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  AA..        ZZNNAAČČIILLNNOOSSTTII  OOBBMMOOČČJJAA  

  
OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  ssppaaddaa  mmeedd  mmllaajjššee  oobbččiinnee,,  ssaajj  jjee  zzaaččeellaa  ss  ssvvoojjiimm  ddeelloovvaannjjeemm  11..  jjaannuuaarrjjaa  
11999999..  JJee  eennaa  oodd  mmllaajjššiihh  oobbččiinn  vv  RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii,,  nnaassttaallaa  jjee  lleettaa  11999999  zz  iizzkklljjuuččiittvviijjoo  iizz  MMeessttnnee  
oobbččiinnee  NNoovvoo  mmeessttoo  ppoo  ppoovvrrššiinnii  iinn  šštteevviilluu  pprreebbiivvaallcceevv  ppaa  jjee  nnaajjmmaannjjššaa  ddoolleennjjsskkaa  oobbččiinnaa..  OObbččiinnaa  
MMiirrnnaa  PPeečč  mmeerrii  4488  kkmm22  kkvvaaddrraattnniihh  kkiilloommeettrroovv  iinn  iimmaa  ppoo  ppooddaattkkiihh  SSttaattiissttiiččnneeggaa  uurraaddaa  RRSS  22..779922  
pprreebbiivvaallcceevv  ((  11..  11..  22000066))..  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  ddeell  ssttaattiissttiiččnnee  rreeggiijjee  jjuuggoovvzzhhooddnnaa  SSlloovveenniijjaa..  
OObbččiinnaa  mmeejjii  nnaa  jjuugguu  iinn  jjuuggoovvzzhhoodduu  nnaa  MMeessttnnoo  oobbččiinnoo  NNoovvoo  mmeessttoo,,  nnaa  zzaahhoodduu,,  sseevveerruu  iinn  
sseevveerroozzaahhoodduu  nnaa  oobbččiinnoo  TTrreebbnnjjee,,  nnaa  vvzzhhoodduu  iinn  sseevveerroovvzzhhoodduu  nnaa  oobbččiinnoo  MMookkrroonnoogg  --  TTrreebbeellnnoo,,  
vv  oozzkkeemm  ppaassuu  nnaa  jjuuggoozzaahhoodduu  ppaa  mmeejjii  ttuuddii  nnaa  oobbččiinnoo  ŽŽuužžeemmbbeerrkk..  GGeeooggrraaffsskkoo    oobbsseeggaa    oobbččiinnaa    
MMiirrnnaa    PPeečč    ttrrii    ddoolliinnee::    gglloobbooddoollsskkoo,,    mmiirrnnooppeešškkoo    iinn  ššeennttjjuurrsskkoo..  RRaavvnniinnsskkeeggaa  ssvveettaa  jjee  mmaalloo,,  ššee  
nnaajjvveečč  vv  gglloobbooddoollsskkii  rraavvnniinnii,,  oobb  TTeemmeenniiccii  iinn  vv  oozzkkeemm  ppaassuu  oobb  aavvttoommoobbiillsskkii  cceessttii  vv  ššeennttjjuurrsskkii  
ddoolliinnii..    
SSoorraazzmmeerrnnoo  uuggooddeenn  zzeemmlljjeeppiissnnii  ppoolloožžaajj,,  ppooddnneebbnnee  iinn  ttaallnnee  rraazzmmeerree,,  ssoo  oommooggooččiillii  nnaasseelliitteevv  žžee  
vv    pprraaddaavvnniinnii..  ZZggooddoovviinnsskkii  vviirrii  MMiirrnnoo  PPeečč  pprrvviičč  oommeennjjaajjoo  lleettaa  11113355,,  kkoott  pprraaffaarroo  ppaa  lleettaa  11222288..  
KKaassnneejjee,,  oodd  ssrreeddnnjjeeggaa  vveekkaa  nnaapprreejj,,  jjee  bbiill  rraazzvvoojj  nnaasseelljjaa  ooddvviisseenn  oodd  ppoommeemmbbnnee  ttrrggoovvsskkee  ppoottii  oodd  
LLjjuubblljjaannee  pprroottii  SSuuhhii  kkrraajjiinnii,,  KKaarrlloovvccuu,,  ZZaaggrreebbuu,,  oo  ččeemmeerr    ssoo  ggoovvoorriillee    šštteevviillnnee    ttrrggoovviinnee  iinn  
ffuurrmmaannsskkee  ggoossttiillnnee..  ŽŽeelleezznniiccaa  jjee  bbiillaa  zzggrraajjeennaa  nnaa  tteerraassii  sseevveerrnnoo  oodd  MMiirrnnee  PPeeččii  lleettaa  11889944..  MMeedd  
oobbeemmaa  ssvveettoovvnniimmaa  vvoojjnnaammaa  jjee  MMiirrnnaa  PPeečč  sslloovveellaa  ppoo    žžiivviinnsskkiihh    sseejjmmiihh..    ZZ    iizzggrraaddnnjjoo    žžeelleezznniiccee    
lleettaa    11889944    iinn    kkaassnneejjee    hhiittrree    cceessttee    LLjjuubblljjaannaa  --  ZZaaggrreebb  ppaa  jjee  kkrraajj  oobbttiiččaall  vv  pprroommeettnneemm  zzaattiiššjjuu,,  
vveennddaarr  jjee  ggoossppooddaarrsskkii  rraazzvvoojj  ppoo  lleettuu  11999999,,  kkoo  jjee  MMiirrnnaa  PPeečč  ppoossttaallaa  oobbččiinnsskkoo  ssrreeddiiššččee,,  zzooppeett  vv  
ppoorraassttuu..  ((VViirr::  hhttttpp::////wwwwww..mmiirrnnaappeecc..ssii//))..  

NNaajjvveeččjjee  nnaasseelljjee  jjee  oobbččiinnsskkoo  ssrreeddiiššččee  MMiirrnnaa  PPeečč  zz  ookkoollii  994455  pprreebbiivvaallccii..  EEddiinnaa  rreekkaa  jjee  TTeemmeenniiccaa,,  
kkii  pprriitteeččee  ss  sseevveerrnnee  ssttrraannii  iizz  ssmmeerrii  ttrreebbaannjjsskkee  oobbččiinnee  iinn  ppoonniikknnee  ppoodd  GGoorriišškkoo  vvaassjjoo..  
  
  
  

11..  GGeeooggrraaffsskkii  ppoolloožžaajj  iinn  lleeggaa  oobbččiinnee    
  
OObbmmooččjjee  oobbččiinnee  lleežžii  nnaa  ssttiiččiiššččuu  ddvveehh  ggeeooggrraaffsskkoo  ppoommeemmbbnniihh  mmeejjiicc..  PPrrvvaa  pprreeddssttaavvlljjaa  ssttiikk  mmeedd  
aallppsskkiimm  iinn  ddiinnaarrsskkiimm  ssvveettoomm,,  ddrruuggaa  ppaa  ssttiikk  mmeedd  nniizzkkiimm  iinn  vviissookkiimm  kkrraassoomm..  VVssee  ttoo  ppoovvzzrrooččaa  
ppoommeemmbbnnee  rraazzlliikkee  mmeedd  ppoossaammeezznniimmii  oobbmmooččjjii  vv  oobbččiinnii  vv  ppoogglleedduu  nnaarraavvnniihh  ddaannoossttii,,  ppoosseelliittvvee  iinn  
ppooggoojjeevv  zzaa  ggoossppooddaarrsskkii  rraazzvvoojj..  
MMiirrnnaa  PPeečč  lleežžii  ssrreeddii  ggrriiččeevvnnaattee  ppookkrraajjiinnee  nnaa  nnaaddmmoorrsskkii  vviiššiinnii  223333  mm,,  4455ºº  5511’’  2288..7711""  sseevveerrnnee  
zzeemmlljjeeppiissnnee  ššiirriinnee  iinn  1155ºº  55’’  1155..5511""  vvzzhhooddnnee  zzeemmlljjeeppiissnnee  ddoollžžiinnee,,  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  lleežžii  nnaa  
jjuuggoovvzzhhoodduu  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  iinn  jjee  ddeell  JJuuggoovvzzhhooddnnee  rreeggiijjee  SSlloovveenniijjee,,  oobbsseeggaa  4488  kkmm22,,  oozz..  
4488..000000  hhaa..  OObbččiinnaa  mmeejjii  nnaa  jjuugguu  iinn  jjuuggoovvzzhhoodduu  nnaa  MMeessttnnoo  oobbččiinnoo  NNoovvoo  mmeessttoo,,  nnaa  zzaahhoodduu,,  
sseevveerruu  iinn  sseevveerroozzaahhoodduu  nnaa  oobbččiinnoo  TTrreebbnnjjee,,  nnaa  vvzzhhoodduu  iinn  sseevveerroovvzzhhoodduu  nnaa  oobbččiinnoo  MMookkrroonnoogg  --  
TTrreebbeellnnoo,,  vv  oozzkkeemm  ppaassuu  nnaa  jjuuggoozzaahhoodduu  ppaa  mmeejjii  ttuuddii  nnaa  oobbččiinnoo  ŽŽuužžeemmbbeerrkk..  GGeeooggrraaffsskkoo    
oobbsseeggaa    oobbččiinnaa    MMiirrnnaa    PPeečč    ttrrii    ddoolliinnee::  gglloobbooddoollsskkoo,,  mmiirrnnooppeešškkoo  iinn  ššeennttjjuurrsskkoo..  RRaavvnniinnsskkeeggaa  
ssvveettaa  jjee  mmaalloo,,  ššee  nnaajjvveečč  vv  gglloobbooddoollsskkii  rraavvnniinnii,,  oobb  TTeemmeenniiccii  iinn  vv  oozzkkeemm  ppaassuu  oobb  aavvttoommoobbiillsskkii  
cceessttii  vv  ššeennttjjuurrsskkii  ddoolliinnii..    ZZnnaaččiillnnoosstt  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  rraazzggiibbaannoosstt  tteerreennaa..    
OObbddeelloovvaallnniihh    ppoovvrrššiinn    jjee    nneekkaajj    mmaannjj    kkoott    ppoolloovviiccoo,,    ssaammoo    ddeell    tteehh    jjee  vv  rraavvnniinnsskkeemm    ssvveettuu,,  
oossttaalloo  ppaa  nnaa  ssoosseeddnnjjiihh  vviiššjjee  lleežžeeččiihh  tteerraassaahh..  OOssttaallee  ppoovvrrššiinnee  ppookkrriivvaajjoo  mmeeššaannii  ggoozzddoovvii..  SSkkoozzii    
mmiirrnnooppeešškkoo    ddoolliinnoo    tteeččee    rreekkaa    TTeemmeenniiccaa,,    ppoonniikkaallnniiccaa,,    kkii    pprriiddee    nnaa    ddaann    vv    ZZiijjaalluu    iinn  ppoonniikknnee    
vv    DDnnuu    ppoodd    GGoorriišškkoo    vvaassjjoo    iinn    jjee    nnaa    oobbmmooččjjuu    oobbččiinnee    MMiirrnnaa    PPeečč    zzaarraaddii    ssvvoojjiihh  zznnaaččiillnniihh  
mmeeaannddrroovv  vvaarroovvaannaa  kkoott  nnaarraavvnnaa  ddeeddiiššččiinnaa..  ((  vviirr::PPrreebbiivvaallssttvvoo  SSlloovveenniijjee  vv  nnaasseelljjiihh  lleettaa  22001111,,  AAnnttoonn  PPuusstt  ,,  MMiirrnnaa  PPeečč  

zz  ookkoolliiccoo  nneekkoočč  iinn  ddaanneess--  11998877))..  
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22..  GGeeoolloošškkoo  --  mmoorrffoolloošškkee  iinn  ttooppooggrraaffsskkee  zznnaaččiillnnoossttii    
  
MMiirrnnooppeešškkoo  ppookkrraajjiinnoo  vv  ggrroobbeemm  llaahhkkoo  oopprreeddeelliimmoo  kkoott  rraazzmmeerroommaa  uurraavvnnaannoo,,  vv  ddrroobbnneemm  ppaa  
pprreecceejj  rraazzččlleennjjeennoo  iinn  mmooččnnoo  zzaakkrraasseelloo  ppookkrraajjiinnoo  vv  nnaaddmmoorrsskkiihh  vviiššiinnaahh  mmeedd  220000  iinn  550000  mm..  
GGllaavvnnee  ppookkrraajjiinnsskkee  zznnaaččiillnnoossttii  ssoo::  ooddpprrttoosstt  pprroossttoorraa,,  rraazzpprrššeennaa  ppoosseelliitteevv,,  ooddmmaakknnjjeennoosstt  oodd  
vveeččjjiihh  ssrreeddiišščč,,  ppoommaannjjkkaannjjee  ppoovvrrššiinnsskkiihh  vvooddoottookkoovv,,  pplliittvvaa  pprrsstt  iinn  oobbiilliiccaa  kkaammeennjjaa  nnaa  ppoovvrrššjjuu..  
KKaammnniinnsskkaa  ppooddllaaggaa  jjee  vv  ggllaavvnneemm  iizz  sskkllaaddoovv  aappnneennccaa  iinn  ddoolloommiittaa  ttrriiaassnnee,,  jjuurrsskkee  iinn  kkrreeddnnee  
ssttaarroossttii..  PPrrssttii  nnaa  aappnneenncciihh  ssoo  nneeeennaakkee  ddeebbeelliinnee,,  pprreecceejj  pplliittvvee,,  zz  iizzjjeemmoo  pprrssttii  nnaa  ddnnuu  vvrrttaačč  iinn  
kkrraašškkiihh  ppoolljj,,  kkjjeerr  ssoo  gglloobbookkee  ttuuddii  vveečč  mmeettrroovv..  PPrreevvllaadduujjeejjoo  rrjjaavvee  ppookkaarrbboonnaattnnee  pprrssttii,,  kkii  ssoo  ssiicceerr  
ddeebbeelleejjššee,,  vveennddaarr  pprreecceejj  iilloovvnnaattee,,  iizzpprraannee,,  tteežžkkee  iinn  ssllaabbššee  rrooddoovviittnnee..  OOmmeennjjeennii  nnaarraavvnnii  ppooggoojjii  
ssoo  žžee  vv  pprreetteekklloossttii  nnaarreekkoovvaallii  tteežžaavvee  vv  oosskkrrbbii  zz  vvooddoo..  
PPoo  GGaammssoovvii  kklliimmaattsskkii  kkllaassiiffiikkaacciijjii  ssppaaddaa  mmiirrnnooppeešškkaa  ddoolliinnaa  vv  ppoosseebbnnoo  eennoottoo  ppooddnneebbjjaa  
OOssrreeddnnjjee  SSlloovveenniijjee,,  kkjjeerr  ppaaddee  11220000  --  11335500  mmmm  ppaaddaavviinn  nnaa  lleettoo,,  ss  pprriimmaarrnniimm  vviišškkoomm  ppoolleettii..  
IIzzrraažžeennii  ssoo  ttrriijjee  vviiššiinnsskkii  ppaassoovvii::  ddnnaa  ddoolliinn  oozziirroommaa  kkrraašškkiihh  ddeepprreessiijj,,  tteerrmmaallnnii  iinn  hhrriibbsskkii  ppaass..  
KKrraašškkee  ddeepprreessiijjee  ssoo  oobbmmooččjjaa  ppooggoossttiihh  ttoopplloottnniihh  iinnvveerrzziijj  ((RRuuss,,  11997777))..    
GGoozzdd  pprreekkrriivvaa  pprreecceejjššnnjjee  ppoovvrrššiinnee,,  nnjjeeggoovvaa  ggoossppooddaarrsskkaa  vvrreeddnnoosstt  ppaa  jjee  rraazzmmeerroommaa  mmaajjhhnnaa..  VV  
nniižžjjiihh  lleeggaahh  pprreevvllaadduujjeettaa  ggaabbeerr  iinn  cceerr  zz  ggrraaddnnoomm,,  nneekkaakkoo  nnaadd  445500  mmeettrroovv  nn..mm..  ppaa  bbuukkeevv,,  
bboorroovveecc..  ((LLoovvrreennččaakk,,  11998844))..  

  
RReelliieeff  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  zzeelloo  rraazzggiibbaann  iinn  vvaalloovviitt..    PPrrvvee  rraazziisskkaavvee  vv  oobbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  ssoo  bbiillee  
oopprraavvlljjeennee  pprreeddvvsseemm  zzaa  SSVV  ddeell  oobbččiinnee  ((zzaalleeddjjee  rreekkee  KKrrkkee)),,  kkjjeerr  ssoo  ppookkaazzaallee,,  ddaa  iizzvviirr  rreekkee  KKrrkkee  
lleežžii  vv  jjeeddrruu  ssiinnkklliinnaallee  zzggrraajjeennee  oodd  ssppooddnnjjee  kkrreeddnniihh  aappnneenncceevv..  PPllaassttii  ssoo  ppoorruuššeennee  ss  pprreelloommii  iinn  
rraazzppookkaammii..  NNaajjvvaažžnneejjššii  ssoo  lloonnggiittuuddiinnaallnnii  pprreelloommii  vv  ssmmeerrii  SSZZ__JJVV  tteerr  ttrraannssvveerrzzaallnnii  vv  ssmmeerrii  SSVV--JJZZ..  
SSkkllaaddoovvnniiccaa  aappnneenncceevv  vv  ookkoolliiccii  MMiirrnnaa  PPeeččaa  jjee  vv  gglloobbiinnoo  ddeebbeellaa  ccccaa  550000  mm  ddoo  pprrvveeggaa  vveeččjjeeggaa  
ddoolloommiittnneeggaa  kkoommpplleekkssaa  ((kkoott  rreellaattiivvnnoo  nneepprrooppuussttnnii  sskkllaadd))..  PPoolloožžaajj  ddoolloommiittnneeggaa  kkoommpplleekkssaa  ttuuddii  
nnii  rreeššeenn  iinn  nnii  zznnaannoo,,  aallii  jjee  aavvttoohhttoonn  aallii  ppaa  lleežžii  kkoott  ppookkrroovv  nnaa  aappnneennccuu..  ((DDrroobbnnee,,  11999955,,  IInnššttiittuutt  zzaa  

ggeeoollooggiijjoo,,  ggeeootteehhnniikkoo  iinn  ggeeooffiizziikkoo  LLjjuubblljjaannaa))..  
  
