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Opomba: Operativni gasilski načrt javne gasilske službe za območje Občinskega gasilskega poveljstva je bil
izdelan leta 1997 na Gasilski zvezi Novo mesto. Z ustanovitvijo Občine Mirna Peč, leta 1999 je revidiran in od takrat
večkrat ažuriran. Izdelava novega načrta je bila nujno potrebna zaradi uskladitve z novo zakonodajo.
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obveščanje
- obveščanje gasilskih enot
- obveščanje ReCO Novo mesto
- obveščanje ljudi na prizadetem in ogroženem območju
- obveščanje odgovornih v Občini Mirna Peč
- obveščanje medijev na kraju nesreče
- obveščanje o uporabi vode iz hidratnega omrežja
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2.2.
splošno o aktiviranju GE
samo aktiviranje prostovoljne operativne gasilske enote JGS
primeri ravni aktiviranja GE:
alarmiranja ob požarih v naravnem okolju
aktiviranje ob požarih na objektu
aktiviranje ob tehničnih nesrečah
2.1.

3.

4.

5.
6.
7.

Delovanje gasilskih enot
-

vključevanje gasilskih enot v delovanje
vodenje intervencij
samostojna izvedba aktivnosti prostovoljnih gasilskih enot
zapis aktivnosti, poročilo o intervenciji, pozivi in nadomestila

-

vodenje intervencije in usklajevanje aktivnosti
ravni vodenja intervencije
uporaba sredstev zvez
nudenje pomoči izven območja občine Mirna Peč
zaprošanje za dodatno pomoč
financiranje aktivnosti gasilskih enot – stroški intervencije

Organi vodenja

Požarna straža, gasilska straža in požarno varovanje
objektov, drugega premoženje ter javnih prireditev
Priloge s požarnimi okoliši in seznamom oseb, ki se jih
aktivira ali obvešča
Pregled odgovornih, ki se jih aktivira ob naravnih in drugih
nesrečah in oseb, ki se jih obvešča ob nesrečah

Načrt alarmiranja prejmejo:
- Občina Mirna Peč,
- MORS URSZR Izpostava Novo mesto in Regijski center za obveščanje Novo mesto,
- Poveljstvo Javne gasilske službe Občine Mirna Peč in GE Občine Mirna Peč,
- Gasilska zveza Novo mesto.
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Na podlagi 72. in 76. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
51/06), Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 105/06), skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list. RS, št. 92/2007, 54/2009), Pravil gasilske
službe Gasilske zveze Slovenije ter na podlagi 9. in 40. člena Statuta Občine Mirna Peč UPB (Uradni list
RS, št.: 66/2010) je župan Občine Mirna Peč dne __________ sprejel

OPERATIVNI GASILSKI NAČRT

OBVEŠČANJE IN AKTIVIRANJE GASILSKIH ENOT
1. Operativni gasilski načrt
1.1. Uvod v operativni načrt
JGS Občine Mirna Peč sestavljajo: Pogodbena poklicna gasilska enota GRC Novo mesto in štiri
(4) operativne prostovoljne gasilske enote. JGS Občine Mirna Peč ima poveljnika JGS in štiri
poveljnike OGE iz PGD, kateri poveljniku pomagajo kot člani poveljstva JGS Mirna Peč.
Za JGS Občine Mirna Peč je poklicna enota, kot pogodbena enota tista ki je namenjena prvemu
posredovanju na vsem območju Občine Mirna Peč. GE PGD so organizirane po teritorialnem
območju, tako da ima vsaka svoje območje delovanja oz. svoj požarni okoliš. Od poklicne enote
GRC, Občina Mirna Peč, kot ustanoviteljica JGS, pričakuje, da je organizirana tako, da je
sposobna izvoziti na intervencijo v petih minutah od sprejema obvestila o nesreči, da je
ustrezno opremljena in usposobljena tako za vodenje intervencije kot za samo izvajanje
reševanja ob različnih nesrečah. Od drugih GE vključenih v JGS Občine Mirna Peč, se
pričakuje, da v primeru požara na njenem območju njena osnovna operativna ekipa izvozi v
petnajstih minutah.
Aktivirana enota se mora od začetka poziva javiti v roku petih minut na ReCO Novo mesto,
drugače se takoj aktivira osrednja enota.
Od vseh GE se pričakuje, da so sposobne (organizirane, opremljene in usposobljene) za
preskrbo s požarno vodo, izvajanje zunanjega napada in osnovno dejavnost ob požaru.
Posamezne enota so lahko sposobne tudi za reševanje ob nalivih, nesrečah v prometu,
nesrečah z nevarnimi snovmi (kot podpora Gasilsko reševalnemu centru Novo mesto), za
nudenje prve pomoči, za preskrbo z vodo.

2. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot
2.1. Obveščanje
2.1.1. Obveščanje gasilskih enot

Javna gasilska služba je obveščena s predajo obvestila o dogodku od ReCO Novo mesto.
Enote JGS se obvešča z namenom, da se jih seznani z razmerami. GE JGS Občine Mirna Peč
se obvešča o razglasitvi velike in zelo velike stopnje požarne ogroženosti.
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2.1.2. Obveščanje ReCO Novo mesto
V skladu z 8. členom Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 26/08) mora GE iz JGS Mirna Peč obvestiti ReCO Novo
mesto o nevarnosti ali nesreči, zaradi katere GE izvaja intervencijo, sporočiti čas odhoda in
prihoda na kraj intervencije ter poročati o posledicah, trenutnih razmerah in aktivnostih, po
končani intervenciji mora GE ustno ali pisno poročati o dogodku, posledicah, aktivnostih sil za
zaščito, reševanje in pomoč ter uspešnosti intervencije.

2.1.3. Obveščanje ljudi na prizadetem in ogroženem območju
Kadar vodja intervencije na mestu nesreče ali vodja intervencije kot celote oceni, da preti oz.
utegne ljudem groziti nevarnost, odredi umik ljudi iz ogroženih objektov in območij ali
zaklanjanje v zaprtih prostorih ter o tem obvesti prebivalce in jim da navodila za ravnanje. Za
vzpostavitev stika z ljudmi se uporabi hišne zvonce, trkanje na vrata, zvočne znake na vozilih,
govorne naprave na vozilih idr.
Praviloma obveščanje znotraj prizadetega območja izvaja pristojna enota s pomočjo drugih enot
JGS, saj so za vstop v to območje potrebna ustrezna zaščitna sredstva, obveščanje na
ogroženem območju pa praviloma izvaja Policija. V primeru dvoma sta vodja policije na mestu
nesreče in vodja gasilskih enot, ki je v skladu z ZGas vodja intervencije in vodi vodstvo
intervencije, dolžna uskladiti odločitev o umiku, način in izvedbo obveščanja.
Za obveščanje se uporabi hišne zvonce, trkanje na vrata, zvočne znake na vozilih, govorne
naprave na vozilih, megafone, uporabo sredstev javnega alarmiranja in obvestilom preko
radijskih hiš.

Obveščanje ljudi z uporabo sredstev javnega alarmiranja
Uporaba alarmnih znakov je dovoljena za obveščanje in opozarjane prebivalcev, kadar:
- jih je treba opozoriti na bližajočo se nevarnost; npr. da požar vključuje tudi nesrečo z
nevarnimi snovmi, ki utegne ogroziti prebivalce in morajo zaradi svoje varnosti
ravnati na način, ki ga v prvi fazi določi vodja intervencije ali v drugi fazi poveljnik
civilne zaščite oz. pristojna oseba občine.
- jih je treba opozoriti na neposredno nevarnost; npr. da požar vključuje tudi nesrečo z
nevarnimi snovmi, ali pa grozi širjenje požara, kar bi lahko ogrozilo ali ogroža
prebivalce in morajo zaradi svoje varnosti ravnati na način, ki ga v prvi fazi določi
vodja intervencije ali v drugi fazi poveljnik civilne zaščite oz. pristojna oseba občine
(npr. zapreti in zatesniti okna in druge odprtine v stanovanju ter ostati v njem,
izključiti prezračevalne, klimatske naprave; takoj zapustiti območje, ki ga definira
vodja intervencije ali v drugi fazi poveljnik civilne zaščite oz. pristojna oseba občine.
Uporabo znakov za alarmiranje lahko od ReCO zahtevajo:
- vodja intervencije
- odgovorna oseba občine
- poveljnik CZ občine ali njegov namestnik
Pristojni svojo zahtevo prenesejo na ReCO.

