sskkllaadduu  ss  pprreeddppiissii  oo  vvaajjaahh  vv  ssiisstteemmuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  
ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((PPrraavviillnniikk  oo  vvaajjaahh  nnaa  ppooddrrooččjjuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  
((UUrr..  LLiisstt  RRSS,,  šštt..  110044//22000088))..  VVaajjee  zzaa  pprreevveerrjjaannjjee  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  nneessrreeččaahh  
zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  ssee  iizzvveeddeejjoo  nnaajjmmaannjj  ttrrii  lleettaa,,  vvaajjee  zzaa  pprreevveerrjjaannjjee  oossttaalliihh  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  
rreeššeevvaannjjaa  ppaa  ssee  iizzvveeddeejjoo  vvssaakkiihh  ppeett  lleett..  
  
VVaajjee  mmaannjjššeeggaa  oobbsseeggaa,,  nnaa  pprriimmeerr  ššttaabbnnee  vvaajjee  ((pprreeiiggrraavvaannjjee  nnaappiissaanneeggaa  sscceennaarriijjaa)),,  pprreevveerrjjaannjjee  
ssiisstteemmaa  zzvveezz,,  oobbvveeššččaannjjaa,,  mmoobbiilliizzaacciijjsskkeeggaa  ččaassaa  iiddrr..,,  ssee  iizzvvaajjaa  ppoo  mmoožžnnoossttii  eennkkrraatt  lleettnnoo,,  ččee  ppaa  
ttoo  nnii  mmooggooččee  ppaa  vvssaajj  vvssaakkii  ddvvee  lleettii..  
    
22..44..      NNaaččiinn  pprreevveerrjjaannjjaa    uussppoossoobblljjeennoossttii    
  
PPrreevveerrjjaannjjee  uussppoossoobblljjeennoossttii  iizzvvaajjaallcceevv  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ssee  oopprraavvii  ppoo  iizzvveeddeenneemm  
uussppoossaabblljjaannjjuu  oozziirroommaa  vvaajjii..  NNaaččiinn  pprreevveerrjjaannjjaa  ddoollooččii  iizzvvaajjaalleecc  uussppoossaabblljjaannjjaa  oozziirroommaa  vvaajjee..  
  
ZZaa  zzaaggoottoovviitteevv  uussttrreezznnee  rraavvnnii  vvooddeennjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  oobb  nneessrreeččaahh  ((ppoožžaarr,,  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii,,  
ppooppllaavvee......))  iinn  mmeeddsseebboojjnneeggaa  ssooddeelloovvaannjjaa  ssooddeelluujjooččiihh  sslluužžbb,,  oobbččiinnsskkaa  sslluužžbbaa  zzaaddoollžžeennaa  zzaa  ZZRRPP  
eennkkrraatt  lleettnnoo  oorrggaanniizziirraa  ššttaabbnnoo  vvaajjoo  ssooddeelluujjooččiihh  oorrggaanniizzaacciijj,,  zzllaassttii  zz  GGRRCC  NNoovvoo  mmeessttoo  kkoott  
kkoonncceessiijjsskkaa  eennoottaa  oodd  ssttrraannii  UURRSSZZRR,,  nnuujjnnaa  mmeeddiicciinnsskkaa  ppoommoočč  ZZDD  NNoovvoo  mmeessttoo,,  ppoolliicciijjsskkoo  
ppiissaarrnnoo,,  tteerr  ddrruuggii  ddrržžaavvnnii  oorrggaannii  iinn  sslluužžbbee  pprriissttoojjnnee  zzaa  vvaarrssttvvoo  ookkoolljjaa  iinn  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa,,  nnaa  
kkaatteerrii  ssooddeelluujjooččii  pprreegglleeddaajjoo  iinn  pprreeiiggrraajjoo  nnaaččrrtt..  
  