OObbddeelloovvaallnniihh    ppoovvrrššiinn    jjee    nneekkaajj    mmaannjj    kkoott    ppoolloovviiccoo,,    ssaammoo    ddeell    tteehh    jjee    vv    rraavvnniinnsskkeemm    ssvveettuu,,    
oossttaalloo  ppaa  nnaa  ssoosseeddnnjjiihh  vviiššjjee  lleežžeeččiihh  tteerraassaahh..  OOssttaallee  ppoovvrrššiinnee  ppookkrriivvaajjoo  mmeeššaannii  ggoozzddoovvii..  SSkkoozzii    
mmiirrnnooppeešškkoo    ddoolliinnoo    tteeččee    rreekkaa    TTeemmeenniiccaa,,    ppoonniikkaallnniiccaa,,    kkii    pprriiddee    nnaa    ddaann    vv    ZZiijjaalluu    iinn  ppoonniikknnee    
vv    DDnnuu    ppoodd    GGoorriišškkoo    vvaassjjoo    iinn    jjee    nnaa    oobbmmooččjjuu    oobbččiinnee    MMiirrnnaa    PPeečč    zzaarraaddii    ssvvoojjiihh  zznnaaččiillnniihh  
mmeeaannddrroovv  vvaarroovvaannaa  kkoott  nnaarraavvnnaa  ddeeddiiššččiinnaa..    
  
TTllaa  ssooddiijjoo  vv  ssrreeddoozzeemmsskkii  ttiipp  kkrraassaa,,  zzaa  kkaatteerreeggaa  ssoo  zznnaaččiillnnaa  vveelliikkaa  kkrraašškkaa  ppoolljjaa,,  vviissookkee  ppllaannoottee,,  
ddoollggaa  oobbllaa  sslleemmeennaa  mmeedd  ppoossaammeezznniimmii  ppoolljjii..  KKrraašškkii  vvooddoottookkii  ssoo  ooddvviissnnii  pprreeddvvsseemm  oodd  ppaaddaavviinn..    
VV  oobbddoobbjjuu  11990000  --  22000000  ssee  jjee  ddeelleežž  ggoozzddaa  iinn  ttrraavvnniikkoovv  zzaarraaddii  ddeeaaggrraarriizzaacciijjee  ssttaallnnoo  ppoovveeččeevvaall,,  
mmeeddtteemm  kkoo  ssoo  ssee  ppoovvrrššiinnee  nnjjiivv,,  vvrrttoovv,,  ssaaddoovvnnjjaakkoovv,,  vviinnooggrraaddoovv  iinn  ppaaššnniikkoovv  ssttaallnnoo  zzmmaannjjššeevvaallee..  
VVssee  ttoo  kkaažžee  nnaa  vveeddnnoo  bboolljj  eekksstteennzziivvnnoo  rraabboo  ttaall,,  kkaarr  ssee  vv  ppookkrraajjiinnii  kkaažžee  vv  zzaarraaššččaannjjuu  ttrraavvnniikkoovv  iinn  
ppaaššnniikkoovv  zz  ggoozzddoomm,,  nnjjiivvee  ppaa  ssee  sspprreemmiinnjjaajjoo  vv  ttrraavvnniikkee..  NNaajjvviiššjjii  hhrriibb  jjee  vvrrhh  ssvv..  AAnnee  ((440077  mm))..  
  
  

33..  HHiiddrrooggrraaffsskkee  rraazzmmeerree    
  
SSkkoozzii  mmiirrnnooppeešškkoo  ddoolliinnoo  tteeččee  rreekkaa  TTeemmeenniiccaa,,  ppoonniikkaallnniiccaa,,  kkii  pprriiddee  nnaa  ddaann  vv  ZZiijjaalluu  iinn  ppoonniikknnee  vv  
DDnnuu  ppoodd  GGoorriišškkoo  vvaassjjoo  iinn  jjee  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaarraaddii  ssvvoojjiihh  zznnaaččiillnniihh  mmeeaannddrroovv  
vvaarroovvaannaa  kkoott  nnaarraavvnnaa  ddeeddiiššččiinnaa..  SSkkoozzii  ššeennttjjuurrsskkoo  ddoolliinnoo  tteeččee  ppoottookk  zz  ddvveemmaa  iimmeennoommaa::  
PPoolljjaannsskkii  ppoottookk  oozz..  IIggmmaannccaa,,  kkeerr  ddvvaakkrraatt  vv  ddoolliinnii  ppoonniikknnee..  PPooll  kkiilloommeettrraa  pprreedd  PPoolljjaannaammii  ssee  mmuu  
pprriiddrruužžii  KKaammeenn  ppoottookk  iizzppoodd  OOkkrroogglliiccee//LLaazz..    
GGlloobbooddoollsskkaa  ddoolliinnaa  nniimmaa  ppoovvrrššiinnsskkee  tteekkooččee  vvooddee,,  iimmaa  ppaa  ddvvee  ppooddzzeemmnnii,,  kkii  ssee  ooddtteekkaattaa  vv  
ppoorreeččjjee  KKrrkkee..  VV  tteehh  ttrreehh  ddoolliinnaahh  ssee  ssttiikkaajjoo  rroobboovvii  ddiinnaarrsskkeeggaa,,  aallppsskkeeggaa  iinn  ppaannoonnsskkeeggaa  ssvveettaa..  
PPrreevvllaadduujjeejjoo  kkaarrbboonnaattnnee  kkaammeenniinnee..  NNeekkaatteerrii  pprreeddeellii  ssoo  iizzrraazziittoo  kkrraašškkii,,  zz  vvrrttaaččaammii  iinn  kkrraašškkiimmii  
jjaammaammii..  VV  ddoolliinnaahh  ssoo  nnaappllaavvlljjeennee  rraavvnnee  ppoovvrrššiinnee  zz  iilloovviiccoo,,  iinn  ppeeššččeennoo  gglliinnoo  ppoommeeššaannee  
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mmeehhkkeejjššee  uusseeddlliinnee..  VVeeččkkrraattnnii  tteekkttoonnsskkii  pprreelloommii  ssoo  ddaallii  ppookkrraajjiinnii  ggrriiččaassttoo  oobblliikkoo..  TTeekkttoonnsskkaa  
pprreelloommnniiccaa  ppootteekkaa  ppoo  ssttrruuggii  rreekkee  TTeemmeenniiccee..  
TTeemmeenniiccaa  jjee  ddoolleennjjsskkaa  rreekkaa  ppoonniikkaallnniiccaa,,  kkii  ddoo  iizzlliivvaa  kkaarr  ddvvaa  kkrraatt  ppoonniikknnee..  RReekkaa  iizzvviirraa  nnaa  jjuužžnniihh  
ppoobbooččjjiihh  PPoossaavvsskkeeggaa  hhrriibboovvjjaa..  PPrrvviičč  ppoonniikknnee  pprrii  DDoolleennjjiihh  PPoonniikkvvaahh  vv  vveečč  ppoožžiirraallnniikkiihh..  NNaa  ddaann  
pprriiddee  vv  MMiirrnnooppeešškkii  ddoolliinnii  ppoodd  hhrriibboomm  SSvveettee  AAnnee  vv  iizzvviirruu  ZZiijjaalloo..  PPoo  MMiirrnnooppeešškkii  ddoolliinnii  tteeččee  rreekkaa  ddoo  
ppoonnoorroovv  pprrii  GGoorriišškkii  vvaassii,,  kkjjeerr  ddrruuggiičč  iizzggiinnee  ppoodd  ppoovvrrššjjee..  TTrreettjjii,,  zzaaddnnjjii  iizzvviirr  TTeemmeenniiccee  jjee  vv  LLuukknnjjii  
pprrii  PPrreeččnnii..  TTeeččee  ččeezz  ZZaalloošškkoo  ppoolljjee  iinn  ssee  kkoott  lleevvii  pprriittookk  iizzlliijjee  vv  KKrrkkoo..  
VVeess  vvooddnnii  ttookk  ssee  jjee  pprreessttaavviill  vv  kkrraašškkoo  ppooddzzeemmlljjee..  EEddiinnii  ppoovvrrššiinnsskkoo  tteekkooččii  vvooddnnii  ttookk  jjee  rreekkaa  
TTeemmeenniiccaa,,  kkii  jjee  vvrreezzaallaa  ssvvoojjoo  ddoolliinnoo  vv  tteekkttoonnsskkii  pprreelloommnniiccii  vv  ddiinnaarrsskkii  ssmmeerrii..  OOssttaannkkii  
pplliioocceennsskkeeggaa  ppoorreeččjjaa  TTeemmeenniiccee  ssoo  šštteevviillnnee  ssuuhhee  ddoolliinnee  oozziirroommaa  kkrraašškkii  ddoollii..    
TTeemmeenniiccaa  zzeelloo  rreeddkkoo  ppooppllaavvlljjaa  aammppaakk  jjee  llaannsskkoo  lleettoo  nniivvoo  rreekkee  tteemmeenniiccee  pprreesseeggeell  rreekkoorrdd  zzaaddnnjjiihh  
110000  lleett..  DDoo  ppoovvsseemm  ppooppllaavvlljjeenneeggaa  mmoossttuu  vv  PPooddbboorrššttuu,,  ppooppllaavvee  kkmmeettiijjsskkiihh  ppoovvrrššiinn  iinn  ppooppllaavvee  vv  
gglloobbooddoollsskkii  ddoolliinnii,,  kkjjeerr  ssoo  ggaassiillccii  ss  ppoommooččjjoo  ddoommaaččiinnoovv  iinn  ggrraaddbbiinncceevv  pprreepprreeččiillii  ššee  vveeččjjoo  
kkaattaassttrrooffoo..  
  
  

44..  KKlliimmaattsskkee  zznnaaččiillnnoossttii    
  
PPoo  GGaammssoovvii  kklliimmaattsskkii  kkllaassiiffiikkaacciijjii  ssppaaddaa  MMiirrnnaa  ppeečč  vv  ppoosseebbnnoo  eennoottoo  ppooddnneebbjjaa  OOssrreeddnnjjee  
SSlloovveenniijjee,,  kkjjeerr  ppaaddee  11220000  --  11335500  mmmm  ppaaddaavviinn  nnaa  lleettoo,,  ss  pprriimmaarrnniimm  vviišškkoomm  ppoolleettii..  IIzzrraažžeennii  ssoo  
ttrriijjee  vviiššiinnsskkii  ppaassoovvii::  ddnnaa  ddoolliinn  oozziirroommaa  kkrraašškkiihh  ddeepprreessiijj,,  tteerrmmaallnnii  iinn  hhrriibbsskkii  ppaass..  KKrraašškkee  ddeepprreessiijjee  
ssoo  oobbmmooččjjaa  ppooggoossttiihh  ttoopplloottnniihh  iinnvveerrzziijj  ((RRuuss,,  11997777))..    

KKoott  jjee  žžee  zzaappiissaannoo  jjee  mmiirrnnooppeešškkaa  ppookkrraajjiinnaa  rreelliieeffnnoo  zzaapprrttaa  pprroottii  oossttaalliimm  sslloovveennsskkiimm  ppookkrraajjiinnaamm  
iinn  ooddpprrttaa  pprroottii  PPaannoonnsskkii  nniižžiinnii  oozz..  pprroottii  SSVV  oodd  kkooddeerr  pprriihhaajjaajjoo  kklliimmaattsskkii  vvpplliivvii  ppaannoonnsskkeeggaa  
ppooddnneebbjjaa..  TTaakkoo  mmiirrnnooppeešškkaa  oobbččiinnaa  lleežžii  vv  oobbmmooččjjuu  ssuubbppaannoonnsskkeeggaa  ppooddnneebbjjaa  oozz..  mmooddiiffiicciirraannee  
ppaannoonnsskkee  kklliimmee..  VV  vveeččjjiihh  pprreeddeelliihh  KKooččeevvsskkeeggaa  rrooggaa  ssee  uuvveelljjaavvlljjaa  ggoorrsskkaa  kklliimmaa,,  kkaarr  jjee  ppoosslleeddiiccaa  
rreelliieeffaa  iinn  oozziirroommaa  vviiššjjiihh  nnaaddmmoorrsskkiihh  vviiššiinn..    
PPooddnneebbjjee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  uuvvrrššččaammoo  vv  zzmmeerrnnoo  cceelliinnsskkoo  aallii  ssuubbppaannoonnsskkoo  ppooddnneebbjjee  JJVV  
SSlloovveenniijjee,,  kkjjeerr  jjee  ppoovvpprreeččnnaa  aapprriillsskkaa  tteemmppeerraattuurraa  eennaakkaa  ookkttoobbrrsskkii  iinn,,  kkii  iimmaa  ssuubbmmeeddiitteerraannsskkii  
ppaaddaavviinnsskkii  rreežžiimm  ss  ppoovvpprreeččnnoo  kkoolliiččiinnoo  ppaaddaavviinn  oodd  11220000  mmmm  ddoo  11330000  mmmm..  SSppllooššnnoo  gglleeddaannoo  ssoo  
zzaa  mmiirrnnooppeešškkoo  oobbččiinnoo  zznnaaččiillnnaa  ssuuhhaa  iinn  vvrrooččaa  ppoolleettjjaa  tteerr  zzmmeerrnnoo  mmrrzzllee  iinn  ddookkaajj  jjaassnnee  zziimmee..  
ZZnnaaččiillnnoo  jjee,,  ddaa  jjee  ttooppllaa  ddoobbaa  lleettaa  pprreecceejj  ddaalljjššaa  oodd  zziimmsskkee  mmrrzzllee  ddoobbee..  
  
PPoo  mmeerriittvvaahh  22000011--22000066  jjee  jjuulliijj  nnaajjttoopplleejjššii  mmeesseecc  ((ssrreeddnnjjaa  mmeesseeččnnaa  tteemmppeerraattuurraa  2200..11ooCC))      
nnaajjhhllaaddnneejjššii  ppaa  jjaannuuaarr  ((ssrreeddnnjjaa  mmeesseeččnnaa  tteemmppeerraattuurraa  --00..77ooCC))..  NNaajjttoopplleejjššii  lleettnnii  ččaass  jjee  ppoolleettjjee  
((ppoovvpprreeččnnaa  tteemmppeerraattuurraa  1199..11ooCC)),,  nnaajjhhllaaddnneejjššaa  zziimmaa  ((ppoovvpprreeččnnaa  tteemmppeerraattuurraa  00..66ooCC))..  ppoommllaadd  iinn  
jjeesseenn  ssttaa  pprreehhooddnnaa  lleettnnaa  ččaassaa  zz  eennaakkoo  ppoovvpprreeččnnoo  tteemmppeerraattuurroo  1100,,44ooCC..    
  
MMaakkssiimmaallnnee  tteemmppeerraattuurree  zzrraakkaa  nnaadd  3300ooCC  vv  ppoolleettnniihh  mmeesseecciihh  nniissoo  rreeddkkoosstt..  PPoovvpprreeččnnaa  lleettnnaa  
tteemmppeerraattuurraa  zznnaaššaa  1100..11ooCC,,  kkaarr  jjee  nnaadd  sslloovveennsskkiimm  ppoovvpprreeččjjeemm..  NNaa  lleettoo  jjee  vv  ppoovvpprreeččjjuu  1100  ddnnii  zz  
mmiinniimmaallnnoo  tteemmppeerraattuurroo  --1100ooCC  iinn  vv  ppoovvpprreeččjjuu  1144  ddnnii  zz  mmaakkssiimmaallnnoo  tteemmppeerraattuurroo  3300ooCC..  PPooggoossttii  
tteemmppeerraattuurrnnii  vviišškkii  ssoo  ppoosslleeddiiccaa  mmooččnneejjššiihh  vvpplliivvoovv  ss  ppaannoonnsskkee  ssttrraannii..  
NNaadd  ddeelloomm  mmiirrnnooppeešškkee  ddoolliinnee  jjee  iizzrraazziittoo  ttooppeell  vviinnooggrraaddnniišškkii  ppaass,,  kkii  sseeggaa  oodd  nnaaddmmoorrsskkee  vviiššiinnee  
220000  ddoo  445500  mmeettrroovv..  ZZaa  ggoojjeennjjee  kkmmeettiijjsskkiihh  kkuullttuurrnniihh  rraassttlliinn  jjee  uuggooddnnaa  rraazzmmeerroommaa  vviissookkaa  ssrreeddnnjjaa  
mmeesseeččnnaa  tteemmppeerraattuurraa  vv  aapprriilluu,,  ssaajj  oommooggooččaa  zzggooddeenn  zzaaččeetteekk  rraassttii..    
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SSlliikkaa  11::  OOddkklloonn  ppoovvpprreeččnnee  tteemmppeerraattuurree  zzrraakkaa  jjuulliijjaa  22000066  oodd  ppoovvpprreeččjjaa  22000011--22000066,,  22000066  
  

DDoollžžiinnaa  vveeggeettaacciijjsskkee  ddoobbee,,  kkii  jjoo  oozznnaaččuujjeejjoo  ddnneevvii  ss  ssrreeddnnjjoo  tteemmppeerraattuurroo  nnaadd  1100ooCC  jjee  118822  ddnnii,,  iinn  
ssiicceerr  oodd  1111..0044..  ddoo  1199..1100..  vvssoottaa  bbiiootteemmppeerraattuurr  vviiššjjiihh  oodd  1100ooCC  ppaa  zznnaaššaa  33009944,,33hh..    
((VViirr::  NNaaššaa  nnaarraavvnnaa  ddeeddiiššččiinnaa,,  OObb  bbeellookkrraannjjsskkii  KKrruuppii,,  AAnnddrreejj  HHuuddookklliinn,,  ZZaavvoodd  RRSS  zzaa  vvaarrssttvvoo  nnaarraavvee,,  DDoolleennjjsskkii  lliisstt,,  
2222..1100..22000099))..  