Hkrati ReCO povedo:
- kateri znak za alarmiranje naj uporabi (opozorilo na nevarnost, neposredna nevarnost)
- razlog za uporabo znaka za alarmiranje
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-

območje na katerem se znak uporabi
navodilo oz. napotke za prebivalce

ReCO Novo mesto je dolžan razlog in navodilo takoj posredovati v objavo javnim medijem po svojem
načrtu.

Po prenehanju nevarnosti je tisti, ki je izdal zahtevo za uporabo znaka za alarmiranje dolžan
ReCO Novo mesto :
- izdati zahtevo za uporabo znaka "konec nevarnosti"
- povedati navodilo oz. napotke za nadaljnje ravnanje prebivalcev.
ReCO Novo mesto je dolžan navodilo takoj posredovati v objavo javnim medijem po svojem
načrtu.

2.1.4. Obveščanje odgovornih oseb v Občini Mirna Peč
Vodja intervencije samostojno ali prek ReCO Novo mesto obvešča odgovorne osebe Občine
Mirna Peč.
Odgovorne je praviloma potrebno obvestiti o vseh požarih, pri katerih:
- je potrebno posredovanje treh ali več enot JGS,
- je ali bi utegnil biti potreben umik ljudi iz objekta,
- je prišlo do poškodbe pripadnika katerekoli reševalne službe,
- je potrebna evakuacija in namestitev ljudi,
- je potrebno zagotavljati osnovne življenjske pogoje,
- je potrebno alarmiranje ogroženih ljudi ali je to bilo izvedeno,
- je požar v javnih objektih (vzgoja, izobraževanje, zdravstvo, uprava, objekti z velikim
številom ljudi),
- v drugih primerih po oceni ReCO Novo mesto in/ali vodje intervencije
V primeru dvoma, ali je odgovorne treba obvestiti ali ne, se obveščanje izvede. S tem, ko je
obvestilo predano odgovorni osebi, se šteje, da je obveščen pristojni organ Občine Mirna Peč.

P- 1:

Seznam odgovornih oseb in organizacij, ki se jih obvešča ob nesrečah v
Občini Mirna Peč

2.1.5. Obveščanje medijev na mestu nesreče
Pričakovati je, da bodo na mestu nesreče prišle novinarske hiše, ki bodo želele pridobiti
informacije o nesreči in poteku reševanja. Policija novinarjev ne pusti znotraj zavarovanega
mesta nesreče. O prihodu novinarjev policisti, ki varujejo mesto nesreče obvestijo vodjo
intervencije na mestu nesreče, ta pa obvesti tudi vodjo intervencije kot celote.
Praviloma daje informacije novinarjem vodja intervencije na mestu nesreče ali vodja intervencije
kot celote, kadar se nahaja na mestu intervencije. Informacije na mestu nesreče daje
novinarjem sam ali skupaj z vodji/predstavniki drugih sodelujočih intervencijskih služb (JGS,
policija, zdravstvo), lahko pa za dajanje informacij pooblasti drugo osebo.
Vodja intervencije na mestu nesreče z vodji sodelujočih intervencijskih služb uskladi vsebino,
način, kraj in čas dajanja informacij novinarjem in to sporoči novinarjem.
Vodje sodelujočih intervencijskih služb skupaj, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi, uskladijo
znane podatke o nesreči, posledicah, dosedanjem gasilskem in zdravstvenem reševanju ter
policijskih postopkih in o nadaljnjih načrtovanih aktivnostih.
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V primeru, da okoliščine ne dovoljujejo podati informacij za javnost tako hitro, kot to želijo
novinarji, vodja intervencije na mestu nesreče zaprosi novinarje za razumevanje, jim pojasni, da
so sodelujoče službe polno zasedene z reševanjem človeških življenj in gašenjem požara in jim
pove kdaj in kje jim bo dal informacije.

Oseba, ki daje intervju naj upošteva:
-

vpraša novinarja po imenu in medijski hiši in si to zapiše,
vpraša novinarja katero bo njegovo prvo vprašanje,
vzemi si čas za razmislek o odgovoru,
govori le dejstvih in o tem kar dejansko veš, kar je tvoje strokovno področje in kar je v
tvoji ravni pristojnosti,
če česa ne ves ali pa ne moreš ali ne smeš povedati ali ni v tvoji pristojnosti, to tako tudi
povej,
če je varno in etično primerno, omogoči snemalcem, da naredijo zanimive posnetke,
vendar mu določi spremljevalca, ki bo skrbel za njegovo varnost in na glavo mu daj
čelado ali omogoči uporabo drugih zaščitnih sredstev
ne govori laži, ne ugibaj, ne govori tistega kar se ti zdi,
ne bodi jezen na novinarja, opravlja pač svoje delo,
uporabljaj splošno razumljive izraze in ne strokovnega žargona.

2.1.6. Obveščanje o uporabi vode iz hidratnega omrežja
V skladu z 24. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 14/2000) je brez soglasja
izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem
vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter
zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik pisno obvestiti
izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode in o morebitnih
pomanjkljivostih na hidrantih.
Enote JGS Občine Mirna Peč za namen pripravljenosti na nesreče lahko izvajajo gasilski
preventivni pregled hidratnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja
hidratnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih
javna gasilska služba obvesti občinsko upravo, ta pa izvajalca.

2.2. Aktiviranje gasilskih enot
2.2.1. Splošno o aktiviranju
Aktiviranje enot JGS je praviloma postopno.
Aktiviranje gasilskih enot v Občini Mirna Peč se izvaja ob nevarnostih naravnih in drugih nesreč
na podlagi preverjenih obvestil prebivalcev, organov, gospodarskih družb, zavodov in drugih.
Načrt aktiviranja predpisuje način aktiviranja gasilskih enot, aktiviranje znotraj enot pa poteka
skladno z operativnim načrtom te enote.
Aktiviranje izvaja ReCO (regijski center za obveščanje) Novo mesto, gasilske organizacije in
pristojne službe.
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Aktiviranje se izvaja v skladu z Uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja,
obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 105/07) ter Pravilnika o obveščanju in poročanju v
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 26/08). Za aktiviranje
vseh enot je pristojna Občina Mirna Peč. Za izvedbo aktiviranja je odgovoren ReCO Novo
mesto.
Aktiviranje prostovoljnih enot JGS Občine Mirna Peč izvede ReCO Novo mesto s tihim
alarmiranjem in s sireno sistema javnega alarmiranja z uporabo alarmnega znaka za preplah
oziroma neposredno nevarnost v skladu s 14. členom Uredbe o organizaciji in delovanju
sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 105/2007) in 30. členom
Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS. št. 26/2008).
Ob vseh nesrečah se aktivira pogodbena poklicna enota GRC Novo mesto.
2.2.2. Samoaktiviranje prostovoljne gasilske enote JGS
Kadar je prostovoljna gasilska enota JGS Občine Mirna Peč na drug način obveščena oz.
aktivirana zaradi dogodka na njenem območju delovanja, mora vodja prostovoljne gasilske
enote narediti sledeče:
- dogodek prijaviti ReCO Novo mesto;
- javiti izvoz enote;
- po prihodu na mesto nesreče poročati o stanju.
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Primeri ravni aktiviranja OGE, ki se lahko prilagodijo na dejanske
razmere:
POŽARI V NARAVNEM OKOLJU: ( če je manjši požar samo matično društvo )
Prvi poziv
-

Če je manjši travniški požar se aktivira samo matično društvo,
Obveščanje poveljnika JGS Mirna Peč,

Drugi poziv
-

GRC poklicna gasilska enota,
Vse enote JGS OGP Mirna Peč,
Obveščanje poveljnika JGS Mirna Peč,

Tretji poziv
-

Enote sosednjih občin na poziv vodje intervencije,
Obveščanje župana Občine Mirna Peč,

POŽARI NA OBJEKTIH: ( če je manjši dimniški požar samo matično društvo)
Prvi poziv
-

Če je manjši travniški požar se aktivira samo matično društvo,
Obveščanje poveljnika JGS Mirna Peč,

-

GRC poklicna gasilska enota,
Praviloma OGE PGD območja na katerem je prišlo do požara,
Obveščanje poveljnika JGS Mirna Peč,

Drugi poziv

Tretji poziv
-

-

Enote sosednjih občin na poziv vodje intervencije,
Obveščanje župana Občine Mirna Peč,
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TEHNIČNE NESREČE

(prometne nesreče, nesreče z nevarno snovjo)

Prvi poziv
-

Gasilsko reševalni center Novo mesto ( koncesionar URSZR),
OGE Mirna Peč iz JGS Mirna Peč,
Obveščanje poveljnika JGS Mirna Peč.