UUssppoossaabblljjaannjjee  ssee  llaahhkkoo  oorrggaanniizziirraa  ttuuddii  kkoott  rraazzggoovvoorrii,,  pprreeddaavvaannjjaa,,  pprreeddssttaavviittvvee,,  ššttuuddiijjee  pprriimmeerroovv,,  
tteerreennsskkee  vvaajjee,,  oogglleeddii,,  ppaa  ttuuddii  aannaalliizzee  iinn  oocceennee  ppoo  nneessrreeččaahh..  
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22..55..  VVooddeennjjee  eevviiddeennccee  oo  iizzvveeddeenniihh  vvaajjaahh  iinn  oo  uussppoossoobblljjeennoossttii  iizzvvaajjaallcceevv  
  
OO  iizzvveeddeenniihh  vvaajjaahh  iinn  oo  uussppoossoobblljjeennoossttii  iizzvvaajjaallcceevv  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ssee  vvooddii  ttuuddii  
eevviiddeennccaa..  EEvviiddeennccoo  oo  aakkttiivvnnoossttiihh,,  kkddaajj  jjee  pprrooggrraamm  bbiill  iizzvveeddeenn  iinn  kkaakkššnnaa  jjee  bbiillaa  nnjjeeggoovvaa  vvsseebbiinnaa,,  
kkddoo  ggaa  jjee  vvooddiill,,  kkddoo  ssee  uuddeelleežžiill,,  mmoorraa  vvooddiittii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ,,  oozz..  oobbččiinnsskkii  ppoosslloovvnnii  sseekkrreettaarr  OObbččiinnee  
MMiirrnnaa  PPeečč  tteerr  iimmeettii  vvppiissaannee  ppooddaattkkee  vv  eevviiddeennččnniihh  lliissttiihh  ((EECCZZ--11))  zzaa  vvssaakkeeggaa  pprriippaaddnniikkaa  cciivviillnnee  
zzaaššččiittee,,  JJGGSS  tteerr  ddrruuggiihh  pprriippaaddnniikkiihh  ssiisstteemmaa  ZZRRPP..  TToo  ddeelloo  ssee  llaahhkkoo  ttuuddii  ppooggooddbbeennoo  pprreenneessee  nnaa  
ddrruuggoo  oosseebboo..  ZZaa  ppoožžaarrnnee  iinntteerrvveenncciijjee  ppaa  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  vvooddii  ppooddaattkkee  vv  aapplliikkaacciijjii  SSPPIINN..  

  
22..66..      PPrreegglleedd  ppllaanniirraanniihh  uussppoossaabblljjaannjj  ppoo  lleettiihh  
  
IIzzvveeddbbaa  vvaajj  ssee  nnaaččrrttuujjee  zz  lleettnniimmii  nnaaččrrttii  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  iinn  nnaa  
ppooddllaaggii  PPrraavviillnniikkaa  oo  vvaajjaahh  nnaa  ppooddrrooččjjuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  
šštt..  110044//22000088))..  PPrreegglleedd  nnaaččrrttoovvaanniihh  vvaajj,,  pprreevveerrjjaannjj  iinn  uurrjjeennjj  jjee  pprriikkaazzaann  vv  ssppooddnnjjii  ttaabbeellii..  VV  
pprriimmeerruu,,  ddaa  vvaajjoo  ssoooorrggaanniizziirraa  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  aallii  nnaa  vvaajjii  ssooddeelluujjee  iinn  ssee  nnaa  vvaajjii  uuppoošštteevvaajjoo  iinn  
iizzvvaajjaajjoo  oobbččiinnsskkii  nnaaččrrttii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((zzllaassttii,,  ččee  ssoo  vvaajjee  rreeggiijjsskkeeggaa  aallii  ddrržžaavvnneeggaa  ppoommeennaa))  
ssee  ssmmaattrraa,,  ddaa  jjee  vvaajjaa  oopprraavvlljjeennaa..  
  
  

NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  22001111  22001122  22001133  22001144  22001155  22001166  22001177  
                

PPoožžaarr  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  

  
  
  
  
22..77..    EEvviiddeennccaa  oo  iizzvveeddeenniihh  vvaajjaahh  iinn  oo  uussppoossoobblljjeennoossttii  iizzvvaajjaallcceevv  ((  vvzzoorreecc))  
  
  

ZZpp..  
šštt..  

DDaattuumm  iizzvveeddbbee  
uussppoossaabblljjaannjjaa,,  

oozz..  iizzvveeddbbee  vvaajjee  

VVrrssttaa  
uussppoossaabblljjaannjjaa  --  

vvaajjee  

TTeemmaa  
uussppoossaabblljjaannjjaa  

oozz..  vvaajjee  

  
ŠŠtteevviilloo  

uuddeelleežžeenncceevv  

  
PPrreeddaavvaatteelljj,,  

oozz..  vvooddjjaa  vvaajjee  
11..            
22..            
33..            
44..            