LLeettnnaa  kkoolliiččiinnaa  ppaaddaavviinn  ssee  zzmmaannjjššuujjee  oodd  zzaahhooddaa  pprroottii  vvzzhhoodduu  oozziirroommaa  jjuuggoozzaahhoodduu..  RRaazzlliikkee  ssee  
ppoojjaavvlljjaajjoo  ttuuddii  vv  vveerrttiikkaallnneemm  ssmmiisslluu,,  ssaajj  jjee  hhrriibboovviittoo  oobbrroobbjjee  bboolljj  nnaammooččeennoo  oodd  oossrreeddnnjjee  
ppookkrraajjiinnee..  PPoovvpprreeččnnaa  lleettnnaa  kkoolliiččiinnaa  ppaaddaavviinn  zzaa  oobbddoobbjjee  22000011--22000066  jjee  zznnaaššaallaa  11226611  mmmm,,  
mmeeddtteemm  kkoo  vv  oobbrroobbnniihh  vviiššjjiihh  ddeelliihh  ppaaddee  ppoovvpprreeččnnoo  nnaadd  11440000  mmmm  ppaaddaavviinn..  VV  tteemm  oobbddoobbjjuu  jjee  
ppaaddlloo  nnaajjmmaannjj  ppaaddaavviinn  vv  mmeesseeccuu  ffeebbrruuaarrjjuu  7733,,33  mmmm,,  sslleeddii  mmuu  mmeesseecc  jjaannuuaarr,,  mmeeddtteemm  kkoo  jjee  
nnaajjbboolljj  nnaammooččeenn  mmeesseecc  nnoovveemmbbeerr  ss  113322,,00  mmmm..  NNaajjvveečč  ppaaddaavviinn  ppaaddee  ssppoommllaaddii  iinn  jjeesseennii,,  
nnaajjmmaannjj  ppaa  ppoozziimmii..  PPoolleettii  ssee  mmiirrnnooppeešškkii  rraavvnniikk  pprreecceejj  sseeggrreejjee  iinn  zzaa  oossvveežžiitteevv  ppoosskkrrbbiijjoo  ppooggoossttee  
ppooppoollddaannsskkee  nneevviihhttee  iinn  nnaalliivvii,,  zzaarraaddii  kkaatteerriihh  jjee  ttuuddii  zzaa  ppoolleettnnee  mmeesseeccee  zznnaaččiillnnaa  ssoorraazzmmeerrnnaa  
vviissookkaa  kkoolliiččiinnaa  ppaaddaavviinn  ((336600    mmmm))..  ČČee  gglleeddaammoo  zz  vviiddiikkaa  vveeggeettaacciijjee  ssoo  ppoolleettnnii  mmeesseeccii  ddoovvoolljj  
nnaammooččeennii,,  aa  ssoo  ppoolleettjjaa  kklljjuubb  tteemmuu  pprreecceejj  ssuuššnnaa..  PPrreeddvvsseemm  ssee  ttoo  kkaažžee  vv  vveelliikkii  eevvaappoottrraannssppiirraacciijjii,,  
ssaajj  ssoo  tteemmppeerraattuurree  vv  ppoolleettnneemm  ččaassuu  eennee  iizzmmeedd  nnaajjvviiššjjiihh  vv  SSlloovveenniijjii..  
SSnneežžnniihh  ppaaddaavviinn  jjee  vv  ppoovvpprreeččjjuu  2200  ccmm  nnaa  lleettoo,,  iinn  ssiicceerr  oodd  nnoovveemmbbrraa  ddoo  ffeebbrruuaarrjjaa..  ŠŠtteevviilloo  ddnnii  ss  
ssnneežžnnoo  ooddeejjoo  jjee  5522..11,,  mmeeddtteemm  kkoo  jjee  ppoovvpprreeččnnee  vviiššiinnaa  ssnneežžnnee  ooddeejjee  3366..44  ccmm..    
SSuuhhaa  kkrraajjiinnaa  kkoott  ppookkrraajjiinnaa  iimmaa  ssuubbmmeeddiitteerraannsskkii  ppaaddaavviinnsskkii  rreežžiimm  ss  pprrvviimm  ppaaddaavviinnsskkiimm  
mmaakkssiimmuummoomm  vv  aavvgguussttuu  iinn  ddrruuggiimm  vv  nnoovveemmbbrruu,,  mmeeddtteemm  kkoo  ppaaddaavviinnsskkii  mmiinniimmuumm  nnaassttooppii  vv  
ffeebbrruuaarrjjuu..  ((VViirr::  KKlliimmaattooggeeooggrraaffiijjaa  SSlloovveenniijjee,,  TTeemmppeerraattuurraa  zzrraakkaa  iinn  kkoolliiččiinnaa  ppaaddaavviinn::  22000011--22000066,,  22000066))..  

VVeetteerr  nnaajjppooggoosstteejjee  ppiihhaa  iizz  JJZZ  ssmmeerrii,,  kkaarr  jjee  ppoosslleeddiiccaa  gglloobbaallnneeggaa  sseeggrreevvaannjjaa,,  oozziirroommaa  
ppllaanneettaarrnneeggaa  kkrroožžeennjjaa  zzrraakkaa..  DDrruuggaaččee  ppaa  jjee  vveettrroovvnnoosstt  rraazzmmeerroommaa  mmaajjhhnnaa..  HHiittrroosstt  ppaa  llee  rreeddkkoo  
pprreesseežžee  vvrreeddnnoosstt  66  BBff..  

  
SSlliikkaa  22::  KKoolliiččiinnaa  ppaaddaavviinn  jjuulliijjaa  22000066  vv  pprriimmeerrjjaavvii  ss  ppoovvpprreeččnniimm  oobbddoobbjjeemm  22000011--22000066,,  22000066  
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55..  DDeemmooggrraaffsskkee  iinn  nnaasseelliittvveennee  zznnaaččiillnnoossttii    
  
SSkkuuppaajj  pprreebbiivvaallcceevv  jjee  22770022,,  mmoošškkiihh  jjee  11335544  žžeennsskk  11334488,,  ppoovvpprreeččnnaa  ssttaarroosstt  jjee    3377,,4455  lleett,,  
SSttaannoovvaannjjsskkee  ppoovvrrššiinnee  jjee  2288,,4455  mm22  nnaa  oossbboo,,  ggoossppooddiinnjjsstteevv  jjee  880000,,  oodd  tteeggaa  771144  ddrruužžiinn..  DDeelloovvnnoo  
aakkttiivvnniihh  jjee  11..225511,,  bbrreezzppoosseellnniihh  jjee  110077,,  ššttuuddeennttoovv  ookkrroogg  111199..  
NNoovveemmbbrraa  22000055  jjee  bbiillaa  vv  oobbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  ssttooppnnjjaa  bbrreezzppoosseellnnoossttii  66,,22  ((VViirr::    RReeggiioonnaallnnii    rraazzvvoojjnnii  pprrooggrraamm  

rraazzvvoojjnnee  rreeggiijjee  JJuuggoovvzzhhooddnnaa  SSlloovveenniijjaa  22000077  ––  22001133))..  

VV  oobbččiinnii  jjee  bbiilloo  11..002200  ssttaannoovvaannjj  iinn  880000  ggoossppooddiinnjjsstteevv,,  ppoovvpprreeččnnaa    vveelliikkoosstt  ggoossppooddiinnjjssttvvaa  jjee  bbiillaa  
33,,44  ččllaannaa    nnaa  ggoossppooddiinnjjssttvvoo..  ((VViirr::  PPooppiiss  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  ggoossppooddiinnjjsstteevv  iinn  ssttaannoovvaannjj  22000066))..  

PPoo    ppooddaattkkiihh    iizz    lleettaa    22000066    jjee    vv    oobbččiinnii    2288    nnaasseelliijj  iinn  eevviiddeennttiirraanniihh  999955    hhiiššnniihh    šštteevviillkk..    ((VViirr::    

GGeeooddeettsskkaa  uupprraavvaa  RRSS,,  RReeggiisstteerr  pprroossttoorrsskkiihh  eennoott))..  

OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  iimmeellaa  vv  lleettuu  22000022  ppoo  ppooddaattkkiihh  PPooppiissaa  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  ggoossppooddiinnjjsstteevv  iinn  
ssttaannoovvaannjj    ((SSUURRSS,,    22000022))    11..002200    ssttaannoovvaannjj,,    oodd    tteeggaa    jjee    bbiilloo    ssttaallnnoo    nneennaasseelljjeenniihh    8833  
ssttaannoovvaannjj..  PPoovvpprreeččnnaa  ppoovvrrššiinnaa  ssttaannoovvaannjjaa  vv  oobbččiinnii  jjee  zznnaaššaallaa  7755,,3377  mm22,,  kkaarr  jjee  pprriibblliižžnnoo  eennaakkoo    
ppoovvpprreeččnnii    ppoovvrrššiinnii    ssttaannoovvaannjj    vv    SSlloovveenniijjii    ((7744,,66  mm22))  ((VViirr::    PPooppiiss    pprreebbiivvaallssttvvaa,,    ggoossppooddiinnjjsstteevv    
iinn  ssttaannoovvaannjj  22000022,,  SSUURRSS))..    
  
NNaajjvveeččjjee  nnaasseelljjee  jjee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkjjeerr  žžiivvii  998800  pprreebbiivvaallcceevv  oozziirroommaa  3377  %%  vvsseehh  pprreebbiivvaallcceevv  oobbččiinnee..  
SSttaarrii  ddeell  nnaasseelljjaa  lleežžii  vv  nniižžiinnii  nnaa  lleevveemm  bbrreegguu  ppoonniikkaallnniiccee  TTeemmeenniiccee,,  oobb  ssttaarrii  cceessttii  NNoovvoo  mmeessttoo  --  
TTrreebbnnjjee..  NNoovveejjššii  ddeellii  nnaasseelljjaa  ssoo    nnaassttaallii    vv  bblliižžiinnii    žžeelleezznniišškkee  ppoossttaajjee,,  ttoo  ssttaa  uulliiccii    PPoossttaajjaa    iinn    
MMaarrooff..  NNaa    ggrriiččuu    nnaadd    ssttaarriimm    nnaasseelljjeemm    ssee    jjee    zz    nnoovvooggrraaddnnjjaammii    zzeelloo    rraazzššiirriill  ssttaarrii  zzaasseelleekk  
VViihhrree..  NNoovvii  ssppaallnnii  nnaasseelljjii  iimmaattaa  vv  RRoožžnnii  iinn  PPrriissoojjnnii  uulliiccii  ččiissttoo  mmeessttnnii  zznnaaččaajj..  JJeeddrroo  ssttaarreeggaa  
nnaasseelljjaa  ttvvoorrii  TTrrgg..  KK  MMiirrnnii  PPeeččii    kkoott  uulliiccii  ssppaaddaattaa  ššee  nneekkddaajj  ssaammoossttoojjnnii  vvaassii  IIvvaannjjaa    vvaass    iinn    
CCeeššeennccee    tteerr    nneekkddaannjjaa    zzaasseellkkaa,,    sseeddaajj    uulliiccii,,    RRooggoovviillaa    ((pprreejj    jjee    ssppaaddaallaa    kk  MMaalleennsskkii  vvaassii))  iinn  
ŠŠrraannggaa  ((ddeell  uulliiccee  jjee  ssppaaddaall  kk  JJaabbllaannuu  iinn  ddrruuggii  ddeell  kk  MMaalleemmuu  VVrrhhuu))..  ((VViirr::  

hhttttpp::////wwwwww22..aarrnneess..ssii//~~oommiirrnnaappeeccnnmm//oobbcciinnaa..hhttmmll))  

NNaadd  PPoolljjaannaammii,,  ŠŠeennttjjuurriijjeemm,,  GGlloobbooččddoolloomm,,  HHmmeelljjččiiččeemm,,  nnaa  GGoolloobbiinnjjeekkuu  iinn  vv  GGrrčč  VVrrhhuu  ssoo  nnaa  
pprriissoojjnniihh  lleeggaahh  vviinnooggrraaddii  ss  šštteevviillnniimmii  zziiddaanniiccaammii..  
  
  
  

66..  GGoossppooddaarrssttvvoo  iinn  pprroommeettnnaa  iinnffrraassttrruukkttuurraa    
  
VV    oobbččiinnii    jjee    aakkttiivvnniihh    4400    ssaammoossttoojjnniihh    ppooddjjeettnniikkoovv..    OObbččiinnaa    vviiddii    ppeerrssppeekkttiivvoo    vv    mmaalleemm  
ggoossppooddaarrssttvvuu,,    zzaattoo    ssee    jjee    aakkttiivvnnoo    vvkklljjuuččiillaa    vv    GGaarraanncciijjsskkii    sskkllaadd    zzaa    DDoolleennjjsskkoo,,    ssaajj    žžeellii    zz  
uuggooddnniimmii  ppooddjjeettnniišškkiimmii  ppoossoojjiillii  iinn  ggaarraanncciijjaammii  ssppooddbbuuddiittii  rraazzvvoojj  mmaalleeggaa  ggoossppooddaarrssttvvaa  nnaa  tteemm  
oobbmmooččjjuu..    
KKmmeettiijjssttvvoo    vv    oobbččiinnii    pprreeddssttaavvlljjaa    eennoo    iizzmmeedd    ppoommeemmbbnneejjššiihh    ddeejjaavvnnoossttii..    PPoo    zzaaddnnjjiihh  
ssttaattiissttiiččnniihh    ppooddaattkkiihh    ((ppooppiiss    kkmmeettiijjsskkiihh    ggoossppooddaarrsstteevv    vv    lleettuu    22000000))    jjee    vv    oobbččiinnii    rreeggiissttrriirraanniihh  
331122    kkmmeettiijj,,    kkii    iimmaajjoo    vv    uuppoorraabbii    11..447755    hheekkttaarroovv    kkmmeettiijjsskkiihh    zzeemmlljjiišščč..    NNaajjppoommeemmbbnneejjššee  
kkmmeettiijjsskkee    ppaannooggee    ssoo::    rreejjaa    ggoovveeddii,,    vviinnooggrraaddnniiššttvvoo    iinn    ssaaddjjaarrssttvvoo,,    pprriiddeelloovvaannjjee    žžiitt    iinn  
ppoolljjššččiinn..  OObbččiinnaa  ssee  jjee  aakkttiivvnnoo  vvkklljjuuččiillaa  vv  uurreeddiitteevv  vvaašškkiihh  ppoottii  iinn  ssooffiinnaanncciirraannjjee  kkmmeettiijjsskkiihh  
pprrooggrraammoovv..    PPoo    iizzvveeddeenniihh    aannkkeettaahh    iinn    iizzddeellaanniimm    pprrooggrraammoomm    rraazzvvoojjaa    kkmmeettiijjssttvvaa    iinn  
ddooppoollnniillnniihh    ddeejjaavvnnoossttii    vv    oobbččiinnii    vv    lleettuu    11999988    ppaa    ssee    kkaažžeejjoo    kkoott    mmoožžnnoossttii    zzaa    ddooddaatteenn  
zzaasslluužžeekk  vv  rraazzvvoojjuu  ddooppoollnniillnniihh  ddeejjaavvnnoossttii  nnaa  kkmmeettiijjii..  ((VViirr::  hhttttpp::////wwwwww..zzddrruuzzeennjjeeoobbcciinn..ssii//))..    

  

PPoo    ppooddaattkkiihh    SSttaattiissttiiččnneeggaa    uurraaddaa    RRSS    jjee    bbiilloo    lleettaa    22000033    nnaa    oobbmmooččjjuu    oobbččiinnee    MMiirrnnaa    PPeečč    8855  
ppoosslloovvnniihh    ssuubbjjeekkttoovv,,    oodd    tteeggaa    nnaajjvveečč    vv    nnaasslleeddnnjjiihh    ddeejjaavvnnoossttiihh::    ddrruuggee    jjaavvnnee    sskkuuppnnee    iinn  
oosseebbnnee  ssttoorriittvvee,,  mmaannuuffaakkttuurraa  iinn  ggrraaddbbeenniiššttvvoo..  ((VViirr::  SSttaattiissttiiččnnii  lleettooppiiss  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  22000033))..    NNoovveemmbbrraa  
22000055  jjee  bbiillaa  vv  oobbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  ssttooppnnjjaa  bbrreezzppoosseellnnoossttii  66,,22  ooddssttoottkkaa..  ((VViirr::    RReeggiioonnaallnnii    rraazzvvoojjnnii  pprrooggrraamm  

rraazzvvoojjnnee  rreeggiijjee  JJuuggoovvzzhhooddnnaa  SSlloovveenniijjaa  22000077  ––  22001133))..  

  
TToorreejj  vv  oobbččiinnii  MMiirrnnaa    PPeečč  jjee  nnaaččrrttoovvaannaa    nnoovvaa  iinndduussttrriijjsskkaa  ccoonnaa  DDoolleennjjaa  vvaass..  SSkklleepp  oo  zzaaččeettkkuu  
pprriipprraavvee  oobbččiinnsskkeeggaa  ppooddrroobbnneeggaa  nnaaččrrttaa  IInndduussttrriijjsskkaa  ccoonnaa  DDoolleennjjaa  vvaass  jjee  oobbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  
sspprreejjeellaa  2200..  66..  22000077..  NNoovvoo  oobbmmooččjjee  zzaa  pprrooiizzvvooddnnjjoo  iinn  sseerrvviissnnoo  oobbrrtt  tteerr  ddeejjaavvnnoossttii  nnaajj  bbii    ssee    
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uurreeddiilloo    vv    sseeddaannjjeemm    ggoozzdduu  jjuužžnnoo  oodd  žžeelleezznniišškkee  ppoossttaajjee..  ((VViirr::  SSttrraatteeggiijjaa    ggoossppooddaarrsskkeeggaa  rraazzvvoojjaa    oobbččiinnee    

MMiirrnnaa    PPeečč))..  VV  DDoolleennjjii  vvaassii  jjee  nnaaččrrttoovvaannaa  1188,,55  hheekkttaarroovv  vveelliikkaa  ppoosslloovvnnaa    ccoonnaa..  VVssee  llookkaacciijjee  ssoo  žžee    
pprrooddaannee,,  oodd  tteeggaa  ssoo  jjiihh  sseeddeemm  kkuuppiillii  ddoommaaččii  ppooddjjeettnniikkii,,  sseeddeemm  ppaa  ppooddjjeettnniikkii  oodd  ddrruuggoodd,,  
pprreeddvvsseemm  iizz  TTrreebbnnjjeeggaa,,  NNoovveeggaa  mmeessttaa  iinn  SSttrraažžee..  GGrree  zzaa  ggrraaddbbeennaa  ppooddjjeettjjaa,,  pprrooiizzvvooddnnjjoo  
ppllaassttiikkee  iinn  ssttrreeššnniikkoovv,,  eelleekkttrroo  sseerrvviiss,,  pprrooiizzvvooddnnjjoo  ddeelloovv  zzaa  RReevvoozz,,  vv  ccoonnii    bboo    ttuuddii    bbeenncciinnsskkii  
sseerrvviiss,,  ggoossttiinnsskkii  oobbrraatt  zz  mmootteelloomm  iittdd..    ZZaanniimmaannjjee  jjee  ttoolliikkššnnoo,,  ssaajj  llookkaacciijj  vv  bblliižžiinnii  aavvttoocceessttee  iinn  ss  
pprriikklljjuuččkkoomm  nnaannjjoo  nniittii  vv  SSlloovveenniijjii  nniittii  ddrruuggoodd  vv  EEvvrrooppii  nnii  vveelliikkoo..  ((VViirr::  DDeelloo,,  ZZddeennkkaa  LLiinnddiičč  ––  
DDrraaggaann::  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  zz  nnoovvoo  ppoosslloovvnnoo  ccoonnoo  pprreehhiitteellaa  vveeččiinnoo  ddoolleennjjsskkiihh  oobbččiinn,,  2222..  66..  22000077))..  VV  
MMiirrnnii  PPeeččii  pprriipprraavvlljjaajjoo  vvssee  ppoottrreebbnnoo  zzaa  ššiirriitteevv  ppoosslloovvnnee  ccoonnee,,  kkii  ssee  bboo  ppoo  nnoovveemm  rraazztteezzaallaa    nnaa    
6600  hheekkttaarriihh,,  ssaajj  jjee  zzaannjjoo  ttoolliikkoo  zzaanniimmaannjjaa  nnaalloožžbbeenniikkoovv..  DDooggoovvoorriillii  ssoo  ssee  ttuuddii  ss  SSlloovveennsskkiimmii  
žžeelleezznniiccaammii,,  ttaakkoo  ddaa  bboo  žžeelleezznniiccaa  ssppeelljjaannaa  nneeppoossrreeddnnoo  vv  ppoosslloovvnnoo  ccoonnoo  ((VViirr::  DDeelloo,,  MMiilloovvaann  DDiimmiittrriičč::  

PPoosslloovvnnaa  ccoonnaa  zz  vvllaakkoomm  iinn  aavvttoocceessttoo,,  2255..  88..  22000077))..  