Drugi poziv
-

Rezervna sestava Gasilsko reševalnega centra Novo mesto,
PGD, ki ima opremo za ukrepanje ob nesreči z nevarno snovjo, prometni nesreči,
Po potrebi pogodbeno gradbeno podjetje,
Obveščanje župana Občine Mirna Peč.

Tretji poziv
-

Vse druge OGE JGS Občine Mirna Peč, ki imajo ustrezno opremo,
Republiška enota za TRE,
Obveščanje poveljnika CZ.

Gasilsko reševalni center Novo mesto ima koncesijsko pogodbo z URSZR za ukrepanje
ob nesrečah z nevarno snovjo, prometnih in drugih tehničnih nesrečah in zato je
odgovoren za pravočasno ukrepanje in ga ReCO ob vsaki taki nesreči aktivira kot prvo
enoto.

NARAVNE IN DRUGE NESREČE (vihar, neurje, visok sneg, žled):
Prvi poziv
-

Praviloma OGE PGD območja na katerem se je zgodil dogodek,
Obveščanje poveljnika JGS Mirna Peč,

Drugi poziv
-

Osrednja OGE JGS Občine Mirna Peč,
Obveščanje župana Občine Mirna Peč,

Tretji poziv
-

Ostale enote JGS Občine Mirna Peč,
Republiška enota za TR,
Poveljnik CZ Občine Mirna Peč.
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ALARMIRANJE OPERATIVNIH GASILSKIH ENOT
V OBČINI MIRNA PEČ

požar v naravnem okolju

obvestilo o
dogodku
112

če je manjši travniški požar
1. poziv

enota zadolžena za
požarni okoliš

poveljnik JGS
Občine Mirna Peč

na zahtevo vodje intervencije

2. poziv

GRC Novo mesto
poklicna GE

Vsee enote JGS
Občine Mirna Peč

poveljnik JGS
Občine Mirna Peč

na zahtevo vodje intervencije

3. poziv

po potrebi enote
sosednjih občin

obveščanje župana
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ALARM IRANJE OPERATIVNIH GASILSKIH ENOT
V OBČINI MIRNA PEČ

požar na objektu

obvestilo o
dogodku
112

če je dimniški požar samo matično društvo
1. poziv

PGD območja, kjer je
prišlo do požara

poveljnik JGS
Mirna Peč

na zahtevo vodje intervencije

2. poziv

Poklicna enota GRC Novo mesto

vse enote
JGS Mirna Peč

poveljnik JGS
Mirna Peč

na zahtevo vodje intervencije

3. poziv

Enote sosednjih
občin

obvežčanje župana
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ALARMIRANJE OPERATIVNIH GASILSKIH ENOT
V OBČINI MIRNA PEČ

tehnične intervencije

obvestilo o
dogodku
112

1. poziv

Gasilsko reševalni center
Novo mesto

Obveščanje poveljnika
JGS Mirna Peč

OGE Mirna Peč

na zahtevo vodje intervencije

da / ne

2. poziv

rezervna sestava GRC

OGE iz JGS Mirna peč, ki
je opremljena za TR

pogodbeno
podjetje
za TR

na zahtevo vodje intervencije
Obveščanje župana

3. poziv

Vse druge OGE iz
JGS, ki imajo ustrezno opremo

Republiška enota za
TR

Obveščanje
povelnika CZ

na zahtevo vodje intervencije
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ALARMIRANJE OPERATIVNIH GASILSKIH ENOT
V OBČINI MIRNA PEČ

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

obvestilo o
dogodku
112

1. poziv

Enota območja, ki ga
je prizadela nesreča

Obveščanje poveljnika
JGS Mirna Peč

na zahtevo vodje intervencije

da / ne

2. poziv

OGE iz JGS
Mirna Peč
na zahtevo vodje intervencije

3. poziv

Vse druge OGE iz
JGS, ki imajo ustrezno opremo

pogodbeno
podjetje
za TR

Obveščanje župana

Republiška enota za
TR

Obveščanje
povelnika CZ

na zahtevo vodje intervencije
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3. Delovanje gasilskih enot
Delovanje gasilskih enot se ureja predvsem z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za
izvajanje javne gasilske službe v Občini Mirna Peč in drugimi načrti Občine Mirna Peč za
zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Vključevanje prostovoljnih gasilskih enot v delovanje
Po prejemu poziva za aktiviranje poveljnik ali vodja prostovoljne gasilske enote:
- ReCO potrdi prejem poziva,
- prejme nalogo,
Če osrednja enota, na podlagi ocene razmer na mestu nesreče presodi, da izvoz druge
prostovoljne gasilske enote ni več potreben, izvoz prostovoljne gasilske enote odpove preko
ReCO Novo mesto. V primeru, da je izvoz potreben, poveljnik prostovoljne gasilske enote
poroča ReCO o izvozu in sporoči prihod na mesto intervencije.
Ob prihodu na mesto intervencije se poveljnik prostovoljne gasilske enote javi vodji intervencije
na mestu nesreče, poroča o številčnosti in opremljenosti prispele enote ter od vodje intervencije
pridobi nalogo.

Vodenje intervencije
Gašenje požara ali drugo reševalno dejavnost vodi vodja intervencijske enote. Če v akciji
sodeluje več gasilskih enot, vodi akcijo vodja gasilske enote, na območju katere je požar, lahko
se sporazumno preda vodenje vodji višje kategorizirane enote ali višjemu po činu.

Zapis aktivnosti, poročilo o intervenciji, pozivi in nadomestilo plače
Poročanje vodje intervencije je opredeljeno v 8. členu Pravilnika o obveščanju in poročanju v
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 26/2008). Poročanje
regijskemu centru je ustno. Vodja intervencije vnese poročilo o intervenciji v programsko rešitev
SPIN (sistem za Poročanje o intervencijah in nesrečah) na internetni strani Ministrstva za
obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Osnovni dokument poročila odpre in zaključi delavec ReCO, da lahko prične vodja intervencije z
dopolnili zaključevati končno poročilo SPIN s potrebnimi podatki in ga tudi nato zaključi
najkasneje v petih dneh po zaključku intervencije.
Sestavni del beleženja aktivnosti prostovoljne gasilske enote je tudi vodenje seznama
pripadnikov enote, ki sodelujejo v intervenciji. Seznam mora vsebovati datum in kraj
intervencije, ime, priimek, leto rojstva ter čas začetka in zaključka sodelovanja pripadnika na
intervenciji. Seznam je osnova za izdajo poziva, nadomestila plače in ugotavljanja nastanka
poškodb pripadnika na intervenciji.
Seznam hrani prostovoljna gasilska enota in ga pošlje skupaj z zahtevkom za izdajo poziva in
nadomestila plače na Občino Mirna Peč. Seznam mora poveljnik enote posredovati tudi GZ
Novo mesto, če ta tako zahteva.
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Zahtevek za izdajo poziva za posameznega pripadnika mora poveljnik prostovoljne gasilske
enote poslati na Občino Mirna Peč najkasneje v osmih dneh po zaključku intervencije. Zahtevek
za nadomestilo plače mora biti posredovan na Občino Mirna Peč najkasneje dva meseca po
zaključku intervencije.