  
  
  
22..88..    SSeezznnaamm  uuddeelleežžeenncceevv  uussppoossaabblljjaannjj  iinn  vvaajj    ((  vvzzoorreecc))  
  
ZZpp..  
ŠŠtt..  

  
IImmee  iinn  

PPrriiiimmeekk  

  
NNaazziivv  vvaajjee,,  

UUssppoossaabblljjaannjjaa  

  
DDaattuumm  vvaajjee  oozz..  
uussppoossaabblljjaannjjaa  

ŠŠtteevviilloo    
ppeeddaaggoošškkiihh  

uurr  

  
PPooddppiiss  pprriippaaddnniikkaa  

11..            
22..            
33..            
44..            
55..            
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33..  NNaavvooddiilloo  oo  iizzddeellaavvii,,  aažžuurriirraannjjuu,,  uusskkllaajjeevvaannjjuu  iinn  vvzzddrržžeevvaannjjuu  nnaaččrrttaa  oo    
        ppoožžaarruu  
  
  
NNaaččrrtt  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  ppoožžaarruu  jjee  iizzddeellaann  nnaa  ppooddllaaggii  ZZaakkoonnaa  oo  
vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ZZVVNNDDNN  ––  UUPPBB  11((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  5511//22000066))  iinn  vv  
sskkllaadduu  ss  ppoossttooppkkii  iinn  vvsseebbiinnoo  ddoollooččeennoo  vv    UUrreeddbbii  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  
rreeššeevvaannjjaa  ((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  33//0022,,  1177//2200,,  1177//0066  IINN  7766//0088  ))..  
  
  
OOrrggaann,,  kkii  iizzddeellaa  iinn  uusskkllaajjuujjee  nnaaččrrtt  
  
VV  sskkllaadduu  ss  55..  ččlleennoomm  UUrreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  
33//0022  sspprreemmeemmbbee  iinn  ddooppoollnniittvvee))  oobbččiinnsskkee  nnaaččrrttee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  iizzddeellaa  ppooggooddbbeenniikk  ppoo  
ppooggooddbbii,,  FFiikkrreett  FFeejjzziićć,,  pprrooffeessoorr  oobbrraammbboosslloovvjjaa,,  zzaappoosslleenn  nnaa  MMOO  nnoovvoo  mmeessttoo  kkoott  VViiššjjii  ssvveettoovvaalleecc  
zzaa  ZZRRPP..  
  
SSkkrrbbnniikk  nnaaččrrttaa  
  
VV  sskkllaadduu  ss  77..  ččlleennoomm  UUrreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa,,  žžuuppaann  OObbččiinnee  
MMiirrnnaa  PPeečč  ddoollooččaa  zzaa  sskkrrbbnniikkaa  ddookkuummeennttoovv  ZZRRPP  ddoollooččiill  VViiššjjoo  ssvveettoovvaallkkoo  zzaa  ddrruužžbbeennee  ddeejjaavvnnoossttii  
OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  NNaattaaššoo  RRuuppnniikk..  SSkkrrbbnniikk  nnaaččrrttaa  iimmaa  nnaasslleeddnnjjee  nnaallooggee  iinn  pprriissttoojjnnoossttii::  
  

--  SSooddeelluujjee  zz  ppooggooddbbeenniikkoomm,,  kkii  jjee  iizzddeellaall  oossnnuutteekk  nnaaččrrttaa    iinn  ggaa  ppoo  ppoottrreebbii  ddooppoollnnjjuujjeettaa,,  
--  NNaa  zzaahhtteevvoo  ppooggooddbbeenniikkaa  oommooggooččaa  aažžuurriirraannjjee  oozz..  ppoossooddaabblljjaannjjee  iinn  ddooppoollnnjjeevvaannjjee  nnaaččrrttaa  

tteerr  eevviiddeennttiirraa  vvssee  sspprreemmeemmbbee  nnaaččrrttaa,,    
--  UUsskkllaajjuujjee  nnaaččrrttee  vv  sskkllaadduu  ss  ppoossttooppkkoomm  uusskkllaajjeevvaannjjaa..  

  
  
AAžžuurriirraannjjee  oobbsseeggaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  ppooddaattkkoovv  gglleeddee  nnaa  ččaass,,  pprroossttoorr  iinn  iizzvvaajjaallccee..  
  
DDooppoollnnjjeevvaannjjee  nnaaččrrttaa  oobbsseeggaa  sspprreemmeemmbbee,,  kkii  nnee  ppoosseeggaajjoo  vv  zzaassnnoovvoo  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  
ppoommooččii,,  ddoollooččeennoo  zz  nnaaččrrttoomm..  
  