SSkkoozzii  oobbččiinnoo  tteeččee  ttuuddii  žžeelleezznniišškkaa  pprrooggaa  LLjjuubblljjaannaa  --  MMeettlliikkaa..  
  

77..  OOsskkrrbbaa    
  
IIzz  zznnaanniihh  ppooddaattkkoovv  jjee    rraazzvviiddnnoo,,    ddaa    jjee    bbiilloo    ddoo    lleettaa    11996600    zzggrraajjeenniihh    sskkoorraajj    4400    %%    vvsseehh  
oobbssttoojjeeččiihh    ssttaannoovvaannjj    vv    oobbččiinnii..    NNaajjvveečč    ssttaannoovvaannjj,,    iinn    ssiicceerr    220066,,    jjee    bbiilloo    zzggrraajjeenniihh    mmeedd    lleettii  
11998811  iinn  11999900,,  kkaarr  jjee  pprreesseegglloo  sslloovveennsskkoo  ppoovvpprreeččjjee  vv  eennaakkeemm  oobbddoobbjjuu..    
SSttaannoovvaannjjaa  vv    oobbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  ssee  ppoo  ppooddaattkkiihh  SSttaattiissttiiččnneeggaa  uurraaddaa  RRSS  ooggrreevvaajjoo  zz  iinnddiivviidduuaallnnoo  
kkuurriillnnoo  nnaapprraavvoo,,  iinn  ssiicceerr  kkaarr  vv  6699  %%  zzaa    ooggrreevvaannjjee  uuppoorraabblljjaajjoo  lleess  iinn  lleessnnee  ooddppaaddkkee,,  vv  2288  %%  ppaa  
kkuurriillnnoo  oolljjee,,  oossttaallii  vviirrii  ooggrreevvaannjjaa  ppoo  ppooddaattkkiihh  iizz  SSttaattiissttiiččnneeggaa  uurraaddaa  vv  oobbččiinnii  nniissoo  pprriissoottnnii..  33  %%  
ssttaannoovvaannjj  vv  oobbččiinnii  nniissoo  ooggrreevvaannii,,  kkaarr  jjee  pprriibblliižžnnoo  nnaa  rraavvnnii  SSlloovveenniijjee..  ZZaa  pprriimmeerrjjaavvoo  nnaavvaajjaammoo  
ppooddaattkkee  zzaa  SSlloovveenniijjoo,,  kkjjeerr  ssee  pprrii  iinnddiivviidduuaallnneemm  nnaaččiinnuu  ooggrreevvaannjjaa  zz  lleessoomm  ooggrreevvaa  3399,,22  %%  iinn  ss  
kkuurriillnniimm  oolljjeemm  4433,,55  %%  ssttaannoovvaannjj,,  ssllaabb  ooddssttootteekk  ssttaannoovvaannjj  ppaa  ssee  ooggrreevvaa  zz  eelleekkttrriikkoo..  
KKoommuunnaallnnaa  oosskkrrbbaa  nnaasseelliijj  ssee  iizzbboolljjššuujjee,,  ssaajj  jjee  ookkrroogg  8833%%  pprreebbiivvaallcceevv  oosskkrrbblljjeennoo  zz  vvooddoo  iizz  
jjaavvnneeggaa  vvooddoovvooddaa,,  bblliizzuu  6600%%  jjee  nnaavveezzaannoo  nnaa  kkaannaalliizzaacciijjoo,,  oodd  tteeggaa  5555%%  nnaa  ččiissttiinnee  nnaapprraavvee..  VV  
oorrggaanniizziirraann  ooddvvoozz  ooddppaaddkkoovv  jjee  vvkklljjuuččeenniihh  110000%%  ggoossppooddiinnjjsstteevv,,  oosskkrrbbee  ss  pplliinnoomm  ppaa  nnii..  
SSttaannoovvaannjjaa    vv    oobbččiinnii    MMiirrnnaa    PPeečč    ssee    ppoo    ppooddaattkkiihh    SSttaattiissttiiččnneeggaa    uurraaddaa    RRSS    ooggrreevvaajjoo    zz  
iinnddiivviidduuaallnnoo    kkuurriillnnoo    nnaapprraavvoo,,    iinn    ssiicceerr    kkaarr    vv    6699    %%    zzaa    ooggrreevvaannjjee    uuppoorraabblljjaajjoo    lleess    iinn    lleessnnee  
ooddppaaddkkee,,  vv  2288  %%  ppaa  kkuurriillnnoo  oolljjee,,  oossttaallii  vviirrii  ooggrreevvaannjjaa  ppoo  ppooddaattkkiihh  iizz  SSttaattiissttiiččnneeggaa  uurraaddaa  vv  oobbččiinnii    
nniissoo    pprriissoottnnii..    33    %%    ssttaannoovvaannjj    vv    oobbččiinnii    nniissoo    ooggrreevvaannii,,    kkaarr    jjee    pprriibblliižžnnoo    nnaa    rraavvnnii  SSlloovveenniijjee..    
OObbrreemmeennjjeevvaannjjee  ookkoolljjaa  jjee  žžee  ddaannddaanneess  pprreecceejjššnnjjee  kklljjuubb  rraazzpprrššeennii  ppoosseelliittvvii,,  ssaajj  oobbččiinnaa  nniimmaa  
zzggrraajjeennee  cceennttrraallnnee  kkaannaalliizzaacciijjee,,  ooddppaaddnnee  vvooddee  ppaa  ssee  sstteekkaajjoo  vv  ggrreezznniiccee..  VVeelliikk  ddeell  pprreebbiivvaallcceevv  
oobbččiinnee  nnii  pprriikklljjuuččeenniihh  nnaa  vvooddoovvooddnnii  ssiisstteemm..  BBrreezz  oosskkrrbbee  zz  vvooddoo  iizz  vvooddoovvooddnneeggaa  ssiisstteemmaa  jjee  
sskkoorraajj  cceelloottnnoo  oobbmmooččjjee  ddeessnnoo  oodd  rreekkee  TTeemmeenniiccee,,  zzllaassttii  ggoolloobbiinnjjsskkaa  ppllaannoottaa  tteerr  nneekkaatteerrii  mmaannjjššii  
zzaasseellkkii  aallii  ddeellii  nnaasseelliijj,,  kkjjeerr  ssee  pprreebbiivvaallccii  ššee  vveeddnnoo  oosskkrrbbuujjeejjoo  zz  vvooddoo  iizz  kkaappnniicc..    
  

88..  ZZnnaaččiillnnoossttii  ggrraaddnnjjee    
  
ČČee  iizzvvzzaammeemmoo  ssttaarrii  ddeell  MMiirrnnee  PPeeččii  iinn  nnoovveejjššoo  ssttaannoovvaannjjsskkoo  zzaazziiddaavvoo  vv  nneekkaatteerriihh  vveeččjjiihh  nnaasseelljjiihh,,  
vv  oobbččiinnii  ddaalleečč  pprreevvllaadduujjee  ddrroobbnnoo  ččlleennjjeennaa  ((vvaašškkaa))  ssttrruukkttuurraa  zzaazziiddaavvee..  
VVaassii  nnaa  ppooddeežžeelljjuu  ssoo  oobblliikkoovvaannee  kkoott  sskkuuppiinnaa  kkmmeeččkkiihh  ddoommaaččiijj,,  kkii  ssoo  gglleeddee  nnaa  kkoonnffiigguurraacciijjoo  
tteerreennaa  iinn  ddrruuggee  nnaarraavvnnee  ddaannoossttii  bboolljj  aallii  mmaannjj  ssttrrnnjjeennoo  rraazzmmeeššččeennaa  oobb  cceessttii  aallii  oossnnoovvnnii  vvaašškkii  
ppoottii  tteerr  ssttrraannsskkiihh  vvaašškkiihh  ppootteehh..  PPoo  nnaammeemmbbnnoossttii  ssee  pprreepplleettaajjoo  ssttaannoovvaannjjsskkaa  iinn  ggoossppooddaarrsskkaa  
ppoossllooppjjaa,,  vveezzaannaa  nnaa  kkmmeeččkkoo  ddvvoorriiššččee..  
OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  iimmeellaa  vv  lleettuu  22000022  ppoo  ppooddaattkkiihh  PPooppiissaa  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  ggoossppooddiinnjjsstteevv  iinn  
ssttaannoovvaannjj    ((SSUURRSS,,    22000022))    11..002200    ssttaannoovvaannjj,,    oodd    tteeggaa    jjee    bbiilloo    ssttaallnnoo    nneennaasseelljjeenniihh    8833  
ssttaannoovvaannjj..  PPoovvpprreeččnnaa  ppoovvrrššiinnaa  ssttaannoovvaannjjaa  vv  oobbččiinnii  jjee  zznnaaššaallaa  7755,,3377  mm22,,  kkaarr  jjee  pprriibblliižžnnoo  eennaakkoo    
ppoovvpprreeččnnii    ppoovvrrššiinnii    ssttaannoovvaannjj    vv    SSlloovveenniijjii    ((7744,,66  mm22))  ((VViirr::    PPooppiiss    pprreebbiivvaallssttvvaa,,    ggoossppooddiinnjjsstteevv    iinn  

ssttaannoovvaannjj  22000022,,  SSUURRSS))..    

IIzz    ssppooddnnjjeeggaa    ggrraaffaa    jjee    rraazzvviiddnnoo,,    ddaa    jjee    bbiilloo    ddoo    lleettaa    11996600    zzggrraajjeenniihh    sskkoorraajj    4400    %%    vvsseehh  
oobbssttoojjeeččiihh    ssttaannoovvaannjj    vv    oobbččiinnii..    NNaajjvveečč    ssttaannoovvaannjj,,    iinn    ssiicceerr    220066,,    jjee    bbiilloo    zzggrraajjeenniihh    mmeedd    lleettii  
11998811  iinn  11999900,,  kkaarr  jjee  pprreesseegglloo  sslloovveennsskkoo  ppoovvpprreeččjjee  vv  eennaakkeemm  oobbddoobbjjuu..  
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BB..  NNAARRAAVVNNEE  IINN  DDRRUUGGEE  NNEESSRREEČČEE  NNAA  OOBBMMOOČČJJUU  OOBBČČIINNEE  
MMIIRRNNAA  PPEEČČ  

  
  

RRaazzllaaggaa  ppoojjmmoovv  

  
PPoo  ZZaakkoonnuu  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ZZVVNNDDNN--UUPPBB11  ((UUrr..  ll..  RRSS,,  šštt..  
5511//22000066))  ssoo  nneessrreeččee  oopprreeddeelljjeennee  nnaa  nnaasslleeddnnjjii  nnaaččiinn::  
  
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..  
  
NNaarraavvnnee  nneessrreeččee  ssoo  ppoottrreess,,  ppooppllaavvaa,,  zzeemmeelljjsskkii  ppllaazz,,  ssnneežžnnii  ppllaazz,,  vviissookk  ssnneegg,,  mmooččaann  vveetteerr,,  
ttooččaa,,  žžlleedd,,  ppoozzeebbaa,,  ssuuššaa,,  mmnnoožžiiččnnii  ppoojjaavv  nnaalleezzlljjiivvee  ččlloovveešškkee,,  žžiivvaallsskkee  aallii  rraassttlliinnsskkee  bboolleezznnii  iinn  
ddrruuggee  nneessrreeččee,,  kkii  jjiihh  ppoovvzzrrooččiijjoo  nnaarraavvnnee  ssiillee..  
  
DDrruuggee  nneessrreeččee  ssoo  vveelliikkee  nneessrreeččee  vv  cceessttnneemm,,  žžeelleezznniišškkeemm  iinn  zzrraaččnneemm  pprroommeettuu,,  ppoožžaarr,,  rruuddnniišškkaa  
nneessrreeččaa,,  ppoorruuššiitteevv  jjeezzuu,,  nneessrreeččee,,  kkii  jjiihh  ppoovvzzrrooččiijjoo  aakkttiivvnnoossttii  nnaa  mmoorrjjuu,,  jjeeddrrsskkaa  nneessrreeččaa  iinn  ddrruuggee  
eekkoolloošškkee  tteerr  iinndduussttrriijjsskkee  nneessrreeččee,,  kkii  jjiihh  ppoovvzzrrooččii  ččlloovveekk  ss  ssvvoojjoo  ddeejjaavvnnoossttjjoo  iinn  rraavvnnaannjjeemm,,  ppaa  
ttuuddii  vvoojjnnaa,,  iizzrreeddnnoo  ssttaannjjee  iinn  ddrruuggee  oobblliikkee  mmnnoožžiiččnneeggaa  nnaassiilljjaa..  
  
IInndduussttrriijjsskkaa  nneessrreeččaa  jjee  ddooggooddeekk,,  kkii  jjee  uuššeell  nnaaddzzoorruu  pprrii  oopprraavvlljjaannjjuu  ddeejjaavvnnoossttii  aallii  uupprraavvlljjaannjjuu  ss  
ssrreeddssttvvii  zzaa  ddeelloo  tteerr  rraavvnnaannjjuu  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii,,  nnaaffttoo  iinn  nnjjeenniimmii  ddeerriivvaattii  tteerr  eenneerrggeettsskkiimmii  pplliinnii  
mmeedd  pprrooiizzvvooddnnjjoo,,  pprreeddeellaavvoo,,  uuppoorraabboo,,  sskkllaaddiiššččeennjjeemm,,  pprreettoovvaarrjjaannjjeemm,,  pprreevvoozzoomm  aallii  
ooddssttrraannjjeevvaannjjeemm,,  kkaatteerreeggaa  ppoosslleeddiiccaa  jjee  ooggrroožžaannjjee  žžiivvlljjeennjjaa  aallii  zzddrraavvjjaa  lljjuuddii,,  žžiivvaallii,,  pprreemmoožžeennjjaa,,  
kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  tteerr  ookkoolljjaa..  
  
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..  
  
OOggrroožžeennoosstt  jjee  rreessnniiččnnaa  aallii  oobbččuutteennaa  iizzppoossttaavvlljjeennoosstt  lljjuuddii,,  žžiivvaallii,,  pprreemmoožžeennjjaa,,  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  
iinn  ookkoolljjaa  nneevvaarrnnoossttiimm  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč..  
  
SSttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii  jjee  pprriiččaakkoovvaann  oobbsseegg  šškkooddee  iinn  ddrruuggiihh  ppoosslleeddiicc  nnaarraavvnnee  aallii  ddrruuggee  nneessrreeččee..  
  
VV  tteejj  oocceennii  ooggrroožžeennoossttii  ssoo  nneevvaarrnnoossttii,,  nneessrreeččee  iinn  ddrruuggii  ppoojjaavvii  ((ppoo  nnaavvooddiilluu  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  oo  
nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  --  UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštteevviillkkaa  4422//22000000,,  110033//0011,,  2266//0088))  rraazzvvrrššččeennii  vv  vveečč  
sskkuuppiinn  ppoo  nnaasslleeddnnjjiihh  kkrriitteerriijjiihh::  
  
II..  sskkuuppiinnaa::  VV  tteejj  sskkuuppiinnii  ssoo  zzaajjeettee  nneevvaarrnnoossttii,,  nneessrreeččee  iinn  ddrruuggii  ppoojjaavvii,,  kkii  ssee  ppoojjaavvlljjaajjoo  rreellaattiivvnnoo  
ppooggoossttoo  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  ZZaarraaddii  ppoosslleeddiicc,,  kkii  nnaassttaajjaajjoo  jjee  ppoottrreebbnnoo  iizzddeellaattii  nnaaččrrttee  
uukkrreeppoovv..    
TToo  ssoo  ::    
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nneessrreeččaa  zz  nneevvaarrnnoo  ssnnoovvjjoo--ddrruuggaa  eekkoolloošškkaa  nneevvaarrnnoosstt  aallii  nneessrreeččaa,,  ppooppllaavvaa--ppoovvooddeennjj--
vviissookkoo  pplliimmoovvaannjjee,,  ssuuššaa--pprreekkiinniitteevv  oosskkrrbbee  ss  ppiittnnoo  vvooddoo,,  nneessrreeččaa  vv  cceessttnneemm  pprroommeettuu,,  
nneessrreeččaa  vv  žžeelleezznniišškkeemm  pprroommeettuu,,  nneessrreeččaa  vv  ppoommoorrsskkeemm  pprroommeettuu,,  ppoožžaarr  vv  nnaarraavvnneemm  
ookkoolljjuu,,  ppoožžaarr  nnaa  oobbjjeekkttiihh,,  ppoožžaarr  nnaa  pprroommeettnniihh  ssrreeddssttvviihh,,  nnaajjddbbaa  nneeeekkssppllooddiirraanneeggaa  
uubboojjnneeggaa  ssrreeddssttvvaa..  

  
IIII..  sskkuuppiinnaa::  VV  tteejj  sskkuuppiinnii  ssoo  nneevvaarrnnoossttii,,  nneessrreeččee  iinn  ddrruuggii  ppoojjaavvii,,  kkii  ssee  ppoojjaavvlljjaajjoo  rreeddkkeejjee  aallii  ppaa  
zzeelloo  ppoorreeddkkoo,,  vveennddaarr  oobbssttaajjaajjoo  oobbjjeekkttiivvnnii  ppooggoojjii  zzaa  nnaassttaanneekk  ddooggooddkkaa  iinn  ppoosslleeddiicc  nnaa  lljjuuddeehh,,  
žžiivvaalliihh  iinn  nnaarraavvnneemm  ookkoolljjuu..    
TToo  ssoo  ::    

zzeemmeelljjsskkii  ppllaazz,,  nneeuurrjjee--vviihhaarr--mmooččaann  vveetteerr  ((nnaadd  88  BBff))--bbuurrjjaa  ((nnaadd  1100  BBff)),,  ttooččaa,,  uuddaarr  ssttrreellee,,  
žžlleedd,,  ppoozzeebbaa,,  eeppiiddeemmiijjaa  ččlloovveešškkee  nnaalleezzlljjiivvee  bboolleezznnii,,  eeppiizzoooottiijjaa,,  eeppiiffiittiijjaa,,  iinnffeessttaacciijjaa,,  
nneessrreeččaa  vv  zzrraaččnneemm  pprroommeettuu,,  eekksspplloozziijjaa,,  ppoošškkooddbbaa--ppoorruuššiitteevv  jjeezzuu,,  iinndduussttrriijjsskkaa  nneessrreeččaa,,  
rraaddiioolloošškkaa  nneevvaarrnnoosstt,,  nneessrreeččaa  nnaa  vvooddii  iinn  vv  vvooddii,,  rruuššiillnnii  ppoottrreess,,  vvoojjaašškkii  nnaappaadd  ((iizz  zzrraakkaa,,  
mmoorrjjaa,,  kkooppnneeggaa))--vvoojjnnaa,,  pprreekkiinniitteevv  oosskkrrbbee  zz  eelleekkttrriiččnnoo  eenneerrggiijjoo,,  pprreekkiinniitteevv  oosskkrrbbee  zz  
eenneerrggeettsskkiimm  pplliinnoomm,,  pprreekkiinniitteevv  jjaavvnnee  tteelleeffoonnsskkee  zzvveezzee..    