4. Organi vodenja
JGS vodi poveljnik Javne gasilske službe Občine Mirna Peč. Poveljnik JGS izvaja vse
pristojnosti, ki jih ima vodja intervencije po ZGas in ZVNDN, kadar je to za izvajanje zadev
zaščite, reševanja in pomoči potrebno.
Poveljniku JGS pri usklajevanju dela, pripravah, načrtovanja, vodenju in drugem delu JGS
pomaga poveljstvo javne gasilske službe. Poveljstvo vodi poveljnik JGS Občine Mirna Peč.
Poveljstvo JGS sestavljajo.
- Poveljnik JGS
- Podpoveljnik, oz. namestnik poveljnika JGS,
- Poveljniki gasilskih enot iz JGS Mirna Peč,
- Poveljnik poklicne gasilske enote GRC Novo mesto,
- Po potrebi drugi člani JGS (za gasilsko tehniko, tekmovanja, zveze,
usposabljanje, ali druge specialnosti).
Poveljniku poklicne gasilske enote GRC, oziroma podpoveljniku JGS Mirna Peč so podrejeni
poveljniki in podpoveljniki prostovoljnih gasilskih enot. Organe poveljevanja prostovoljnih
gasilskih enot imenujejo prostovoljne gasilske organizacije samostojno.
Za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah, ki prizadenejo večje območje
Občine Mirna Peč, so poveljniki prostovoljnih gasilskih enot podrejeni neposredno pristojnemu
poveljniku civilne zaščite oziroma njegovem namestniku v skladu z odločitvijo poveljnika Civilne
zaščite Občine Mirna Peč ali njegovega namestnika, kadar je poveljnik odsoten Naloge in
pristojnosti poveljnika oziroma vodje gasilske enote so poleg že navedenih tudi:
- skrb za to, da na intervenciji sodelujejo samo psihofizično sposobni,
- usposobljeni in opremljeni pripadniki enote,
- skrb za varno delo in seznanjenost gasilcev z nevarnostmi na kraju intervencije,
- izvrševanje povelj vodje intervencije,
- samostojno vodenje svoje enote v skladu s pravili stroke in predpisi.

P- 29: Pristojnosti vodje intervencije po ZGas in ZVNDN
4.1. Vodenje intervencije in usklajevanje aktivnosti z drugimi nesrečami in
komuniciranje na mestu nesreče
Aktivnosti na mestu nesreče vodi vodja intervencije. Vodja intervencije na mestu nesreče
oblikuje vodstvo intervencije na mestu nesreče, ki ga praviloma sestavljajo:
- vodja intervencije, ki vodi tudi delo prostovoljnih gasilskih enot, oziroma oseba, ki jo za
izvajanje te naloge imenuje vodja intervencije,
- oseba iz poveljniške strukture JGS Mirna Peč, ki skrbi za usklajevanje dela prostovoljnih
gasilskih enot JGS,
- vodja zdravstvene oskrbe,
- vodja policijskih enot,
- predstavniki morebitnih drugih sodelujočih služb,
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skupina, ki vodji intervencije na mestu nesreče nudi podporo s sredstvi zvez (mobilni
center zvez) in organizacijo dela,
predstavnik podjetja, če gre za požar v podjetju,
predstavnik prebivalcev oz. upravnik stavbe, de gre za stanovanjsko stavbo.

Med seboj komunicirajo osebno.
Vodja intervencije na mestu nesreče, vodja zdravstvene oskrbe, vodja policijskih enot na levi
roki ali na levem ramenu odsevnega jopiča nosijo trak oranžne barve. Mesto vodje intervencije
na mestu nesreče, vodje zdravstvene oskrbe in vodje policijskih enot (poveljniška vozila) morajo
biti blizu drug drugega. Poveljniško vozilo se lahko uporabi kot skupni komunikacijski center.
Vodstvo intervencije na mestu nesreče se sestane vsake pol ure, če se sami drugače ne
dogovorijo. Medsebojno se informirajo o razmerah, delu služb iz njihove pristojnosti, predvidijo
nadaljnje aktivnosti in jih med seboj časovno, vsebinsko in prostorsko uskladijo.

4.2. Ravni vodenja intervencije
Vodja intervencije skupaj s poveljnikom JGS in/ali poveljnikom CZ občine (oz. osebi, ki ju
nadomeščata ali izvajata njuni funkciji) lahko glede na obseg in značilnosti požara odloči o
uvedbi več ravni vodenja intervencije, kadar to ni predvideno že z načrti Občine Mirna Peč za
zaščito, reševanje in ukrepanje ob požarih. Pri izvedbi odločitve upoštevata naslednja načela:

1. Operativna raven:
Lokacija: Območje operativne ravni zajema neposredno mesto nesreče (notranji obroč), ki ga
praviloma zavaruje policija. Na območju operativne ravni se nahajalo le izvajalci posameznih
operativnih (interventnih) nalog z zaščitno opremo, ki ustreza nevarnosti, ki so ji izpostavljeni.
Stopnjo nevarnosti, zaščitno opremo in možnost dostopa v to območje praviloma določa in
razglaša vodja intervencije na mestu nesreče. V prvi fazi interveniranja lahko dostopajo skoraj
izključno gasilci, usposobljeni za notranji napad. Šele ko vodja intervencije na mestu nesreče
ugotovi in razglasi, da je nevarnost odpravljena do te mere, da lahko v območje vstopi tudi
osebje zdravstva in policije (glede na zaščitna sredstva in opremo, s katero razpolagajo), tja
vstopijo tudi druge službe.
Odgovornost: Posamezne enote vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke in
predpisi. Aktivnosti na mestu nesreče vodijo predvsem vodje gasilskih enot, ki so praviloma tudi
vodje intervencije na mestu nesreče, razen ko ukrepa GRC Novo mesto, takrat je vodja
intervencije poveljnik GRC, oz. njegov namestnik, vodja zdravstvene oskrbe in vodja policijskih
enot ter predstavnik podjetja, če gre za požar v podjetju. Navedeni sestavljajo vodstvo
intervencije na mestu nesreče. Glede na število udeleženih enot poteka vodenje individualno
(vodja intervencije) ali štabno (vodstvo intervencije).
Naloge: Temeljna naloga na tej ravni je umik in reševanje ljudi iz prizadetega območja, kjer so
izpostavljeni neposredni nevarnosti, gašenje požara in izvajanje drugih naloge zaščite,
reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov glede na razmere.

2. Taktična raven:
Lokacija: Območje taktične ravni zajema širšo okolico mesta nesreče (zunanji obroč), ki ga
praviloma zavaruje policija.
Odgovornost: Praviloma se na taktični ravni oblikuje vodstvo intervencije, v katero so vključeni
predstavniki vseh udeležencev na intervenciji (GRC, JGS, policija, zdravstvo, lastnik
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infrastrukture oz. vodstvo prizadetega podjetja in drugi). Aktivnosti se izvajajo skladno z
usmeritvami vodje intervencije.
Naloge: Na tej ravni se zagotavlja umik ljudi iz ogroženega območja, nudenje zdravstvene
oskrbe, oblikovanje mesta vodstva intervencije, območje zdravstvene oskrbe, območje čakanje
enot, območje počitka enot, zagotovitev ustreznega prometnega režima reševalnih vozil,
zagotavljanje podpore enotam na taktični ravni, zagotavljanje informacij strateški ravni ter po
potrebi obveščanje medijev in javnosti.