VVssee  sspprreemmeemmbbee  iinn  ddooppoollnniittvvee  nnaaččrrttaa  ssee  mmoorraajjoo  eevviiddeennttiirraattii..  ZZaa  aažžuurriirraannjjee  iinn  ddooppoollnnjjeevvaannjjee  
OOppeerraattiivvnneeggaa  nnaaččrrttaa  JJGGSS  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  zzaaddoollžžeenn  PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ssee  pprreegglleeddaa  iinn  ppoo  ppoottrreebbii  sspprreemmeennii  zzaarraaddii  sspprreemmeemmbbee  oocceennee  
ooggrroožžeennoossttii  aallii  sspprreemmeemmbbee  rraazzppoolloožžlljjiivviihh  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  oozziirroommaa  
nnaajjmmaannjj  vvssaakkaa  ttrrii  lleettaa..  
  
PPrrii  tteemm  ssee  mmoorraajjoo  uuppoošštteevvaattii  nnoovvaa  ssppoozznnaannjjaa  ssttrrookkee  iinn  iizzkkuuššnnjjee,,  pprriiddoobblljjeennee  pprrii  rraavvnnaannjjuu  oobb  
nneessrreeččaahh  iinn  nnaa  vvaajjaahh  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii..  
  
  
VVzzddrržžeevvaannjjee  nnaaččrrttaa  
  
ZZaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  jjee  ooddggoovvoorrnnaa  sskkrrbbnniiccaa  ddookkuummeennttoovv  ZZRRPP  ddoollooččiill  VViiššjjaa  
ssvveettoovvaallkkaa  zzaa  ddrruužžbbeennee  ddeejjaavvnnoossttii  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  NNaattaaššaa  RRuuppnniikk..  
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RRaazzddeelliitteevv  nnaaččrrttaa    
  
OOrriiggiinnaallnnii  iizzvvoodd  nnaaččrrttaa  ss  pprriillooggaammii  ssee  hhrraannii  vv  pprroossttoorriihh  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkjjeerr  ssee  ttuuddii  
zzaaggoottaavvlljjaa  mmoožžnnoosstt  vvppoogglleeddaa  vv  nnaaččrrttee..  SSpprreejjeettee  nnaaččrrttee  ssee  oobbjjaavvii  nnaa  sspplleettnniihh  ssttrraanneehh  OObbččiinnee  
MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
KKooppiijjoo  nnaaččrrttaa  ssee  ppooššlljjee  nnaasslleeddnnjjiimm  oorrggaanniizzaacciijjaamm::  

••  UUpprraavvaa  RRSS  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee,,  IIzzppoossttaavvaa  NNoovvoo  mmeessttoo;;  
••  GGaassiillsskkaa  zzvveezzaa  NNoovvoo  mmeessttoo;;  
••  PPoolliicciijjsskkaa  uupprraavvaa  NNoovvoo  mmeessttoo,,  PPoolliicciijjsskkaa  ppiissaarrnnaa  MMiirrnnaa  PPeečč;;  
••  ZZddrraavvssttvveennii  ddoomm  nnoovvoo  mmeessttoo;;  
••  JJPP  KKoommuunnaallaa  NNoovvoo  mmeessttoo..  

  
NNaaččrrtt  zz  vvsseemmii  pprriillooggaammii  ssee  ddoossttaavvii  RReeggiijjsskkeemmuu  cceennttrruu  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  NNoovvoo  mmeessttoo..  
  
PPoossttooppeekk  jjaavvnnee  pprreeddssttaavviittvvee  oobbččiinnsskkeeggaa  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  zzaa  pprriimmeerr  nneessrreeččee  oobb  
ppoožžaarruu::  

  
  

NNAAČČRRTT  ––  
PPOOSSTTOOPPEEKK  

  

  
OORRGGAANN  

  
DDAATTUUMM  

  
PPOODDPPIISS  

OODDGGOOVVOORRNNEE  
OOSSEEBBEE  

  
PPrreeddssttaavviitteevv  

oossnnuuttkkaa  nnaaččrrttaa  
((1166..  ččlleenn  UUrreeddbbee**))  

  
PPooggooddbbeennaa  ssttrraannkkaa  
FFiikkrreett  FFeejjzziićć,,  pprrooff..  