  
IIIIII..  sskkuuppiinnaa::  TTaa  sskkuuppiinnaa  zzaajjeemmaa  nneevvaarrnnoossttii,,  nneessrreeččee  iinn  ddrruuggii  ppoojjaavvee,,  kkii  ssee  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  
MMiirrnnaa  PPeečč  zzaarraaddii  oobbjjeekkttiivvnniihh  ppooggoojjeevv    iinn  nnaarraavvnniihh  ddaannoossttii  nnee  ppoojjaavvlljjaajjoo,,  oozziirroommaa  ssee  ddoo  sseeddaajj  
nniissoo  ppoojjaavviillii..    
TToo  ssoo  ::    

vviissookk  ssnneegg  ((nnaadd  5500  ccmm)),,  ssnneežžnnii  ppllaazz,,  rruuddnniišškkaa  nneessrreeččaa,,  nneessrreeččaa  nnaa  žžiiččnniiccii,,  nneessrreeččaa  vv  
ggoorraahh,,  nneessrreeččaa  vv  jjaammii..  

  
  
  
  
  
  
  

VViirrii::    
−−  RReeggiioonnaallnnii    rraazzvvoojjnnii  pprrooggrraamm  rraazzvvoojjnnee  rreeggiijjee  JJuuggoovvzzhhooddnnaa  SSlloovveenniijjaa  22000077  ––  22001133)),,  

−−  VViirr::  DDeelloo,,  MMiilloovvaann  DDiimmiittrriičč::  PPoosslloovvnnaa  ccoonnaa  zz  vvllaakkoomm  iinn  aavvttoocceessttoo,,  2255..  88..  22000077)),,  

−−  PPrreebbiivvaallssttvvoo  SSlloovveenniijjee  vv  nnaasseelljjiihh  lleettaa  22001111,,  AAnnttoonn  PPuusstt,,  MMiirrnnaa  PPeečč  zz  ookkoolliiccoo  nneekkoočč  iinn  ddaanneess--  11998877,,  

−−  WWiikkiippeeddiijjaa  eenncciikkllooppeeddiijjaa::  hhttttpp::////ssll..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//OObbččiinnaa__MMiirrnnaa  PPeečč,,  
−−  SSttaattiissttiiččnnii  uurraadd  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee,,  ppooppiiss  pprreebbiivvaallssttvvaa  22000022,,  

−−  RReevviijjaa  RRaasstt  ((VVII))  77//88,,  MMiirrnnaa  PPeečč  11999977,,  

−−  PPoorrooččiilloo  zzaavvooddaa  zzaa  ggoozzddoovvee  SSlloovveenniijjee  oo  ggoozzddoovviihh  zzaa  lleettoo  22000066,,  LLjjuubblljjaannaa,,  ffeebbrruuaarr  22000077,,  

−−  SSttaattiissttiiččnnii  uurraadd  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee,,  ZZaavvoodd  RRSS  zzaa  zzaappoosslloovvaannjjee,,  

−−  LLookkaallnnii  eenneerrggeettsskkii  kkoonncceepptt  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  OOCCOO  CCoonnssuullttiinngg,,  LLjjuubblljjaannaa,,  aavvgguusstt  22000088..  
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OOCCEENNAA      OOGGRROOŽŽEENNOOSSTTII  OOBB  PPOOTTRREESSUU  

  
  
  
  
  
11..  VViirrii  ppoottrreessnniihh  nneevvaarrnnoossttii  
  
OOzzeemmlljjee  SSlloovveenniijjee  jjee  zzaarraaddii  ggeeooddeettsskkiihh  rraazzmmeerr  ppoottrreessnnoo  ooggrroožžeennoo..  OObb  pprreegglleedduu          sseeiizzmmoolloošškkee  
kkaarrttee  llaahhkkoo  uuggoottoovviimmoo,,  ddaa  ssooddii  oobbmmooččjjee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  mmeedd  VVIIII..  iinn  VVIIIIII..  ssttooppnnjjoo  ppoottrreessnnee  
ooggrroožžeennoossttii  ppoo  00MMSSKK  lleessttvviiccii  ((  MMeeddvveeddoovv  --  SSppoonnhheeuueerr  --  KKaarrnniikk  lleessttvviiccaa,,  ppooddaattkkii  vveelljjaajjoo  zzaa  ttllaa  
ssrreeddnnjjee  ttrrddnnoossttii))..  PPrriimmeerrjjaallnnoo  ss  sslloovveennsskkiimm  pprroossttoorroomm  ssooddiimmoo  mmeedd  ppooddrrooččjjaa  zz    ssrreeddnnjjee  ddoo  vviiššjjoo  
ooggrroožžeennoossttjjoo..  
    
22..  MMoožžnnii  vvzzrrookkii  nnaassttaannkkaa  ppoottrreessaa  
  
VV  ddiirreekkttnneemm  ssmmiisslluu  ssoo  nneeooddvviissnnii  oodd  ččlloovveekkoovvee  aakkttiivvnnoossttii,,  kkoott  ppoosslleeddiiccaa  tteekkttoonnsskkiihh  pprreemmiikkoovv  vv      
zzeemmeelljjsskkii  nnoottrraannjjoossttii..    
VV  ppoossrreeddnneemm  ssmmiisslluu  nnaa  oobbsseegg  ppoosslleeddiicc  vvpplliivvaa  ččlloovveekkoovvaa    aakkttiivvnnoosstt  vv  pprroossttoorruu,,  uurreejjaannjjee        
pprroossttoorraa,,  nnaaččiinn  iinn  oobblliikkaa  ggrraaddnnjjee,,  iizzbboorr  mmaatteerriiaalloovv  iippdd..    
  
33..  VVeerrjjeettnnoosstt  ppoojjaavvlljjaannjjaa  ppoottrreessoovv  
  
IIzz  kkaarrttee  sseeiizzmmiiččnniihh  ppooddrrooččiijj  SSRR  SSlloovveenniijjee  jjee  rraazzvviiddnnoo,,  ddaa  jjee  MMiirrnnaa  PPeečč  zz  ookkoolliiccoo  nnaa  oobbmmooččjjuu  
ppoottrreessnniihh  ssuunnkkoovv  mmeedd  VVIIII..  iinn  VVIIIIII..  ssttooppnnjjoo..    
  
44..  VVrrssttaa,,  oobblliikkaa  iinn  ssttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii  oobb  ppoottrreessuu  
  
VV  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  vveečč  oobbjjeekkttoovv,,  kkii  ssoo  ggrraajjeennii  iizz  ssttaarriihh  iinn  ss  ssllaabbiihh  vveezznniihh  mmaatteerriiaalloovv  aallii  ppaa  ttuuddii  
bbrreezz..  TTii  oobbjjeekkttii  pprreeddssttaavvlljjaajjoo  ppootteenncciiaallnnoo  nneevvaarrnnoosstt,,  ddaa  ssee  bbooddoo  žžee  pprrii  mmaannjjššii  iinntteennzziitteettii  ppoorruuššiillii  
aallii  ppaa  ttaakkoo  ppoošškkooddoovvaallii,,  ddaa  jjiihh  nnee  bboo  mmoočč  vveečč  uuppoorraabblljjaattii..  
  
NNaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee  jjee  ttuuddii  vveečč  ssttaarreejjššiihh  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  iinn  ggoossppooddaarrsskkiihh  oobbjjeekkttoovv,,  kkii  ssoo  ssllaabboo  
vvzzddrržžeevvaannii  iinn  ddeelloommaa  zzaappuuššččeennii..  TTii  oobbjjeekkttii  ssoo  vv  nneevvaarrnnoossttii,,  ddaa  nnee  bbooddoo  kklljjuubboovvaallii  ppoottrreessnniimm  
ssuunnkkoomm  VVIIII..  aallii  VVIIIIII..  iinntteennzziitteettee..  
  
PPrrii  ppoottrreessuu  VVIIII..  aallii  VVIIIIII..  ssttooppnnjjee  ssoo  llaahhkkoo  mmooččnnoo  ppoošškkooddoovvaannee  ttuuddii  kkoommuunnaallnnee  nnaapprraavvee,,  kkaammoorr  
pprrvveennssttvveennoo  pprriišštteevvaammoo  vvooddoovvoodd  iinn  kkaannaalliizzaacciijjoo  zz  vvsseemmii  pprriippaaddaajjooččiimmii  nnaapprraavvaammii  iinn  oopprreemmoo..    
NNaajjvveeččjjee  ččrrppaalliiššččee  ppiittnnee  vvooddee  vv  oobbččiinnii  ssee  nnaahhaajjaattaa  vv  VVIIIIII..  ppoottrreessnnii  ssttooppnnjjii,,  zzaattoo  jjee  vveelliikkaa  
vveerrjjeettnnoosstt,,  ddaa  bboo  oobb  ppoottrreessuu  pprriiššlloo  ddoo  ppoošškkooddbbee  ttaakkoo  ttllaaččnniihh  kkoott  ggrraavviittaacciijjsskkiihh  pprriimmaarrnniihh  iinn  
sseekkuunnddaarrnniihh  cceevvoovvooddoovv,,  zzaarraaddii  ččeessaarr  bboo  oonneemmooggooččeennaa  pprreesskkrrbbaa  vveeččiinnee  pprreebbiivvaallssttvvaa  ss  ppiittnnoo  
vvooddoo..    
TTuuddii  llookkaallnnaa  vvooddoovvooddnnaa  oommrreežžjjaa  bbooddoo  iizzppoossttaavvlljjeennaa  ppoošškkooddbbaamm,,  zzaattoo  bboo  oosskkrrbbaa  ss  ppiittnnoo  vvooddoo  
oommooggooččeennaa  llee  mmaannjjššeemmuu  šštteevviilluu  pprreebbiivvaallssttvvaa..  
  
OObb  ppoottrreessuu  nnaassttaanneejjoo  ppoošškkooddbbee  kkaannaalliizzaacciijjsskkiihh  cceevveehh..  KKaannaalliizzaacciijjaa  ssee  zzaammaaššii  iinn  ttaakkoo  pprriihhaajjaajjoo  
sskkoozzii  rreevviizziijjsskkee  jjaašškkee  nnaa  ppoovvrrššiinnoo  ooddppllaakkee,,  kkii  ppoovvzzrrooččaajjoo  ssmmrraadd  iinn  ssllaabbššaajjoo  žžee  iittaakk  ssllaabbee  
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hhiiggiieennsskkee  rraazzmmeerree  oobb  ppoottrreessuu..  PPoosseebbnnoo  nneevvaarrnnoo  jjee,,  ččee  pprriiddeejjoo  kkaannaalliizzaacciijjsskkee  ooddppllaakkee  vv  ssttiikk  zz  
vvooddoovvooddnniimm  ssiisstteemmoomm  iinn  ttaallnnoo  vvooddoo  vv  ppooddzzeemmlljjuu,,  kkaammoorr  pprroonniiccaajjoo  sskkoozzii  vvooddoo  pprrooppuussttnnee  ppllaassttii..  
  
PPrrii  ppoošškkooddoovvaannii  iinndduussttrriijjsskkii  kkaannaalliizzaacciijjii  ssee  llaahhkkoo  nneepprreeččiiššččeennee  iinndduussttrriijjsskkee  ooddppllaakkee  rraazzlliivvaajjoo  ppoo  
ppoovvrrššiinnii,,  pprroonniiccaajjoo  vv  zzeemmlljjiinnoo  iinn  oonneessnnaažžuujjeejjoo  ppooddttaallnniiccoo,,  aallii  ppaa  ooddtteekkaajjoo  vv  rreeččnnaa  kkoorriittaa,,  zzaarraaddii  
ččeessaarr  llaahhkkoo  pprriiddee  ddoo  oonneessnnaažžeennjjaa  tteekkooččiihh  vvooddaa..    
VV  pprriimmeerruu  rruuššiillnneeggaa  ppoottrreessaa  bbii  pprriiššlloo  ddoo  vveeččjjeeggaa  šštteevviillaa  žžrrtteevv..  VV  ttaakkššnniihh  pprriimmeerriihh  bbii  ssee  bbiissttvveennoo  
ppoovveeččaallee  ppoottrreebbee  ppoo  zzddrraavvssttvveennii  ppoommooččii..  VVssaa  sskkrrbb  bboo  ppoossvveeččeennaa  hhiittrrii  iinn  uuččiinnkkoovviittii  zzddrraavvssttvveennii  
ppoommooččii  nnaa  kkrraajjuu  ssaammeemm,,  eevvaakkuuaacciijjii  iinn  pprriipprraavvii  zzaa  sspprreejjeemm  tteežžjjiihh  ppoošškkooddoovvaanncceevv..  VV  ttaa  nnaammeenn  ssoo  
vv  oobbččiinnii  uussttaannoovvlljjeennee  eekkiippee  PPMMPP  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  zz  nnaallooggoo,,  nnuuddiittii  pprrvvoo  mmeeddiicciinnsskkoo  ppoommoočč  
ppoošškkooddoovvaanncceemm  nnaa  kkrraajjuu  ssaammeemm  iinn  iizzvvaajjaattii  ttrriiaažžoo  mmeedd  ppoošškkooddoovvaannccii..  
  
55..  PPootteekk  iinn  mmoožžeenn  oobbsseegg  ppoottrreessaa  
  
DDoollggoolleettnnaa  ooppaazzoovvaannjjaa  iinn  mmeerriittvvee,,  tteerr  ssttrrookkoovvnnee  uuggoottoovviittvvee  iizz  ššttuuddiijjee  PPoottrreessnnaa  ooggrroožžeennoosstt    
SSlloovveenniijjee,,  ssoo  ddoobbrraa  ppooddllaaggaa  zzaa  ppoovvzzeetteekk  ppootteekkaa  iinn  mmoožžnniihh  ppoosslleeddiicc      ppoottrreessoovv..    GGlleeddee  nnaa  
ppooggoossttoosstt  ppoottrreessoovv    iinn  nnjjiihhoovvee  ppoosslleeddiiccee  llaahhkkoo  zzaakklljjuuččiimmoo,,  ddaa  ssoo  mmoožžnnii    ppoottrreessii  jjaakkoossttii    VVIIII..  ddoo  
VVIIIIII..  ssttooppnnjjee,,  kkaarr  ppaa  bbii  oobb  mmoorreebbiittnneemm  ppoottrreessuu  pprriiššlloo  ddoo    ddoollooččeennee  ooggrroožžeennoossttii  pprroossttoorraa..  OObbsseegg  
ppoosslleeddiicc  bbii  bbiill  bbiissttvveennoo  ddrruuggaaččeenn  vv  kkoolliikkoorr  bbii  ssee  ppoojjaavviillii  mmooččnneejjššii  ssuunnkkii  tteerr  ssuunnkkii,,  kkii  bbii  ssee    
ppoonnaavvlljjaallii..  
  
66..  OOggrroožžeennoosstt  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  žžiivvaallii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa  
  
TTaa  ssttooppnnjjaa  ppoottrreessaa  ssee  šštteejjee  zzaa  zzeelloo  mmooččaann  aallii  rruuššiillnnii  ppoottrreess..  NNaa  zziiddoovviihh  nnaassttaanneejjoo  vveeččjjee  
rraazzppookkee,,  šštteevviillnnii  ddiimmnniikkii  ssee  ppoorruuššiijjoo,,  ooppeekkaa  zzddrrssnnee  ss  ssttrreehh,,  nnaa  kkoommuunnaallnniihh  nnaapprraavvaahh  iinn  
nnaappeelljjaavvaahh  nnaassttaanneejjoo  mmooččnnee  ppoošškkooddbbee..  RReeššiittvvee  ssoo  vv  uussttrreezznniihh  ggrraaddbbeennoo--tteehhnniiččnniihh  pprreevveennttiivvnniihh  
uukkrreeppiihh..  
  