3. Strateška raven:
Lokacija: Območje strateške ravni zajema okolico izven mesta nesreče.
Odgovornost: Delo na strateški ravni operativno-strokovno vodi poveljnik Civilne zaščite
občine, pri tem mu pomaga občinska uprava Občine Mirna Peč ter pri usklajevanju aktivnosti in
podpori enotam in službam lahko pomaga Štab Civilne zaščite Občine Mirna Peč. Zagotavljanje
finančnih sredstev in praviloma tudi odnosi z javnostmi so v pristojnosti župana.
Naloge: Temeljne naloge na tej ravni so predvsem: določitev strategije, ciljev in prednostnih
nalog, zagotavljane finančnih virov in načrtovanje nadaljnjih aktivnosti. Na tej ravni se izvaja
zagotavljanje nujnih življenjskih pogojev prizadetim v nesreči (hrana, napitek, oblačila, zasilno
bivanje za do 5 delovnih dni, po potrebi zagotovitev bivalnih enot), organizacija začasne
mrtvašnice, zagotavljanje storitev javnih služb iz občinske pristojnosti, obveščanje medijev in
javnosti, stiki z državno ravnijo za zagotovitev storitev javnih služb v državni pristojnosti,
zaprošanje za pomoč zlasti državne ravni za njen informacijski center, storitve Slovenske vojske
ipd.

4.3. Uporaba sredstev zvez
Pri neposrednem vodenju intervencije se uporabljata sistem radijskih zvez zaščite in reševanja
(ZARE) ter sistem osebnega pozivanja. Sistem zvez ZARE se obvezno uporablja pri vodenju
intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah.
Komunikacijsko središče je v Regijskem centru za obveščanje Novo mesto, preko katerega se
zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske
sisteme.
Pri vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči se izključno uporablja sistem radijskih zvez
zaščite in reševanja v izjemnih primerih pa tudi kurirske povezave.
Sistem radijskih zvez se v sistemu zaščite in reševanja (ZARE) odvija na repetitorskem kanalu
Trdinov vrh R23, Mirna Gora R24 in Vrh Trebnje R25 ter na kraju nesreče med reševalci v
simpleksnem kanalu S49. Delovni kanal dodeli interventnim nalogam ReCO Novo mesto po
načrtu zvez.
Pri prenosu podatkov in komuniciranju se načeloma uporablja vsa razpoložljiva
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno povezanih
omrežjih. Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi službami in
drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka po:
– telefaksu,
– telefon – stacionarni in mobilni GSM,
– radijskih zvezah (ZARE),
– intranetu ZIR,
– internetu,
– kurirske povezave.
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4.4. Nudenje pomoči izven območja Občine Mirna Peč
O tem, katere enote se napoti na pomoč izven območja Občine Mirna Peč, kakšno pomoč
nudijo ter kako zagotoviti ustrezno požarno pokritje območje Občine Mirna Peč z zmanjšanim
številom enot, na podlagi predloga poveljnika JGS odloča župan Občine Mirna Peč.
V nujnih primerih odločitev sprejme poveljnik Civilne zaščite Občine Mirna Peč. O načinu
financiranja in pomoči odloča župan Občine Mirna Peč, če ni financiranje opredeljeno že v
državnem načrtu zaščite in reševanja oziroma v povelju pristojnega regijskega ali državnega
poveljnika civilne zaščite.

4.5. Zaprošanje za pomoč
O tem, kakšno pomoč potrebuje JGS Občine Mirna Peč, odloča poveljnik JGS Mirna Peč.
V primeru, da je pomoč vnaprej urejena z medobčinskimi dogovori, je za zaprosilo za pomoč
pristojen poveljnik JGS Mirna Peč. V primerih, ko se pomoč financira iz proračuna Občine Mirna
Peč, je za zaprošanje pomoči pristojen župan, v nujnih primerih pa poveljnik civilne zaščite
Občine Mirna Peč.

4.6. Financiranje aktivnosti gasilskih enot
Aktivnosti gasilskih enot JGS ob intervencijah oziroma stroške intervencij financira Občina Mirna
Peč. Sredstva za to so predvidena v okviru pogodbeno dogovorjenih sredstev za delovanje
JGS.
Občina Mirna Peč zagotavlja financiranje JGS iz proračuna, in sicer:
- Poklicne pogodbene enote GRC Novo mesto,
- GZ Novo mesto na podlagi pogodbe z Občino Mirna Peč;
- Prostovoljnih gasilskih enot, organiziranih v JGS Mirna Peč na podlagi pogodb z Občino
Mirna Peč;
- Vsem izvajalcem JGS iz sredstev požarne takse v skladu z letnim programom, ki ga
sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Mirna Peč.
Za odobritev aktivnosti, ki predstavljajo strošek za proračun Občine Mirna Peč izven teh okvirov,
se mora vodja intervencije prej posvetovati z županom Občine Mirna Peč.

Stroški intervencije
V skladu s 6., 25., 26. 27., 36. in 43. členom ZGas stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog
gasilstva, krije Občina Mirna Peč. Med stroške intervencije šteje:
- nadomestilo plače in kilometrina za osebno vozilo od doma oz. delovnega mesta za
prostovoljne gasilce,
- kilometrina oz. strojne ure za gasilska vozila in orodje,
- popravilo, zamenjava, nadomestilo in čiščenje uporabljene, uničene, izgubljene opreme
in drugih sredstev,
- prehrana, če traja intervencija več kot štiri ure,
- povračilo škode, povzročene lastnikom oz. uporabnikom v času intervencije, zaradi
prehoda preko njihovih zemljišča, stavb in drugih objektov ter njihove uporabe za
gasilska in reševalna dela in uporabe njihovih zalog vode za gašenje in reševanje,
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financiranje izvajanja pooblastil vodje intervencije v skladu s 4. in 41. členom ZGas.

Med stroške intervencije ob požaru štejejo tudi stroški za aktivnosti, ki se izvajajo v skladu z
ZVNDN in so opredeljene v načrtih Občine Mirna Peč za zaščito in reševanje.
Občina Mirna Peč ne krije stroškov intervencije ob požaru, kadar je te stroške v skladu s 43.
členom ZGas dolžan kriti:
- povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti;
- kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali drugih opravilih z
nevarnimi snovmi,
- kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi;
- kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto.
Občina Mirna Peč ne krije stroškov intervencije ob požaru, kadar je te stroške v skladu s 118.
členom ZVNDN dolžna kriti fizična ali pravna oseba, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti
povzročila ogroženost, zaradi katere so nastali stroški nujnega ukrepanja, oz. povzročila
nesrečo, mora ta pravna ali fizična oseba pokriti:
- stroške zaščitnih in reševalnih intervencij;
- stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje;
- stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
Če je povzročiteljev ogroženosti oz. nesreče iz prejšnjega odstavka več in se ne da ugotoviti
deleža posameznega povzročitelja, krijejo nastale stroške solidarno. Kadar posameznih
aktivnosti ali stroškov zanje ni mogoče takoj naložiti prej navedenim zavezancem za plačilo,
Občina Mirna Peč subsidiarno krije stroške izvajanja tistih aktivnosti, ki so v stvarni pristojnosti
Občine Mirna Peč.
Na zahtevo občinske uprave morajo gasilske enote predložiti specifikacijo stroškov intervencije.
Prostovoljne gasilske enote pri tem upoštevajo cenik Gasilske zveze Slovenije.
Poveljnik JGS Mirna Peč sme odrejati aktivnosti za ZRP v teh finančnih okvirih:
- odrejati sme vse aktivnosti, ki jih lahko pokrije iz sredstev JGS Mirna Peč.
Poveljniki prostovoljnih gasilskih enot smejo odrejati aktivnosti za ZRP v teh finančnih okvirih:
- odrejati smejo vse aktivnosti, ki jih lahko pokrijejo iz sredstev za delovanje svoje enote.
Vsi navedeni medsebojno usklajujejo kritje stroškov aktivnosti za ZRP ob posamezni akciji, da
bi tako dosegli optimalno uporabo finančnih sredstev. Če so za izvedbo aktivnosti za ZRP ob
posamezni akciji potrebna višja sredstva, kot jih lahko zagotovijo navedeni, se je za zagotovitev
dodatnih sredstev treba posvetovati z Občino Mirna Peč.