oobbrraammbboosslloovvjjaa  
  

  
oodd    44..1100..22001111  

  
ddoo  1155..1100..22001111  

  

  

  
JJAAVVNNAA  

PPRREEDDSSTTRRAAVVIITTEEVV  
NNAAČČRRTTAA  

((1188..  ččlleenn  UUrreeddbbee**))  
  

  
OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  

DDiirreekkttoorriiccaa  
SSoonnjjaa  KKlleemmeenncc  KKrriižžaann  

  
oodd    1166..1100..22001111  

  
ddoo    1177..1111..22001111  

  
  

  
  
  
  
**UUrreeddbbaa  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((  UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS  šštt..  33//0022,,  1177//0022,,1177//0066  
iinn  7766//22000088  ))..  
  
  

  
  



Načrt zaščite in reševanja ob požaru v Občini Mirna Peč 

 

Stran 29   

  
44..  SSeezznnaamm  pprreejjeemmnniikkoovv  nnaaččrrttaa    
  

  
NNaaččrrtt  uukkrreeppaannjjaa  oobb  ppoožžaarruu  jjee  iizzddeellaann  vv  ttrreehh  iizzvvooddiihh  ((šštt..  eevviiddeennccee  oodd  0011  ddoo  0033))  iinn  kkooppiirraann  nnaa  CCDD--
jjuu..    
KKooppiijjee  pprreejjmmeejjoo  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kklluubbii  iinn  ddrruuššttvvaa  ddoollooččeennaa  ppoo  nnaaččrrttuu,,  kkoott  oorrggaanniizzaacciijjee  ppoosseebbnneeggaa  
ppoommeennaa  oozz..  nneevvllaaddnnee  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kkii  ssooddeelluujjeejjoo  vv  ssiisstteemmuu  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  vv  OObbččiinnii  
MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
  
NNaaččrrtt  ZZIIRR  oobb  ppoožžaarruu  hhrraanniijjoo::  
  
11..  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč,,  ppiissaarrnnaa  ddiirreekkttoorrjjaa  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee,,  šštteevviillkkaa  0011;;  
22..  UUpprraavvaa  RRSS  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  --  IIzzppoossttaavvaa  NNoovvoo  mmeessttoo,,  šštteevviillkkaa  0022;;  
33..  PPoovveelljjssttvvoo  jjaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  šštteevviillkkaa  0033;;  
  
  
  
  
  
SSeezznnaamm  pprreejjeemmnniikkoovv  nnaaččrrttaa  oobb  ppoožžaarruu::  
  
ZZpp  
//šštt..  

  
NNaazziivv  pprreejjeemmnniikkaa  

OObblliikkaa  
pprreejjeemmaa  

((CCDD,,  DDVVDD,,  UUSSBB  
kklljjuučč,,  vveezzaann  nnaaččrrtt))  

  
OOsseebbaa,,  kkii  jjee  
pprreejjeellaa  nnaaččrrtt  

  
OOsseebbaa,,  kkii  jjee  
vvrrooččiillaa  nnaaččrrtt  

  
DDaattuumm  

11..  JJPP  KKoommuunnaallaa  NNoovvoo  mmeessttoo  CCDD  RRaaffkkoo  KKrriižžmmaann  FF..  FFeejjzziićć  2255..1111..22001111  

22..  ZZaavvoodd  zzaa  zzddrr..  vvaarrssttvvoo  
NNoovvoo  mmeessttoo  

CCDD  ddrr..  DDuuššaann  
HHaarrllaannddeerr  

FF..  FFeejjzziićć  2255..1111..22001111 

33..  PPoolliicciijjsskkaa  UUpprraavvaa  NNoovvoo  
mmeessttoo  

CCDD  FFrraanncc  ZZoorrcc  FF..  FFeejjzziićć  2255..1111..22001111 

44..  GGaassiillkkaa  zzvveezzaa  NNoovvoo  mmeessttoo  CCDD  PPoolloonnaa  SSttrraajjnnaarr  FF..  FFeejjzziićć  2255..1111..22001111 
55..  ZZddrraavvssttvveennii  ddoomm  NNoovvoo  

mmeessttoo  //  ZZPP  MMiirrnnaa  PPeečč  
  

CCDD  
ddrr..  MMiilleennaa  

KKrraammaarr  ZZuuppaann  
FF..FFeejjzziićć  2255..1111..22001111 

  
  
  
  
  

  
  
  