77..  VVeerrjjeettnnee  ppoosslleeddiiccee  ppoottrreessoovv  
        
PPoosslleeddiiccee  ppoottrreessoovv  ssoo  rraazzlliiččnnee..  ZZaarraaddii  nnjjiihh  pprriihhaajjaa  ddoo::  

--  rruuššeennjjee  iinn  ppoošškkooddoovvaannjjaa  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  iinn  ggoossppooddaarrsskkiihh  oobbjjeekkttoovv,,  
--  pprriihhaajjaa  ddoo  rruuššeennjjaa  iinn  šškkooddee  nnaa  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  oobbjjeekkttiihh  ((mmoossttoovvii,,  pprreeppuussttii,,  eelleekkttrroo  iinn            

tteelleeffoonnsskkoo  oommrreežžjjee..))  
--  mmoottnnjjee  vv  cceessttnneemm  pprroommeettuu  
--  mmoottnnjjee  vv  oosskkrrbbii  pprreebbiivvaallssttvvaa  

  
88..  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee  oobb  ppoottrreessuu  
  
      PPoottrreessii  llaahhkkoo  ppoovvzzrrooččiijjoo  vveerriižžnnee  nneessrreeččee::  

--  ppoorruuššiittvvee  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  iinn  ggoossppooddaarrsskkiihh  oobbjjeekkttoovv  
--  ppoožžaarree  nnaa  oobbjjeekkttiihh  
--  oonneessnnaažžeennjjee  vviirroovv  ppiittnnee  vvooddee  
--  eekkoolloošškkee  nneessrreeččee  
--  mmoottnnjjee  vv  oossnnoovvnnii  zzddrraavvssttvveennii  iinn  eenneerrggeettsskkii  oosskkrrbbii  
--  mmoottnnjjee  vv  pprroommeettuu  
--  mmoožžnnoosstt  ppoorruuššiittvvee  vvooddnniihh  pprreeggrraadd  

  
  
99..  PPrreeddllooggii    zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  ppoottrreessiihh  
  
aa))  PPrrii  tteejj  ppoottrreessnnii  ooggrroožžeennoossttii  pprreevveennttiivvnnii  uukkrreeppii  nniissoo  oobbvveezznnii,,  ssoo  ppaa  pprriippoorrooččlljjiivvii  nnaa        

uurrbbaanniissttiiččnneemm,,  ggrraaddbbeenneemm  iinn  ddrruuggiihh  ppooddrrooččjjiihh..  
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bb))  KKuurraattiivvnnee  uukkrreeppee  vvooddii  pprriissttoojjnnii  ššttaabb  CCZZ  iinn  uuppoorraabbii  zzaaššččiittnnoo  iinn  rreeššeevvaallnnoo  ssttrruukkttuurroo  vv  sskkllaadduu  zz  
nnaaččrrttoomm  ZZRR..  

  
cc))  GGlleeddee  nnaa  ssttooppnnjjoo  ooggrroožžeennoossttii  ffoorrmmiirraannjjee  ppoosseebbnniihh  ffoorrmmaacciijj  nnii  oobbvveezznnoo,,  ssee  ppaa  kkoorriissttiijjoo  ssiillee,,  kkii  

jjiihh  iimmaammoo  ffoorrmmiirraannee  zz  nnaallooggoo  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  iizz  rruuššeevviinn..  
  
dd))  VV  pprriimmeerruu  nneeppoossrreeddnnee  ooggrroožžeennoossttii  lljjuuddii,,  žžiivvaallii  iinn  nnjjiihhoovveeggaa  pprreemmoožžeennjjaa,,  bboo  ppoottrreebbnnoo            

ooddrreeddiittii  eevvaakkuuaacciijjoo  pprreebbiivvaallssttvvaa  nnaa  vvaarrnneejjššee  llookkaacciijjee,,  zzaattoo  oobbččiinnaa  iizzddeellaa  nnaaččrrtt  uukkrreeppaannjjaa  
oobb  ppoottrreessuu  iinn  nnaaččrrtt  eevvaakkuuaacciijjee  zzaa  ppoottrreess  ddrruuggee  mmoožžnnee  nneessrreeččee  pprrii  kkaatteerriijj  ssee  
oorrggaanniizziirraa  uummiikk  iinn  sspprreejjeemm  ooggrroožžeenneeggaa  pprreebbiivvaallssttvvaa..  

  
ee))  IInnddiivviidduuaallnnii  uukkrreeppii::  ččee  ssmmoo  vv  ččaassuu  ppoottrreessaa  vv  oobbjjeekkttuu,,  ggaa  jjee  ppoottrreebbnnoo  zzaappuussttiittii  ppoo  nnaajjbblliižžjjii    

ppoottii..  ZZaa  vvaarrnnoosstt  kkoorriissttiimmoo  rraazznnee  ppooddbboojjee  vvrraatt,,  sstteenn,,  tteerr  oožžjjee  ddeellee  sstteenn..  ZZuunnaajj  ssee  zzaaddrržžuujjeemmoo  
vv  uussttrreezznnii  rraazzddaalljjii  oodd  oobbjjeekkttoovv  zzaarraaddii  nneevvaarrnnoossttii  pprreedd  ppaaddaajjooččiimmii  pprreeddmmeettii..    

  
ff))  PPoosseebbeejj  ssee  mmoorraa  pprreepprreeččeevvaattii  ppaanniikkaa..  
  
gg))  VV  aannggaažžiirraannjjuu  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  vv  II..  ffaazzii  aakkttiivviirraammoo  ppooddjjeettjjaa  ,,  zzaavvooddee,,  oorrggaanniizzaacciijjee  iinn    ddrruuššttvvaa  ss  

kkaatteerriimmii    iimmaa  oobbččiinnaa  ppooggooddbboo,,  vv  ddrruuggii  ffaazzii  aakkttiivviirraammoo  rreeggiijjsskkee  tteehhnniiččnnoo  rreeššeevvaallnnee  eennoottee  CCZZ..  
VV  cceelloottnnii  aakkcciijjii  ssooddeelluujjeejjoo  pprriizzaaddeettii  kkrraajjaannii  iinn  kkrraajjaannii  vv  nneeppoossrreeddnnii  bblliižžiinnii  vv  oobblliikkii  ssaammooppoommooččii  
iinn  mmeeddsseebboojjnnee  ppoommooččii..  

  
1100..  PPrreeddllooggii  zzaa  pprreepprreeččiitteevv  oozziirroommaa  uubbllaažžiitteevv  iinn  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc  oobb  ppoottrreessuu  
  
aa))  PPoo  ppoottrreessuu  vvooddeennjjee  iinn  kkoooorrddiinnaacciijjoo  pprreevvzzaammee  pprriissttoojjnnii  ššttaabb  CCZZ..  NNaallooggee  iizzvvaajjaajjoo  ss  sskklleeppoomm  

zzaaddoollžžeennee  ffiirrmmee,,  zzaavvooddii  iinn  oorrggaanniizzaacciijjee,,  ppoo  ppoottrreebbii  ppaa  ttuuddii  eennoottee  CCZZ..  VV  pprrvvii  ffaazzii  ssee    oocceennii  
ssttaannjjee  tteerr  ddoollooččii  pprriioorriitteettaa  uukkrreeppoovv..  NNaattoo  ssee  iizzvveeddeejjoo  aakkttiivvnnoossttii  zzaa  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ss  
hhkkrraattnniimm  uuppoošštteevvaannjjeemm  mmoožžnnoossttii  ppoo  ppoottrreessnniihh  ssuunnkkiihh  iinn  tteemmuu  pprriimmeerrnniihh  ppoosslleeddiicc,,  

  
bb))  PPrreevveennttiivvnnii  uukkrreeppii  vv  sskkrrbbii  zzaa  uurreeddiitteevv  pprroommeettnneeggaa  rreežžiimmaa,,  uurreejjeennoossttii  ppoottii  iinn  uulliicc,,  tteerr  nnaaddzzoorr  

nnaadd  iizzvvaajjaannjjeemm  uussttrreezznniihh  ooddllookkoovv,,  
  
cc))  ZZaaggoottoovviitteevv  pprraavvooččaassnneeggaa  oorrggaanniizziirraannjjaa  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  
  
dd))  PPrraavvooččaassnnoo  iinn  uussttrreezznnoo  oobbvveeššččaannjjee  lljjuuddii  oo  ppoottrreebbnniihh  uukkrreeppiihh..    
  
  
  
  
VViirr::    
--  ššttuuddiijjaa::  --  PPoottrreessnnaa  ooggrroožžeennoosstt  SSlloovveenniijjee  ((  LLjjuubblljjaannaa  22000011  ))  
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OOCCEENNAA    OOGGRROOŽŽEENNOOSSTTII    OOBB    PP  OO  PP  LL  AA  VV  AA  HH  
  
  

  
  
11..  VViirrii  nneevvaarrnnoossttii  ppooppllaavv  
  
OObbmmooččjjee  oobbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  pprriippaaddaa  ss  hhiiddrroolloošškkeeggaa  vviiddiikkaa  vveeččiinnoommaa  ppoorreeččjjuu  rreekkee  TTeemmeenniiccee  iinn  
ppoottookkoovv,,  kkii  vv  ppooppllaavvnneemm  ssmmiisslluu  nnee  ooggrroožžaajjoo  pprreebbiivvaallssttvvoo  iinn  mmaatteerriiaallnnee  ddoobbrriinnee  oobbččiinnee..  MMaannjjššee  
ppooppllaavvee  llaahhkkoo  ppoovvzzrrooččii  rreekkaa  TTeemmeenniiccaa  iinn  ssiicceerr  llee  nnaa  ddeelluu,,  kkjjeerr  ssee  ssttiikkaa  zz  OObbččiinnoo  MMiirrnnaa  PPeečč..    
RReekkaa  TTeemmeenniiccaa,,  zzllaassttii  nnaa  oobbmmooččjjuu  MMaalleennsskkee  vvaassii  iinn  kkoott  ppooddttaallnniiccaa  nnaa  oobbmmooččjjuu  GGlloobbooddoollaa  ssee  
oobb  nneennaaddnniihh  ppaaddaavviinnaahh  iizzlliijjee  iizz  ssvvoojjee  ssttrruuggee,,  pprrii  ččeemmeerr  ppooppllaavvii  kkmmeettiijjsskkee  ppoovvrrššiinnee,,  aammppaakk  nnee  
ppoovvzzrrooččaa  vveeččjjee  šškkooddee  nnaa  pprriiddeellkkiihh  iinn  nnee  ooggrroožžaa  pprreebbiivvaallssttvvaa..  PPoojjaavv  nneennaaddnniihh  ppaaddaavviinn  oozz..  
ddoollggoottrraajjnneeggaa  ddeežžeevvaannjjaa  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  iizz  iizzkkuuššeennjj  zzeelloo  nneevvaarreenn,,  kkaajjttii  llaahhkkoo  
sspprroožžii  zzeemmeelljjsskkee  ppllaazzoovvee,,  pprraavv  zzaarraaddii  ssttrruukkttuurree  ttaall..  
  
  
22..  MMoožžnnii  vvzzrrookkii  nnaassttaannkkaa  ppooppllaavv  
  
GGllaavvnnii  vvzzrrookkii  nnaassttaannkkaa  ppooppllaavv  ssoo::  

−−  ddoollggoottrraajjnnoo  ddeežžeevvjjee  ((  pprreeddvvsseemm  ssppoommllaaddii  iinn  vv  jjeesseennii  ));;  
−−  ttoopplljjeennjjee  ssnneeggaa  ((pprreeddvvsseemm  ppoozziimmii  iinn  ssppoommllaaddii));;  
−−  uuttrrggaann  oobbllaakk  ((  ppoommllaaddii,,  ppoolleettii  iinn  vv  jjeesseennii  ));;  
−−  iizzrreeddnnee  ppaaddaavviinnee  nnaa  ppoovviirrjjiihh  rreekk  ((  ttuuddii  iizzvveenn  oobbččiinnee  aallii  ddrržžaavvee  ));;  
−−  ppeeddoolloošškkee  ppooddllaaggee::  bboolljj  ttiihhaa  iinn  uummiirrjjeennaa  TTeemmeenniiccaa  ppooččaassnneejjee  ppoožžiirraa  mmeetteeoorrnnee  vvooddee,,  

zzaattoo  mmeetteeoorrnnee  vvooddee  hhiittrroo    pprriitteeččeejjoo  vv  nniižžiinnsskkii  ssvveett..  NNaa  ddoollooččeenniihh  ppooddrrooččjjiihh  ttuuddii  vv  nniižžiinnaahh  
pprreevvllaadduujjee  nneepprrooppuussttnnaa  ppooddllaaggaa  iizz  iilloovviiccee  aallii  gglliinnee,,  zzaattoo  vvooddoottookkii  hhiittrreejjee  ppooppllaavvlljjaajjoo;;  

−−  kkoommbbiinnaacciijjee  nnaašštteettiihh  vvzzrrookkoovv..  
  
  
33..  VVeerrjjeettnnoosstt  ppoojjaavvlljjaannjjaa  ppooppllaavv  
  
VV  pprroossttoorruu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  ssoo  ppooppllaavvee  mmoožžnnee  pprreeddvvsseemm  ssppoommllaaddii  oobb  hhiittrreemm  ttaalljjeennjjuu  ssnneeggaa  aallii  
jjeesseennii  oobb  ddoollggoottrraajjnneemm  ddeežžjjuu..  
MMoožžnnoossttii  ppooppllaavv  gglleeddee  nnaa  vviirr  ooggrroožžaannjjaa::  

−−  ooggrroožžeennoosstt  zzaarraaddii  uuttrrggaanneeggaa    oobbllaakkaa  iinn  vvpplliivvaa  iinnffrraassttrruukkttuurree  ppaa  vv  cceelloottnneemm  pprroossttoorruu..  
  
  
44..  VVrrssttaa,,  oobblliikkaa  iinn  ssttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii  oobb  ppooppllaavvaahh  
  
GGlleeddee  nnaa  zznnaaččiillnnoossttii  rreelliieeffaa  iinn  nnaa  ttiipp  ppooddnneebbjjaa  ssppaaddaa  oobbmmooččjjee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  mmeedd  ppookkrraajjiinnee  
vv  kkaatteerriihh  nneevvaarrnnoosstt  ppooppllaavv  nnii  ssttaallnnoo  pprriissoottnnaa..  GGlleeddee  nnaa  rreelliieeff  ss  ssvvoojjiimmii  kkrraašškkiimmii  zznnaaččiillnnoossttmmii  iinn  
zzggrraaddbboo  ttaall  tteerr,,    ddaa  iimmaa  oobbččiinnaa  nniižžjjee  kkoolliiččiinnee  ppaaddaavviinn  ((  ppoopprreeččnnoo  11116699  mmmm  nnaa  lleettoo  ))  ppooggoossttoosstt  
ppooppllaavv  nnii  ppooggoossttaa..    
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55..  PPootteekk  iinn  mmoožžeenn  oobbsseegg  ppooppllaavv  
  
OOssnnoovvaa    zzaa  ddoollooččiitteevv  ppooppllaavvnniihh  oobbmmooččiijj  vv  oobbččiinnii  jjee  vv  ddoollggoolleettnneemm  kkoonnttiinnuuiirraanneemm  ooppaazzoovvaannjjuu  tteerr  
mmeerriittvvaahh..  KKoorriissttiimmoo  ttuuddii  uuggoottoovviittvvee  iizz  ššttuuddiijjee  OOcceennaa  ooggrroožžeennoossttii  RRSS  pprreedd  ppooppllaavvaammii..    
GGlleeddee  nnaa  ppooggoossttoosstt  ppooppllaavv  iinn  nnaa  ppoovvrrššiinnee,,  kkii  jjiihh  ppooppllaavvee  ooggrroožžaajjoo,,  llooččii  oommeennjjeennaa  ššttuuddiijjaa  ttrrii  
kkaatteeggoorriijjee  ppooppllaavv::  

−−  ppooggoossttee  aallii  lleettnnee  ppooppllaavvee;;  
−−  ppooppllaavvee,,  kkii  jjiihh  ppoovvzzrrooččaajjoo1100--  2200  lleettnnee  ppoovvrraattnnee  vvooddee  iinn    
−−  kkaattaassttrrooffaallnnee  ppooppllaavvee..  

  
OObbsseegg  ppooppllaavv  jjee  ooddvviisseenn  oodd  kkoolliiččiinnee  vvooddee,,  oodd  zznnaaččiillnnoossttii  rreelliieeffaa,,  oodd  kkoommuunnaallnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree  
tteerr  ddrruuggiihh  pprreevveennttiivvnniihh  uukkrreeppoovv  zzaa  pprreepprreeččeevvaannjjee  ppooppllaavv..  NNaaššii  vvooddoottookkii  nniissoo  rreegguulliirraannii  iinn  nnaa  nnjjiihh  
nniissoo  iizzvvrrššeennii  pprreevveennttiivvnnii  uukkrreeppii  zzaa  pprreepprreeččeevvaannjjee  ppooppllaavv..  
  
66..  OOggrroožžeennoosstt  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  žžiivvaallii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa  
  
OObbččiinnaa  nniimmaa  oobbmmooččiijj,,  kkii  ssoo  ooggrroožžeennaa  oobb  nnaarraasslliihh  vvooddaahh..  NNaa  tteehh  oobbmmooččjjiihh  nnii  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  
oobbjjeekkttoovv,,  kkii  bbii  bbiillii  ooggrroožžeennii  vv  vveeččiinnii  pprriimmeerroovv  ppaa  ssoo  ppooppllaavvlljjeennee  kkmmeettiijjsskkee  iinn  pprroommeettnnee  ppoovvrrššiinnee..    
  
77..  VVeerrjjeettnnee  ppoosslleeddiiccee  ppooppllaavv      
  
PPoosslleeddiiccee  ppooppllaavv  ssoo  rraazzlliiččnnee..  ZZaarraaddii  nnjjiihh  pprriihhaajjaa  ddoo::  
  

−−  mmootteennjj  vv  oosskkrrbbii  pprreebbiivvaallssttvvaa  ss  ppiittnnoo  vvooddoo,,  pprreehhrraammbbeenniimmii  aarrttiikkllii,,  zzddrraavvssttvveennii  oosskkrrbbii  iinn  
ddrruuggiihh  eelleemmeennttiihh  vvaarrnnoossttii  iinn  oosskkrrbbee  kkrraajjaannoovv;;  

−−  mmootteennjj  vv  cceessttnneemm  pprroommeettuu  iinn  nnaasspplloohh  vv  pprroommeettuu;;  
−−  mmootteennjj  vv  oosskkrrbbii  zz  eelleekkttrriiččnnoo  eenneerrggiijjoo  iinn  ggoorriivvii;;  
−−  šškkooddee  nnaa  kkmmeettiijjsskkiihh  ppoovvrrššiinnaahh;;  

  
88..  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee  oobb  ppooppllaavvaahh  
  
PPooppllaavvee  llaahhkkoo  ttuuddii  ppoovvzzrrooččiijjoo  vveerriižžnnee  nneessrreeččee::  
  

−−  oonneessnnaažžeennjjee  ppooddttaallnniiccee  ((ppiittnnee  vvooddee));;  
−−  ppoojjaavv  ppllaazzoovv;;  
−−  iizzlliittjjaa  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii,,  kkii  ssoo  nneeuussttrreezznnoo  zzaaššččiitteennaa  aallii  sskkllaaddiiššččeennaa  ((nnpprr..  kkuurriillnnoo  oolljjee,,....))..  

  
99..  MMoožžnnoosstt  pprreeddvviiddeevvaannjjaa  ppooppllaavv  
  
PPrreeddvviiddeevvaannjjee  ppooppllaavv  jjee  mmoožžnnoo  ss  ppoommooččjjoo  ppooddaattkkoovv  HHiiddrroommeetteeoorroolloošškkeeggaa  zzaavvooddaa  SSlloovveenniijjee,,  kkii  
pprrooggnnoozziirraa  kkoolliiččiinnoo  ppaaddaavviinn..  TTee  ppooddaattkkee  ppoossrreedduujjee  vv  RRCCOO,,  kkaatteerrii  ddaalljjee  ppoossrreedduujjee  pprrooggnnoozzoo  
RReeCCOO..  SSlleeddnnjjii  ddaajjee  ppooddaattkkee  ttuuddii  oobbččiinnii..  OObbččiinnaa  ddoobbiivvaa  ppooddaattkkee  ttuuddii  ddiirreekkttnnoo  iizz  pprriissttoojjnnee  sslluužžbbee  
UURRSSZZRR..  NNaa  oossnnoovvii  ppooddaattkkoovv  pprriipprraavviijjoo  ssttrrookkoovvnnjjaakkii  ddoommnneevvnnoo  oocceennoo  ppooppllaavvnnee  ooggrroožžeennoossttii..    
PPoolleegg  kkoolliiččiinnee  ppaaddaavviinn,,  ssoo  ppoommeemmbbnnii  ppooddaattkkii  zzaa  pprreeddvviiddeevvaannjjee  ppooppllaavv  ttuuddii  vvooddoossttaajjii  vvooddoottookkoovv..  
PPooddaattkkii  oo  vvooddoossttaajjiihh  zzaajjeemmaajjoo  vviiššiinnoo  vvooddee  mmeerrjjeennoo  vv  ccmm  iinn  pprreettookk  vv  mm33//ss..  TTee  ppooddaattkkee  jjee  mmoožžnnoo  
sspprreemmlljjaattii  ssaammoo  ttaamm  kkjjeerr  ssoo  mmeerrsskkee  ppoossttaajjee,,  zzaa  kkaatteerree  ppaa  vveelljjaa,,  ddaa  jjiihh  jjee  žžaall  pprreemmaalloo..    
  