5. Požarna straža, gasilska straža in požarno varovanje objektov,
drugega premoženja ter javnih prireditev

V skladu z 37. členom ZVPoz mora požarno stražo, ki jo izvajajo enote JGS iz Občine Mirna
Peč, organizirati prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne
požar ali pride do eksplozije. V tem primeru požarno stražo izvaja krajevno pristojna gasilska
enota, na podlagi odredbe poveljnika JGS Mirna Peč. Po odločitvi poveljnika JGS pa tudi druga
enota iz JGS Občine Mirna Peč.
V skladu z 37. členom ZVPoz mora požarno stražo organizirati lokalna skupnost, lastnik
oziroma upravljavec gozda ali drugega zemljišča, ko je razglašena povečana nevarnost požarov
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v naravnem okolju v celotnem času, ko je razglašena velika in zelo velika požarna ogroženost
naravnega okolja. V tem primeru smejo požarno stražo izvajati le enota JGS Občine Mirna Peč.
Požarno stražo v času velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja iz pristojnosti
Občine Mirna Peč izvaja JGS Občine Mirna Peč praviloma tako, da občinska uprava ali ReCO
Novo mesto o razglasitvi in preklicu velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja
obvesti vse enote JGS Občine Mirna Peč in poveljnika JGS Mirna Peč. Po odločitvi župan o
organiziranju požarne straže, poveljnik JGS organizira izvajanje požarne straže, da lahko GE
izvajajo občasne obhode svojega območja delovanja ali območje celotne občine.
Če pravna ali fizična oseba pridobi soglasje za kurjenje ali sežiganje v naravnem okolju v skladu
z 10. členom Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS št. 4/2006) in mora
organizirati požarno stražo, jo praviloma izvaja krajevno pristojna enota, na podlagi odločitve
poveljnika JGS Mirna Peč pa tudi druga enota JGS Občine Mirna Peč.
Če je, po presoji vodje intervencije na mestu nesreče ali vodje intervencije kot celote, potrebno
organizirati gasilsko stražo na požarišču, da bi preprečili ponoven izbruh požara, praviloma
izvaja krajevno pristojna prostovoljna gasilska enota ali na podlagi odločitve poveljnika JGS
Mirna Peč druga enota iz JGS Občine Mirna Peč.

6. Priloge s požarnimi okoliši in seznamom oseb, ki se jih aktivira ali
obvešča
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran

21
22
23
24
25
26
27

Pregled naselij v Občini Mirna Peč in zadolženih PGD, ki jih pokrivajo
Pregled PGD, ki pokrivajo posamezna naselja
Požarni okoliš JGS Občine Mirna Peč
Požarni okoliš PGD Mirna Peč
Požarni okoliš PGD Globodol
Požarni okoliš PGD Hmeljčič
Požarni okoliš PGD Jablan

Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran

28
29
30
31
32
33

Seznam članov JGS / OGP Občine Mirna Peč
Seznam operativnih članov PGD Mirna Peč
Seznam operativnih članov PGD Globodol
Seznam operativnih članov PGD Hmeljčič
Seznam operativnih članov PGD Jablan
Pregled odgovornih oseb v Občini Mirna Peč, ki se jih aktivira in obvešča
ob različnih nesrečah
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Seznam naselij
v Občini Mirna Peč in zadolženih
PGD po požarnih okoliših

Zap.
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ime naselja
Biška vas
Čemše
Dolenja vas pri Mirni Peči
Dolenji Globodol
Dolenji Podboršt
Globočdol
Golobinjek
Gorenji Globodol
Gorenji Podboršt
Goriška vas
Grč Vrh
Hmeljčič
Hrastje pri Mirni Peči
Jablan
Jelše
Jordan Kal
Malenska vas
Mali Kal
Mali Vrh
Mirna Peč
Orkljevec
Poljane pri Mirni Peči
Selo pri Zagorici
Srednji Globodol
Šentjurij na Dolenjskem
Veliki Kal
Vrhovo pri Mirni Peči
Vrhpeč

PG D
Mirna Peč
Hmeljčič
Hmeljčič
Globodol
Mirna Peč
Hmeljčič
Mirna Peč
Globodol
Mirna Peč
Jablan
Globodol
Hmeljčič
Hmeljčič
Jablan
Mirna Peč
Globodol
Mirna Peč
Mirna Peč
Jablan
Mirna Peč
Mirna Peč
Hmeljčič
Hmeljčič
Globodol
Hmeljčič
Mirna Peč
Jablan
Mirna Peč
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Seznam PGD, ki pokrivajo posamezna
naselja
Zp .
Št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

PGD

Število
Gospodinjstev

Število
Prebivalcev

N a s el j e

GLOBODOL
GLOBODOL
GLOBODOL
GLOBODOL
GLOBODOL
HMELJČIČ
HMELJČIČ
HMELJČIČ
HMELJČIČ
HMELJČIČ
HMELJČIČ
HMELJČIČ
HMELJČIČ
JABLAN
JABLAN
JABLAN
JABLAN
JABLAN
MIRNA PEČ
MIRNA PEČ
MIRNA PEČ
MIRNA PEČ
MIRNA PEČ
MIRNA PEČ
MIRNA PEČ
MIRNA PEČ
MIRNA PEČ
MIRNA PEČ
MIRNA PEČ

13
36
2
10
21
14
28
10
28
21
17
11
25
19
44
12
26
35
37
12
26
33
6
20
17
298
14
26
25

52
129
3
34
51
39
88
28
65
62
56
34
86
41
157
46
84
105
117
30
60
83
29
68
64
945
52
90
77

Dolenji Globodol
Gorenji Globodol
Grč Vrh
Jordan Kal
Srednji Globodol
Čemše
Dolenja vas pri MP
Globočdol
Hmeljčič
Hrastje pri MP
Poljane pri MP
Selo pri Zagorici
Šentjurij
Goriška vas
Jablan
Mali Vrh
Vrhovo pri MP
Šranga
Biška vas
Dolenji Podboršt
Golobinjek
Gorenji Podboršt
Jelše
Malenska vas
Mali Kal
Mirna Peč
Orkljevec
Veliki Kal
Vrhpeč

s k upa j

821

2. 700

28 naselij
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Požarni okoliš JGS (OGP) Občine Mirna Peč

Naselja v OGP Mirna Peč:
Biška vas,Čemše, Dolenja vas pri Mirni Peči, Dolenji Globodol, Dolenji Podboršt, Globočdol,
Golobinjek, Gorenji Globodol, Gorenji Podboršt, Goriška vas, Grč Vrh, Hmeljčič, Hrastje pri
Mirni Peči, Jablan, Jelše, Jordankal, Malenska vas, Mali Kal, Mali Vrh, Mirna Peč, Orkljevec,
Poljane pri Mirni Peči, Selo pri Zagorici, Srednji Globodol, Šentjurij na Dolenjskem, Veliki Kal,
Vrhovo pri Mirni Peči, Vrhpeč.
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Požarni okoliš PGD Mirna Peč

Naselja v požarnem okolišu:
Biška vas, Dolenji Podboršt, Golobinjek, Gorenji Podboršt, Jelše, Malenska vas, Mali Kal, Mirna
Peč, Orkljevec, Veliki Kal, Vrhpeč.
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Požarni okoliš PGD Globodol

Naselja v požarnem okolišu:
Dolenjo Globodol, Gorenji Globodol, Grč Vrh, Jordan Kal, Srednji Globodol.
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Požarni okoliš PGD Hmeljčič

Naselja v požarnem okolišu:
Čemše, Dolenja vas pri Mirni Peči, Globočdol, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peči, Poljane pri Mirni
Peči, Selo pri Zagorici, Šentjurij.
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Požarni okoliš PGD Jablan

Naselja v požarnem okolišu:
Goriška vas, Jablan, Mali Vrh, Vrhovo pri Mirni peči, Šranga, vzhodni del Grč vrha.
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OBČINSKA JAVNA GASILSKA SLUŽBA
OBČINE MIRNA PEČ – OGP Mirna Peč
Seznam gasilskega operativnega kadra