1100..  PPrreeddllooggii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  ppooppllaavvaahh  
  
11..  OObbččiinnii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  ppooppllaavvaahh  ssee  iizzddeellaa  nnaaččrrtt  ZZRRPP  vv  

pprriimmeerruu  ppooppllaavv..  
22..  VV  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii    oobb  ppooppllaavvaahh  vv  oobbččiinnii  ssee  vvkklljjuuččuujjeejjoo::  
  

−−  JJaavvnnaa  ggaassiillsskkaa  sslluužžbbaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč;;  
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−−  JJaavvnnoo  ppooddjjeettjjee  KKoommuunnaallaa  NNoovvoo  mmeessttoo;;  
−−  GGrraaddbbeennaa  ppooddjjeettjjaa  ppoo  ppooggooddbbii;;  
−−  ppoo  ppoottrreebbii  CCeessttnnee  sslluužžbbee  CCGGPP  NNoovvoo  mmeessttoo;;  
−−  ppoo  ppoottrreebbii  OOššCCZZ;;  
−−  ppoo  ppoottrreebbii  ssiillee  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ssoosseeddnnjjiihh  oobbččiinn..  

  
  
  
1111..  PPrreeddllooggii  zzaa  pprreepprreeččiitteevv  oozziirroommaa  uubbllaažžiitteevv  iinn  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc  ppooppllaavv  
  
11..  PPrreeddllooggii  zzaa  pprreepprreeččiitteevv  oozziirroommaa  uubbllaažžiitteevv  iinn  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc  ppooppllaavv  ssoo::  

−−  rreeddnnoo  vvzzddrržžeevvaannjjee  vvooddoottookkoovv;;  
−−  sskkllaaddnnii  rraazzvvoojj  iinnffrraassttrruukkttuurree  ss  ppoosseeggii  vv  pprroossttoorr;;  
−−  vvzzddrržžeevvaannjjee  jjaarrkkoovv,,  pprrooppuussttoovv  iinn  mmoossttoovv;;  
−−  iizzggrraaddnnjjaa  oobbjjeekkttoovv  zzaa  zzaaššččiittoo  pprreedd  ppooppllaavvaammii  ((zzaaddrržžeevvaallnniikkii,,  rreegguullaacciijjee,,  iippdd....));;  
−−  pprraavvooččaassnnoo  oobbvveeššččaannjjee  lljjuuddii  oo  nneevvaarrnnoossttii  hhiittrreeggaa  nnaarraaššččaannjjaa  rreekk  iinn  vvooddoottookkoovv;;  

  
  
  
  
VViirr::  
--  OOcceennaa  ooggrroožžeennoossttii  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  pprreedd  ppooppllaavvaammii    ((VVooddnnooggoossppooddaarrsskkii      
      iinnssttiittuutt,,  LLjjuubblljjaannaa  22000077)),,  
--  SSttaarraa  oocceennaa  ooggrroožžeennoossttii  pprreedd  ppooppllaavvaammii,,  OOššCCZZ  MMiirrnnaa  PPeečč  ((  MMiirrnnaa  PPeečč  11999977,,  22000022))..  
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OO  CC  EE  NN  AA      OO  GG  RR  OO  ŽŽ  EE  NN  OO  SS  TT  II      OO  BB      
NN  EE  SS  RR  EE  ČČ  AA  HH      ZZ      NN  EE  VV  AA  RR  NN  OO      SS  NN  OO  VV  JJ  OO  

  
  

  
  
  
11..  VViirrii  nneevvaarrnnoossttii  
  
ZZnnaannssttvveennoo  tteehhnniiččnnii  rraazzvvoojj  pprriinnaaššaa  vv  uuppoorraabboo  vvssee  vveečč  rraazznniihh  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii..  
VV  oobbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  ssee  ssrreeččuujjeemmoo  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  pprreeddvvsseemm  vv  ddvveehh  ookkoolljjiihh  iinn  ssiicceerr  ssttaa  ttoo::  
  
11..  TTrraannzziittnnii  ttrraannssppoorrtt  ppoo  cceessttii  TTrreennjjee  ––  MMiirrnnaa  PPeečč  ––  NNoovvoo  mmeessttoo,,    
22..  OOssrreeddnnjjii  ddeell  oobbččiinnee  oodd  BBrreezzoovviiccee  pprroottii  MMiirrnnii  PPeeččii  jjee  ppooggoossttoo  pprreeoobbrreemmeennjjeenn  zzaarraaddii  bblliižžiinnee  

AACC  LLjjuubblljjaannaa  ––  ZZaaggrreebb..  
  
33..  UUppoorraabbaa  iinn  sskkllaaddiiššččeennjjee  vv  iinndduussttrriijjii  iinn  nneeggoossppooddaarrsskkiihh  oobbjjeekkttiihh  ((  kkmmeettiijjsskkaa  zzaaddrruuggaa  vv  MMiirrnnii  

PPeeččii,,  ssttaannoovvaannjjsskkaa  ggrraaddnnjjaa,,  ddrruuggee  ttrrggoovviinnee  iinn  kkmmeettiijjsskkaa  ppoossllooppjjaa))..  
  
  
NNeevvaarrnnee  ssnnoovvii  ddeeffiinniirraammoo  iinn  kkllaassiiffiicciirraammoo  ppoo  ZZaakkoonnuu  oo  nneevvaarrnniihh  ssnnoovveehh,,  kkaakkoorr  sslleeddii::  
  

11..  eekksspplloozziijjsskkoo  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii,,  
22..  llaahhkkoo  vvnneettlljjiivvee  ssnnoovvii,,  
33..  vvnneettlljjiivvee  ssnnoovvii,,  
44..  ssnnoovvii,,  kkii  ppoovvzzrrooččaajjoo  vvžžiigg  --  ookkssiiddaattiivvnnee  ssnnoovvii,,  
55..  ssttrruuppeennee  iinn  zzddrraavvjjuu  šškkooddlljjiivvee  ssnnoovvii,,  
66..  jjeeddkkee  iinn  ddrraažžlljjiivvee  ssnnoovvii,,  
77..  rraaddiiooaakkttiivvnnee  ssnnoovvii,,  
88..  pplliinnii,,  
99..  ggaabblljjiivvee  iinn  kkuužžnnee  ssnnoovvii,,  

  
  
11..  EEkksspplloozziivvnnee  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii    iimmaajjoo  llaassttnnoosstt,,  ddaa  oobb  uuggooddnneemm  zzuunnaannjjeemm  vvpplliivvuu  zz  eekksspplloozziivvnniimm  

kkeemmiiččnniimm  rraazzppaaddaannjjeemm  sspprrooššččaajjoo  eenneerrggiijjoo  vv  oobblliikkii  ttoopplloottee  iinn  pplliinnoovv..  
  
22..      LLaahhkkoo  vvnneettlljjiivvee  ssnnoovvii    ssoo  ssnnoovvii::  

−−  kkii  vv  tteekkooččeemm  ssttaannjjuu  iimmaajjoo  ppllaammeenniiššččee  ppoodd  3388  00CC  iinn  ppaarrnnii  ttllaakk  ppoodd  33  bbaarree,,    
−−  ssee  vv  ttrrddeemm  ssttaannjjuu  ppoo  mmaannjjššeemm  vviirruu  vvžžiiggaa  vvžžggeejjoo  iinn  ppootteemm,,  kkoo  vviirr  vvžžiiggaa  nnii  pprriissootteenn,,  ššee  

vveeddnnoo  ggoorriijjoo  aallii  vvssaajj  ttlliijjoo,,    
−−  ssee  vvžžggeejjoo  ssaammee  oodd  sseebbee,,  
−−  iimmaajjoo  vv  pplliinnaasstteemm  ssttaannjjuu  pprrii  nnoorrmmaallnneemm  ttllaakkuu  vv  zzrraakkuu  eekksspplloozziijjsskkoo  oobbmmooččjjee,,  
−−  vv  ssttiikkuu  zz  zzrraakkoomm  aallii  oovvllaažžeenniimm  zzrraakkoomm  rraazzvviijjaajjoo  llaahhkkoo  vvnneettlljjiivvee  pplliinnee  vv  nneevvaarrnniihh  kkoolliiččiinnaahh..  

  
33..    VVnneettlljjiivvee  ssnnoovvii  ssoo  ssnnoovvii,,  kkii  iimmaajjoo  vv  tteekkooččeemm  ssttaannjjuu  ppllaammeenniiššččee  nnaadd  338800CC..  
  
44..  SSnnoovvii,,  kkii  ppoovvzzrrooččaajjoo  vvžžiigg,,  ssoo  ssnnoovvii,,  kkii  vv  kkoonnttaakkttuu  zz  ddrruuggiimmii  ssnnoovvmmii,,  pprreeddvvsseemm  zz  ggoorrlljjiivviimmii,,  

rreeaaggiirraajjoo  ttaakkoo,,  ddaa  pprrii  tteemm  rraazzvviijjaajjoo  vveeččjjee  kkoolliiččiinnee  ttoopplloottee..  
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55..  SSttrruuppeennee  ssnnoovvii  ssoo  ssnnoovvii  zzaa  kkaatteerree  jjee  zznnaannssttvveennoo  uuggoottoovvlljjeennoo,,  ddaa  vv  ddoollooččeenniihh  kkoolliiččiinnaahh  zz  

vvddiihhoovvaannjjeemm,,  zzaauužžiittjjeemm  aallii  pprroonniiccaannjjeemm  sskkoozzii  kkoožžoo  vv  tteelloo  ppoovvzzrrooččiijjoo  ssmmrrtt  aallii  ookkvvaarroo  
ččlloovveekkoovveeggaa  aallii  žžiivvaallsskkeeggaa  oorrggaanniizzmmaa..  ZZddrraavvjjuu  šškkooddlljjiivvee  ssnnoovvii  ssoo  ssnnoovvii,,  kkii  zz  vvddiihhoovvaannjjeemm,,  
zzaauužžiittjjeemm  aallii  pprroonniiccaannjjeemm  vv  tteelloo  sskkoozzii  kkoožžoo  ppoovvzzrrooččaajjoo  zzddrraavvssttvveennee  ookkvvaarree  mmaannjjššeeggaa  
oobbsseeggaa..  

  
66..  JJeeddkkee  ssnnoovvii  ssoo  ssnnoovvii,,  kkii  pprrii  kkoonnttaakkttuu  ppoovvzzrrooččiijjoo  uunniiččeennjjee  žžiivveeggaa  ttkkiivvaa..  NNaaddrraažžuujjooččee  ssnnoovvii  ssoo  

ttiissttee,,  kkii  ppoovvzzrrooččiijjoo  pprrii  eennkkrraattnneemm  aallii  ppoonnaavvlljjaajjooččeemm  kkoonnttaakkttuu  ss  kkoožžoo  aallii  sslluuzznniiccoo  ttaakkoojjššnnjjee  aallii  
kkaassnneejjššee  vvnneettjjee..  

  
77..  RRaaddiiooaakkttiivvnnee  ssnnoovvii  ssoo  ssnnoovvii,,  kkaatteerriihh  ssppeecciiffiiččnnaa  aakkttiivvnnoosstt  pprreesseeggaa  7744  KKbbqq//kkgg..  
  
88..  PPlliinnii  ssoo  ssnnoovvii,,  kkii  pprrii  tteemmppeerraattuurrii  115500CC  iinn  ppoodd  ttllaakkoomm  11,,001111  mmbb  vv  pplliinnaasstteemm  ssttaannjjuu  iinn  ssee  

uuppoorraabblljjaajjoo,,  hhrraanniijjoo  iinn  pprreevvaažžaajjoo  kkoommpprriimmiirraannee,,  uutteekkooččiinnjjeennee  aallii  rraazzttoopplljjeennee  ppoodd  ttllaakkoomm..  
  
99..  GGaabblljjiivvee  iinn  kkuužžnnee  ssnnoovvii  ssoo  ssnnoovvii,,  kkii  rraazzššiirrjjaajjoo  ooggaabbeenn  vvoonnjj  aallii  llaahhkkoo  ppoovvzzrrooččiijjoo  pprrii  lljjuuddeehh  iinn  

žžiivvaalliihh  nnaalleezzlljjiivvee  bboolleezznnii..  
  
NNaa  ppooddrrooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  nnii  pprrooiizzvvooddnniihh  oobbrraattoovv,,  kkii  bbii  ssee  uukkvvaarrjjaallii  ss  pprrooiizzvvooddnnjjoo  nneevvaarrnniihh  
ssnnoovvii  kkoott  kkoonnččnniimm  pprrooiizzvvooddoomm..  TTuuddii  ooddllaaggaalliišščč  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii  nnii  nnaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee..  
  
NNaajjvveeččjjii  vviirrii  nneevvaarrnnoossttii  ssoo  pprreevvoozznnaa  ssrreeddssttvvaa,,  kkii  pprreevvaažžaajjoo  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii  iinn  iinndduussttrriijjsskkaa  tteerr  
ttrrggoovvsskkaa    sskkllaaddiiššččaa  ppooddjjeettiijj,,  kkii  uuppoorraabblljjaajjoo  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii  vv  pprrooiizzvvooddnneemm  pprroocceessuu  aallii  ppaa  nneevvaarrnnee  
ssnnoovvii  pprrooddaajjaajjoo..  
  
NNeevvaarrnnee  ssnnoovvii  vv  pprroommeettuu  oobb  zznnaannii  ddiinnaammiikkii  nnii  llee  mmoožžnnoo  ddeelliittii  ppoo  ffiirrmmaahh,,  kkii  ssee  uukkvvaarrjjaajjoo  ss  
ttrraannssppoorrttoomm,,  ssaajj  zzaarraaddii  lleeggee  pprroommeettnniihh  ppoottii  iinn  pprroommeettnniihh  zzaammaašškkoovv,,  oobbssttaajjaa  ooggrroožžeennoosstt  oodd  vvsseehh  
ssnnoovvii,,  kkii  ssoo  vv  pprroommeettuu,,  kkoott  ttuuddii  oodd  oosseebb,,  kkii  ssee  ss  pprreevvoozzoomm  uukkvvaarrjjaajjoo..  PPrriimmeerrjjaallnnoo  zz  vvsseemmii  
nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  vv  pprroossttoorruu  jjiihh  NNII..    
  
ZZaa  ssnnoovvii,,  kkii  ssoo  vv  pprroommeettuu  vveelljjaa  uuggoottoovviitteevv,,  ddaa  ssoo  vv  nnaaššeemm  pprroossttoorruu  nneeeevviiddeennttnnee,,  pprrii  nneessrreeččaahh  zz  
nnjjiimmii  ssee  mmoorraa  uuggoottaavvlljjaattii  iissttoovveettnnoosstt  ddookkuummeennttoovv  iinn  ssnnoovvii,,  sskkrraattkkaa  uuggoottaavvlljjaammoo,,  ddaa  ssoo  
nneevvaarrnnoossttii  bbiissttvveennoo  vveeččjjee  kkoott  jjiihh  pprriizznnaammoo..  
  
22..  MMoožžnnii  vvzzrrookkii  nnaassttaannkkaa  nneessrreečč  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  
  
VVzzrrookkii  nnaassttaannkkaa  nneessrreečč  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  ssoo::  
  

−−  pprreevvoozz  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii,,  
−−  nneeuussttrreezznnoo  rraavvnnaannjjee  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii,,  
−−  nneeuussttrreezznnoo  hhrraannjjeennjjee  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii,,  
−−  nneeuussttrreezznnaa  tteehhnnoollooggiijjaa  pprrooiizzvvooddnnjjee,,  kkii  uuppoorraabblljjaa  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii,,  
−−  ppoožžaarrii,,  ppooppllaavvee,,  ppllaazzoovvii,,....  llaahhkkoo  ppoovvzzrrooččiijjoo,,  ddaa  pprriiddee  ddoo  nneessrreečč  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii,,  
−−  ddiivveerrzziijjee,,  
−−  vvoojjnnaa..  

  
  
33..  VVeerrjjeettnnoosstt  ppoojjaavvlljjaannjjaa  nneessrreečč  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  
  
GGlleeddee  nnaa  ttoo,,  ddaa  jjee  vv  pprroossttoorruu  oobbččiinnee  zzeelloo  mmaalloo  šštteevviilloo  rraazzlliiččnniihh  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii,,  nnii  zzaa  pprriiččaakkoovvaattii  
vveeččjjee  nneessrreeččee  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii..  MMeedd  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  ppoo  vvrrssttii  nneevvaarrnnoossttii  pprreevvllaadduujjeejjoo  llaahhkkoo  
vvnneettlljjiivvee  iinn  vvnneettlljjiivvee  ssnnoovvii,,  zzaattoo  jjee  pprriiččaakkoovvaattii,,  ddaa  bboo  nnaajjvveečč  ttoovvrrssttnniihh  nneessrreečč,,  vv  oobblliikkii  rraazzlliittjjaa  
ddeerriivvaattoovv  aallii  vv  oobblliikkii  ppoožžaarroovv..    
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44..  OOggrroožžeennoosstt  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  žžiivvaallii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa  
  
VV  pprriimmeerruu  nneessrreečč  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  bbii  bbiillaa  nnaajjbboolljj  ooggrroožžeennaa  oobbmmooččjjaa  nneeppoossrreeddnnoo  oobb  llookkaacciijjii  
nneessrreeččee..  TTaa  jjee  llaahhkkoo  oopprreeddeelljjeennaa  gglleeddee  nnaa  vvrrssttoo  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii  vv  mmiirroovvaannjjuu  aallii  vv  pprroommeettuu..  
    
NNaasspplloohh  ppaa  uuggoottaavvlljjaammoo,,  ddaa  ssoo  nnaajjbboolljj  ooggrroožžeennaa    vvssaa  oobbmmooččjjaa,,  kkii  ssee  nnaahhaajjaajjoo  vv  bblliižžiinnii  nnaajjbboolljj  
oobbrreemmeennjjeenniihh  cceesstt..  ZZaa  cceelloottnnoo  ppooddrrooččjjee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  ssoo  ššee  ppoosseebbeejj  ooggrroožžeennaa  ttiissttaa  
oobbmmooččjjaa,,  nnaa  kkaatteerriihh  ssoo  zzaajjeettjjaa  ppiittnnee  vvooddee..    
  
OOggrroožžeennoosstt  pprreebbiivvaallssttvvaa  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  jjee  vveeččjjaa  pprreeddvvsseemm    vv  nneeppoossrreeddnnii  bblliižžiinnii  iizzvvoorraa  
nneevvaarrnnee  ssnnoovvii..  TToo  jjee  vv  bblliižžiinnii  pprrooiizzvvooddnniihh  oobbrraattoovv  iinn  sskkllaaddiišščč  vv  kkaatteerriihh  ssoo  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii..  
  