KLICNA ŠTEV. R/p

Datum: oktober 2011

MIRNA PEČ
1

GLOBODOL
1

HMELJČIČ
1

JABLAN
1

FUNKCIJA OPERATIVCA

POVELJNIK
PGD MIRNA PEČ

POVELJNIK PGD
GLOBODOL

POVELJNIK PGD
HMELJČIČ

POVELJNIK PGD
JABLAN

IME
PRIIMEK

LEVSTIK ANTON

MARKO TRAMTE

KAVŠEK FRANC

MARJAN JANKELJ

IMETNIK
POZIVNIKA

DA

DA

DA

DA

TEL. DOMA /
GSM

041 714 564

041 980 516

031 369 749

041 692 606

ROČNA RP

DA

DA

DA

DA

KLICNA ŠTEV. R/p

FUNKCIJA OPERATIVCA

PRIIMEK IN IME

IMETNIK
POZIVNIKA

TEL. DOMA /
GSM

GRC poklicna enota (poveljnik)

Janez MIKLIČ

DA

041 745 917

GZ Novo mesto (poveljnik)

Andrej GRGOVIČ

DA

041 358 430
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JAVNA GASILSKA SLUŽBA OBČINE MIRNA PEČ
Seznam gasilskega operativnega kadra - PGD MIRNA PEČ
Datum: oktober 2011
KLICNA ŠTEV. R/p

MIRNA PEČ
1

MIRNA PEČ
2

MIRNA PEČ
3

MIRNA PEČ
4

FUNKCIJA OPERATIVCA POVELJNIK NAMESTNIK PREDSEDNIK
VOZNIK
POVELJN.
GVC 16/25
IME IN
PRIIMEK
IMETNIK
POZIVNIKA
TEL. DOMA
GSM
ROČNA R/p

MIRNA PEČ
5

MIRNA PEČ
6

MIRNA PEČ
7

MIRNA PEČ
8

VOZNIK
GV-1

VOZNIK
GVV-1

PROŽENJE
SIRENE

REZERVA

LEVSTIK
ANTON

KOS
MARJAN

ZORAN
JOŽE

KOS
MARJAN

MATOH
BOŠTJAN

LEVSTIK
ANTON

LEVSTIK
ANTON

ČANŽELJ
STANE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

041 714 564 041 652 639
DA

DA

041 652 639
DA

041 652 639 041 404 377 041 714 564 041 714 564 031 366 445
/

DA

/

/

TEHNIČNA OPREMLJENOST:
-

AC 16/25 z mobilno R/p
GV-1 z mobilno R/p
GVV – 1 NISAN z mobilno R/p
3 x MB ( Zigler 800 l., Tomos 300 l, potopna 600 l.)
6 UKV ročna R/p
Vsa vozila so opremljena s stacionarno radijsko postajo
Stran 29/37

Operativni gasilski načrt JGS na območju Občine Mirna Peč

JAVNA GASILSKA SLUŽBA OBČINE MIRNA PEČ
Seznam gasilskega operativnega kadra – PGD GLOBODOL
Datum: oktober 2011
KLICNA
ŠTEV. R/p

GLOBODOL
1

GLOBODOL
2

GLOBODOL
3

GLOBODOL
4

GLOBODOL
5

GLOBODOL GLOBODOL
6
7

FUNKCIJA OPERATIVCA

POVELJNIK

NAMESTNIK
POVELJNIKA

PREDSEDNIK

VOZNIK
GVV-1

VOZNIK
Rezerva

PROŽENJE
SIRENE

REZERVA

IME IN
PRIIMEK
IMETNIK
POZIVNIKA
TEL. DOMA
GSM

MARKO
TRAMTE

JOŽE
AVBAR

BOŠTJAN
JARC

ANTON
STRAJNAR

ALEŠ
KOVAČIČ

MARKO
TRAMTE

ANTON
STRAJNAR

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

041 980 516

031 673414

041 923 759

031 366 491

041 632 841

ROČNA R/p

DA

DA

/

/

/

041 980 516
/

031 366 491
/

TEHNIČNA OPREMLJENOST:
-

GVV – 1 Iveco z mobilno R/p
1 x MB črpalka ( Zigler 8/8 )
1 x UKV ročna R/p
14x pozivnik
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JAVNA GASILSKA SLUŽBA OBČINE MIRNA PEČ
Seznam gasilskega operativnega kadra - PGD HMELJČIČ
Datum: oktober 2011
KLICNA
ŠTEV. RP
FUNKCIJA OPERATIVCA
IME IN PRIIMEK

HMELJČIČ
1

HMELJČIČ
2

POVELJNIK NAMESTNIK
POVELJN.

HMELJČIČ
3

HMELJČIČ HMELJČIČ HMELJČIČ
4
5
6

HMELJČIČ
7

HMELJČIČ
8

PREDSEDNIK

VOZNIK
GVGP-1

VOZNIK

VOZNIK

PROŽENJE
SIRENE

REZERVA

KAVŠEK
FRANC

PROGAR
FRANC

SAJE
FRANC

REZELJ
BRANE

KOS
ANTON

LUŽAR
MIH A

PROGAR
FRANC

BREZOVAR
MARJAN

DA

/

/

DA

DA

IMETNIK
POZIVNIKA
TEL. DOMA
GSM

DA

DA

DA

031 369 749

041 581 112

041 377 844

ROČNA R/p

DA

DA

/

031 844811 07 3078456 040 590695 041 581 112 07 3078654
/

/

/

/

/

TEHNIČNA OPREMLJENOST:
-

GVGP-1 Mazda 4x4 z mobilno R/p
3 x MB črpalka (Rosenbauer 500l, Tomos 300 in prenosna)
2 x UKV ročna R/p
11 x pozivnik
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JAVNA GASILSKA SLUŽBA OBČINE MIRNA PEČ
Seznam gasilskega operativnega kadra - PGD JABLAN
Datum: oktober 2011
KLICNA
ŠTEV. RP

JABLAN
1

JABLAN
2

JABLAN
3

JABLAN
4

JABLAN
5

JABLAN
6

JABLAN
7

FUNKCIJA OPERATIVCA

POVELJNIK

NAMESTNIK
POVELJN.

PREDSEDNIK

VOZNIK
GVGP-1

VOZNIK
GVM

PROŽENJE
SIRENE

REZERVA

IME IN
PRIIMEK

MARJAN
JANKELJ

FRANCI
NOVAK

MARKO
ŽAGAR

MARJAN
JANKELJ

FRANCI
NOVAK

JURE
DRENIK

/

/

DA

IMETNIK
POZIVNIKA
TEL. DOMA
GSM

DA

DA

DA

041 692 606

041 254 438

041 805 873

ROČNA RP
MOBILNA RP

DA
/

/

/

041 692606 041 254 438
/

ZVONE
PAPEŽ
DA

031 249 599 041 385 501

/

TEHNIČNA OPREMLJENOST:
-

GVM -1 Trafic Renault 4x4 z mobilno R/p
GVGP Land Rover
MB črpalke ( 1x vatrosprem, 1x Tomos)
1 x UKV ročna R/p
14 x pozivnik
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7. PREGLED

ODGOVORNIH, KI SE JIH AKTIVIRA OB NARAVNIH IN
DRUGIH NESREČAH IN OSEB, KI SE JIH OBVEŠČA OB
NESREČAH

VRSTA NESREČE:
Vrstni red klicanja

POŽAR

IZVAJALEC UKREPA

Ime in Priimek

1.

GRC Novo mesto

Janez Miklič

2.

PGD JGS Občine Mirna Peč

T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
služba

GSM

07/39 33 040

041 745 917

Matično društvo oz. osrednja GE po načrtu aktiviranja

OBVEŠČA SE:
Vrstni red obveščanja
1.
Poveljnik JGS Mirna Peč
2.
Župan Mirne Peči
3.
Poveljnik OŠCZ

Ime in Priimek
Martin Krevs
Zvone Lah
Štefan Slak

T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
služba
07/ 39 36 100

GSM
041 504 471
041 765 579
051 331 06

OPOMBA:

*GRC Novo mesto ima pogodbo z Občino mirna Peč o zagotavljanju požarne varnosti na njenem
celotnem teritoriju in zato je prva enota, ki se aktivira ob požaru in ob nesrečah na cestah, (prometnih ali
nesrečah z nevarno snovjo). Hkrati se aktivira matično PGD območja, kjer je prišlo do požara.

VRSTA NESREČE:
Vrstni red
klicanja

IZVAJALEC UKREPA

1.

GE iz JGS Mirna Peč

2.

Gradbeništvo
KUKAVICA
Mirna Peč
CGP

4.
5.

JP Komunala
Novo mesto

POTRES
Ime in Priimek

T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
služba

Martin Krevs

GSM

041 504 471

Zdravko Kukavica

07/ 30 78 996

dežurni

07/ 394 27
00

dežurni

07/ 393 24 50

OBVEŠČA SE:
Vrstni red obveščanja
1.
Poveljnik OŠCZ
2.
Župan Mirne Peči

Ime in Priimek
Štefan Slak
Zvone Lah

T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
služba
07/ 39 36 100

GSM
051 331 06
041 765 579
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VRSTA NESREČE:
Vrstni red
klicanja
1.
2.
3.
4.

POPLAVE

IZVAJALEC UKREPA

Odgovorna oseba

GE iz JGS Mirna Peč
Gradbeništvo
KUKAVICA
Mirna Peč
CGP

Martin Krevs

JP Komunala
Novo mesto

Vrstni red obveščanja
1.
Poveljnik OŠCZ
2.
Župan Mirne Peči

VRSTA NESREČE:

dežurni

07/ 394 27
00

dežurni

07/ 393 24 50

Ime in Priimek
Štefan Slak
Zvone Lah

T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
služba
07/ 39 36 100

GSM
051 331 06
041 765 579

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI
Odgovorna oseba

1.
2.

GRC Novo mesto
Inšpektorat za
varstvo okolja
Poveljnik JGS Mirna
Pe č
Zavod za zdr. var.
Gradbeništvo
KUKAVICA
Mirna Peč
JP Komunala
Novo mesto

dežurni

6.

GSM
041 504 471

07/ 30 78 996

IZVAJALEC
UKREPA

4.
5.

T e l e fo n
služba

Zdravko Kukavica

Vrstni red
klicanja

3.

T e l e fo n
dom a

Darko Okleščen
Martin Krevs
Dr. Harlander

T e l e fo n
dom a

07/373-12-23

GSM

07/ 393 30 40

041745 917
Janez Miklič

07/373-12-23

041/370-863
041 504 471

07/332-47-98

Zdravko Kukavica

dežurni

T e l e fo n
služba

07/332-14-24
07/ 30 78 996

dežurni

07/ 393 24 50

OBVEŠČA SE:
Vrstni red obveščanja
1.
Poveljnik OŠCZ
2.
Župan Mirna Peča

Ime in Priimek
Štefan Slak
Zvone Lah

T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
služba
07/ 39 36 100

GSM
051 331 06
041 765 579
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VRSTA NESREČE:
Vrstni red
klicanja
1.
2.

PROMETNE NESREČE

IZVAJALEC UKREPA Odgovorna oseba

GRC Novo mesto
Ekipa NMP ZD Novo
mesto – ZP Mirna Peč

T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
služba

dežurni

07/ 393 30 40

dežurni

07/ 391 67 03

GSM
041745 917
Janez Miklič
Rezervni dr.
Kramar
07/ 39 16 700

OBVEŠČA SE PO POTREBI:
Vrstni red obveščanja
1.
Poveljnik JGS Mirna Peč
2.
Poveljnik OŠCZ Mirna
Pe č
3.
Župan Mirna Peča

Ime in Priimek
Martin Krevs
Štefan Slak

T e l e fo n
dom a

Zvone Lah

T e l e fo n
služba

GSM
041 504 471
051 331 06

07/ 39 36 100

041 765 579

OPOMBA:

*GRC Novo mesto ima koncesijsko pogodbo z URSZR za reševanje ob nesrečah na cestah, (prometnih
ali nesrečah z nevarno snovjo). Torej za tovrstne nesreče na območju Občine Mirna Peč je zadolžen
Gasilsko reševalni center Novo mesto, ki ima opremo za tehnične nesreče in nesreče z nevarno snovjo,
lahko mu na poziv ReCO pomagajo člani PGD Mirna Peč, ki so opremljeni za tehnično reševanje.

VRSTA NESREČE:

POPLAVE

Vrstni red
klicanja

IZVAJALEC UKREPA

Odgovorna oseba

1.

Vse GE iz JGS Mirna Peč
Gradbeništvo KUKAVICA
Mirna Peč

Martin Krevs

2.

T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
služba

GSM

041 504 471

Zdravko Kukavica

07/ 30 78 996

OBVEŠČA SE:
Vrstni red obveščanja
1.
Poveljnik OŠCZ
2.
Župan Mirne Peči

Ime in Priimek
Štefan Slak
Zvone Lah

T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
služba
07/ 39 36 100

GSM
051 331 06
041 765 579
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Operativni gasilski načrt JGS na območju Občine Mirna Peč

VRSTA NESREČE:
Vrstni red klicanja
1.
2.

IZVAJALEC UKREPA
Jamarski klub NM
GE iz JGS Mirna Peč

OBVEŠČA SE:
Vrstni red obveščanja
1.
2.
3.

NESREČE V JAMAH

Poveljnik OŠCZ
Poveljnik JGS Mirna Peč
Župan Mirne Peči

Odgovorna oseba
Miha Rukše
Martin Krevs

I
me in Priimek
Štefan Slak
Martin Krevs
Zvone Lah

VRSTA NESREČE:

Vrstni red
klicanja
1.
2.
3.

IZVAJALEC UKREPA

1.
2.

Odgovorna
os e ba

GE iz JGS Mirna Peč

Martin Krevs
Zdravko kukavica

JP Komunala
Novo mesto

dežurni

Poveljnik OŠCZ
Župan Mirna Peča

T e l e fo n
služba

T e l e fo n
služba

07/ 39 36 100

GSM
041 436 388
041 504 471

GSM
051 331 06
041 504 471
041 765 579

NEURJE, VIHAR, VISOK
SNEG, ZEMELJSKI PLAZ

Gradbeništvo KUKAVICA

OBVEŠČA SE:
Vrstni red obveščanja

T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
dom a

Ime in Priimek
Štefan Slak
Zvone Lah

T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
služba

GSM
041 504 471

07/ 30 78 996

07/ 393 24 50

T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
služba
07/ 39 36 100

GSM
051 331 06
041 765 579
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Operativni gasilski načrt JGS na območju Občine Mirna Peč

VRSTA NESREČE:

POGREŠANA OSEBA
T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
služba

Vrstni red
klicanja

IZVAJALEC UKREPA

Odgovorna oseba

1.
2.

GE iz JGS Mirna Peč

Martin Krevs

041 504 471

Jamarski klub Novo mesto

Miha Rukše

041 436 388

OBVEŠČA SE:
Vrstni red obveščanja
1.
2.

III.

Poveljnik OŠCZ
Župan Mirna Peča

Ime in Priimek
Štefan Slak
Zvone Lah

T e l e fo n
dom a

T e l e fo n
služba
07/ 39 36 100

GSM

GSM
051 331 06
041 765 579

RAZLAGA OKRAJŠAV

ZARE
ZRP
GZS
GZNM
CZ
OšCZMP
OGE
JG S
P GD
OŽBK
ReCO
ZVNDN
ZVPoz
ZGas
OORK

- Zaščita in reševanje
- Zaščita, reševanje in pomoč
- Gasilska zveza Slovenije
- Gasilska zveza Novo mesto
- Civilna zaščita
- Občinski štab Civilne zaščite Mirna Peč
- Operativne gasilske enote iz prostovoljnega gasilskega društva
- Javna gasilska služba v Občini Mirna Peč (najvišji nivo poveljevanja)
- Prostovoljno gasilsko društvo
- Občina Mirna Peč
- Regijski center za obveščanje in alarmiranje
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Občinska organizacija Rdečega križa
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