VV  tteehh  ookkoolljjiihh  ssoo  zzaaččeettnnee  mmaannjjššee  iinntteerrvveenncciijjee  zzaappoosslleenniihh  mmoožžnnee,,  mmeeddtteemm,,  kkoo  ssiill  zzaa  oorrggaanniizziirraannoo  
ssppeecciiaalliizziirraannoo  aakkcciijjoo  nnii  iinn  vveeččiinnoommaa  rraaččuunnaammoo  nnaa  PPookklliiccnnoo  ggaassiillsskkoo  eennoottoo  GGRRCC--  NNoovvoo  mmeessttoo  kkii  
jjee  oopprreemmlljjeennaa  iinn  uussppoossoobblljjeennaa  zzaa  ttaakkee  iinntteerrvveenncciijjee  iinn  iimmaa  kkoonncceessiijjoo  UURRSSZZRR  zzaa  ttaakkee  nneessrreeččee..  
  
55..  VVeerrjjeettnnee  ppoosslleeddiiccee  nneessrreečč  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  
  
PPoosslleeddiiccee  nneessrreečč  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  ssoo  llaahhkkoo  zzeelloo  rraazzlliiččnnee,,  kkaarr  jjee  ooddvviissnnoo  oodd  mmnnooggiihh  
ddeejjaavvnniikkoovv..  
  ZZaarraaddii  rraazzlliiččnniihh  mmoožžnnoossttii  pprriihhaajjaa  ddoo  rraazzlliiččnniihh  ppoosslleeddiicc::  

−−  oonneessnnaažžeennjjee  vvooddoottookkoovv,,  
−−  oonneessnnaažžeennjjee  ppooddttaallnniiccee,,  
−−  oonneessnnaažžeennjjee  oozzrraaččjjaa,,  
−−  nnaassttaanneekk  eekksspplloozziijjee,,  
−−  nnaassttaanneekk  ppoožžaarraa,,  
−−  zzaassttrruuppiittvvee  lljjuuddii  iinn  žžiivvaallii,,    
−−  ppoošškkooddoovvaannjjaa  aallii  uunniiččeennjjaa  pprreemmoožžeennjjaa,,  
−−  ooggrroožžeennoossttii  lljjuuddii,,  žžiivvaallii  iinn  vveeggeettaacciijjee..  

  
  
66..  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee  oobb  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  
  
NNeessrreeččee  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  llaahhkkoo  ppoovvzzrrooččiijjoo  ttuuddii    vveerriižžnnee  nneessrreeččee::  

−−  ppooggiinnii  rriibb,,  
−−  ppoommaannjjkkaannjjee  ppiittnnee  vvooddee,,  
−−  ooggrroožžeennoosstt  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  
−−  ppoožžaarrii,,  
−−  mmoottnnjjee  vv  pprroocceessuu  ooddvvaajjaannjjaa  iinn  ččiiššččeennjjaa  ooddppaaddllee  vvooddee,,  
−−  ppooggiinnee  žžiivvaallii......  

  
  
  
77..  MMoožžnnoosstt  pprreeddvviiddeevvaannjjaa  nneessrreečč  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  
  
NNaa  ppooddllaaggii  ppooddaattkkoovv  iizz  ppooddjjeettiijj,,  kkii  uuppoorraabblljjaajjoo  vv  pprrooiizzvvooddnneemm  pprroocceessuu  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii  aallii  ppaa  
iimmaajjoo  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii  vv  ssvvoojjiihh  sskkllaaddiiššččiihh,,  llaahhkkoo  pprreeddvviiddeevvaammoo  ss  kkaakkššnniimmii  nneessrreeččaammii  zz  nneevvaarrnniimmii  
ssnnoovvmmii  ssee  bboommoo  ssrreeččeevvaallii  vv  ddoollooččeenneemm  ookkoolljjuu..  
VVeelliikkoo  tteežžjjee  ppaa  jjee  pprreeddvviiddeevvaattii  nneessrreeččee  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  vv  cceessttnneemm  pprroommeettuu,,  ssaajj  nnee  vveemmoo  
kkaatteerrii  nneevvaarrnnii  ttoovvoorrii  ssee  pprreevvaažžaajjoo  ppoo  nnaaššiihh  cceessttaahh..  
  
88..    PPrreeddllooggii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnniimmii      
          ssnnoovvmmii  
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11..  VV  sskkllaadduu  zz  UUrreeddbboo  oo  uukkrreeppiihh  zzaa  zzmmaannjjššeevvaannjjee  ttvveeggaannjjaa  zzaa  ookkoolljjee  zzaarraaddii  vveeččjjiihh  nneessrreečč  zz  

nneevvaarrnniimmii  kkeemmiikkaalliijjaammii  ((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  8888//0055))  iinn  66..  ččlleennaa  UUrreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  
nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  33//22000022,,  1177//0022,,1177//0066,,  7766//0088))  jjee  nnaajjvveeččjjaa  
mmoožžnnaa  kkoolliiččiinnaa  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  mmaannjjššaa  oodd  pprraaggaa,,  kkoo  jjee  ppoottrreebbnnoo  iizzddeellaattii  
nnaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  zzaa  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii..    

  
UUggoottoovvlljjeennoo  jjee,,  ddaa  vv  sskkllaadduu  zz  zzaakkoonnooddaajjoo  nnaavveeddeennoo  vv  tteemm  ooddssttaavvkkuu  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  nnii  
ggoossppooddaarrsskkiihh  ddrruužžbb,,  kkii  bbii  jjiihh  žžuuppaann  ss  sskklleeppoomm  ddoollooččiillii  zzaa  iizzddeellaavvoo  oocceennee  ooggrroožžeennoossttii  iinn  
nnaaččrrttoovv  uukkrreeppaannjjaa  oobb  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnnoo  ssnnoovvjjoo  iinn  zzaattoo  nnii  ppoottrreebbnnoo  iizzddeellaattii  nnaaččrrttaa  
uukkrreeppaannjjaa  oobb  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnnoo  ssnnoovvjjoo..  
  
PPrreeddlloogg  jjee,,  ddaa  oobbččiinnaa  iizzddeellaa  OOppoommnniikk  zzaa  uukkrreeppaannjjee  oobb  mmaannjjššiihh  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnnoo  
ssnnoovvjjoo..  

  
22..  IIzzvvaajjaallccii  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  nneessrreeččaahh  nnaa  cceessttaahh  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  zz  

nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  ssoo::  
−−  GGaassiillsskkoo  rreeššeevvaallnnii  cceenntteerr  NNoovvoo  mmeessttoo,,  kkii  iimmaa  kkoonncceessiijjsskkoo  ppooggooddbboo  zz  UURRSSZZRR,,  
−−  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
−−  ZZaavvoodd  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  vvaarrssttvvoo  NNoovvoo  mmeessttoo  ((ppoo  ppooggooddbbii)),,  
−−  KKoommuunnaallnnoo  ppooddjjeettjjee  NNoovvoo  mmeessttoo,,  
−−  PPooggooddbbeennaa  ggrraaddbbeennaa  ppooddjjeettjjaa  vv  oobbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
−−  OObbččiinnsskkii  ŠŠttaabb  CCZZ  MMiirrnnaa  PPeečč,,    

  
33..  GGlleeddee  nnaa  mmoožžnnoossttii  nneessrreečč  zz  nneevvaarrnnoo  ssnnoovvjjoo  nnaa  cceessttaahh  vv  oobbččiinnii,,  oobbččiinnaa  ddooddaattnnoo  ffiinnaanncciirraa  

uussppoossaabblljjaannjjee  iinn  oopprreemmlljjaannjjee  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  
iinn  ppoommooččii  oobb  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii..  

  
  
  
99..  PPrreeddllooggii  zzaa  pprreepprreeččiitteevv  oozziirroommaa  uubbllaažžiitteevv  iinn  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc,,  kkii  nnaassttaanneejjoo  oobb    
        nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  
  
11..  OObbččiinnaa  sseezznnaannii  oobbččaannee  nnaa  kkrriittiiččnniihh  oobbmmooččjjiihh  oo  ppootteenncciiaallnnii  nneevvaarrnnoossttii,,  vv  ttaa  nnaammeenn  pprriipprraavvii  

uussttrreezznnaa  nnaavvooddiillaa  zzaa  pprriimmeerr  nneessrreeččee  tteerr  ttaakkoo  zzaaggoottaavvlljjaa  oosseebbnnoo  iinn  vvzzaajjeemmnnoo  zzaaššččiittoo..  
  
22..  UUggoottaavvlljjaammoo,,  ddaa  jjee  ppoommaannjjkklljjiivvaa  oopprreemmlljjeennoosstt  ooppeerraattiivvnniihh  ggaassiillcceevv  zz  oosseebbnniimmii  zzaaššččiittnniimmii  

ssrreeddssttvvii  zzaa  uukkrreeppaannjjee  oobb  ttoovvrrssttnniihh  nneessrreeččaahh  iinn  zzaattoo  jjiihh  jjee  nnuujjnnoo  vv  vvsseehh  tteehh  pprriimmeerriihh  uussttrreezznnoo  
oopprreemmiittii..  PPoottrreebbnnoo    jjee  nnaabbaavviittii    zzaaššččiittnnee  mmaasskkee  ss  ppoosseebbnniimmii  ffiillttrrii,,  ooggnnjjeevvaarrnnee  oobblleekkee,,  oobblleekkee  
iinn  ssrreeddssttvvaa,,  kkii  ssoo  ooddppoorrnnaa  pprroottii  kkiisslliinnaamm,,  ddiihhaallnnii  aappaarraattii  iinn  ppooddoobbnnoo,,....  

  
33..  OOrrggaannii  vvooddeennjjaa  vv  cciivviillnnii  zzaaššččiittii  ((ššttaabb,,  ppoovveelljjnniikkii  OOGGEE  JJGGSS  ))  nnaajj  ssee  uussppoossoobbiijjoo  zzaa  vvooddeennjjee  

rreeššeevvaallnniihh  aakkcciijj  mmaannjjššeeggaa  oobbsseeggaa..  VVeečč  bbii  ppaa  bbiilloo  ppoottrreebbnnoo  ssppeecciiaalliissttiiččnneeggaa  uussppoossaabblljjaannjjaa  
zzaa  ppooddrrooččjjee  ddeellaa  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii..  

  
44..  VVppeelljjaattii  uussttrreezzeenn  ssiisstteemm  mmeeddsseebboojjnneeggaa  oobbvveeššččaannjjaa  oobb  nnaassttaannkkuu  nneessrreečč  zz  nneevvaarrnniimmii  

ssnnoovvmmii..  
  
55..  UUččiinnkkoovviittoosstt  uukkrreeppaannjjaa  vv  pprriimmeerruu  nneessrreeččee  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  jjee  ooddvviissnnaa  oodd::  

−−  pprraavvooččaassnneeggaa  oobbvveessttiillaa  oo  nneessrreeččii,,  
−−  kkoooorrddiinnaacciijjee  ddeellaa,,  
−−  mmoožžnnoossttii  iiddeennttiiffiikkaacciijjee  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii..  

  
VViirrii::  
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−−  VVaarrssttvvoo  pprreedd  nneessrreeččaammii  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  vv    SSRR  SSlloovveenniijjii  ((PPoolljjččee  11998855)),,  
−−  KKaakkoo  iinn  ss  ččiimm  ggaassiimmoo  tteerr  rreeššuujjeemmoo  oobb  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii,,  ((AAllffoonnzz  ZZaaffooššnniikk,,        

LLjjuubblljjaannaa  11999900)),,  
−−  UUjjmmaa  ((11999955)),,  
−−  WWiikkiippeeddiijjaa,,  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii    
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OOCCEENNAA        OOGGRROOŽŽEENNOOSSTTII  ––  VV  II  HH  AA  RR  IINN  NNEEUURRJJEE  

  
  

  
  
11..  VViirrii  nneevvaarrnnoossttii  vviihhaarrjjaa  
  
OObbmmooččjjee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč    ssooddii  zz  mmeetteeoorroolloošškkeeggaa  vviiddiikkaa  vv  pprroossttoorr,,  kkii  nniimmaa  vveeččjjee  nneeppoossrreeddnnee  
ooggrroožžeennoossttii..  PPoossrreeddnnoo  ooggrroožžeennoosstt  ppaa  ppoovveeččaajjoo  nneekkaatteerrii  pprroossttoorrsskkii  ddeejjaavvnniikkii  iinn  ppoosseeggii  vv  pprroossttoorr..  
TTaakkoo  vv  pprroossttoorruu  oobbččiinnee  vv  zzaaddnnjjiihh  5500  lleettiihh  nnii  bbiilloo  vveeččjjiihh  vviihhaarrjjeevv..  NNeeppoossrreeddnnaa  kkrraajjeevvnnaa  bblliižžiinnaa  
ttaakkoo  kkaažžee  nnaa  mmoožžnnoosstt  vviihhaarrjjaa  iinn  nnjjeeggoovvee  ppoosslleeddiiccee,,  mmeeddtteemm,,  kkoo  vveerrjjeettnnoosstt  ppoovveezzuujjeemmoo  zz  
mmeerriittvvaammii  zzaa  5500  lleett  nnaazzaajj..    
  
PPoo  rreelliieeffnniihh  zznnaaččiillnnoossttiihh  iimmaa  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  rreellaattiivvnnoo  uuggooddnnoo  lleeggoo,,  ssaajj  rraavvnniinnaa  nnaa  kkaatteerrii  lleežžii    
vv  ookkoolliiccii  ppoozziittiivvnnoo  vvpplliivvaa  nnaa  ggiibbaannjjee  zzrraaččnniihh  mmaass..  VVeeččjjee  tteežžaavvee  pprrii  ggiibbaannjjuu  tteehh  mmaass  ssee  ppoojjaavvlljjaajjoo  
nnaa  oobbrroobbjjiihh  ggoorroovvjjaa  ookkrroogg  MMiirrnnaa  PPeeččaa  ((CCvviibbeelljj,,  RReebbeerr,,  KKrriižžii)),,  kkaarr  vv  nneekkaatteerriihh  pprriimmeerriihh  
pprreeddssttaavvlljjaa  ddooddaattnnee  nneevvaarrnnoossttii  zzaa  ooggrroožžeennoosstt  ookkoolliiccee..    
  
22..  MMoožžnnii  vvzzrrookkii  nnaassttaannkkaa  vviihhaarrjjaa  
  
MMoožžnnii  vvzzrrookkii  ssoo  vv::  

−−  mmeetteeoorroolloošškkiihh  ddeejjaavvnniikkiihh  ((mmiikkrroo  iinn  mmaakkrroo  kklliimmii)),,  
−−  vv  rreelliieeffnniihh  ddeejjaavvnniikkiihh  tteerr  
−−  vv  ddeejjaavvnnoossttii  vv  pprroossttoorruu..  

MMiikkrrookklliimmaattsskkoo  ssoo  MMiirrnnaa  PPeečč  zz  zzmmeerrnniimmii  tteemmppeerraattuurraammii    ppoodd  vvpplliivvoomm  llookkaallnniihh  ggiibbaannjj  zzrraakkaa  nnaa  
pprreehhoodduu  AAllpp  vv  PPaannoonnsskkoo  nniižžiinnoo  jjee  pprreehhooddnnoo,,  kkaarr  pprreeddssttaavvlljjaa  vviiššjjii  nniivvoo  vvaarrnnoossttii  pprreedd  vviihhaarrjjeemm..    
KKlljjuubb  rreellaattiivvnnoo  ooddpprrtteemmuu  mmiikkrroorreelliieeffuu,,  jjee  mmaakkrroorreelliieeff  uuggooddeenn  iinn  nnee  pprreeddssttaavvlljjaa  ppoovveeččaannee  
nneevvaarrnnoossttii  zzaa  ppooddrrooččjjee  oobbččiinnee..  
DDeejjaavvnnoosstt  vv  pprroossttoorruu  ppaa  vveeddnnoo  bboolljj  vvpplliivvaa  nnaa  mmiikkrroo  iinn  mmaakkrroo  kklliimmoo..  
  
33..  VVeerrjjeettnnoosstt  ppoojjaavvlljjaannjjaa  vviihhaarrjjaa  
  
VV  OObbččiinnii    MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  vveerrjjeettnnoosstt  vviihhaarrjjaa  nniizzkkaa,,  mmoožžnnoosstt  ppaa  oobbssttaajjaa  vv  lleettnniihh  mmeesseecciihh..  
  
  
44..  VVrrssttaa,,  oobblliikkaa  iinn  ssttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii  oobb  vviihhaarrjjuu  
  
GGlleeddee  nnaa  ttiipp  ppooddnneebbjjaa  iinn  rreelliieeffnnee  zznnaaččiillnnoossttii    ssooddii  pprroossttoorr  oobbččiinnee  mmeedd  ttiissttee  ppookkrraajjiinnee  kkjjeerr  jjee  
nneevvaarrnnoosstt  vviihhaarrjjaa  mmaajjhhnnaa..    
  
  
55..  PPootteekk  iinn  mmoožžeenn  oobbsseegg  vviihhaarrjjaa  
  
DDoollggoolleettnnaa  ooppaazzoovvaannjjaa  ssoo  ppookkaazzaallaa,,  ddaa  jjee  mmoožžnnoosstt  vviihhaarrjjaa  mmaajjhhnnaa..  UUggoottoovviittvvee  nnaa  oossnnoovvii  
ppoosslleeddiicc  vviihhaarrjjaa  vv  ookkoolliiccii  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  ppaa  iizzkkaazzuujjeejjoo  ppootteenncciiaallnnoo  mmoožžnnoosstt,,  ppaa  ttuuddii  
ppoosslleeddiiccee,,  kkii  bbii  nnaassttaallee  ssoo  pprreetteežžnnoo  nnaa  ssttrreeššnniihh  oobbjjeekkttiihh  iinn  nnaa  ppoovvrrššiinnaahh  oobbjjeekkttoovv..  
  
66..  VVeerrjjeettnnee  ppoosslleeddiiccee  vviihhaarrjjaa  
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PPoosslleeddiiccee  vviihhaarrjjaa  ssoo  rraazzlliiččnnee,,  zzaarraaddii  nnjjiihh  ppaa  pprriihhaajjaa  ddoo::  

--  ppoošškkooddoovvaannjjaa  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  iinn  ggoossppooddaarrsskkiihh  oobbjjeekkttoovv,,  
--  mmootteennjj  vv  cceessttnneemm  pprroommeettuu,,  
--  mmootteennjj  vv  oosskkrrbbii  zz  eelleekkttrriiččnnoo  eenneerrggiijjoo,,  
--  šškkooddee  nnaa  kkmmeettiijjsskkiihh  ppoovvrrššiinnaahh,,  
--  pprriihhaajjaa  ddoo  šškkooddee  nnaa  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  oobbjjeekkttiihh  ((eelleekkttrroo  oommrreežžjjee,,  tteelleekkoommoovvoo  oommrreežžjjee))..  

  
  
77..  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee  oobb  vviihhaarrjjuu  
  
ZZaarraaddii  ssaammeeggaa  vviihhaarrjjaa  vveerriižžnnaa  nneessrreeččaa  nnii  mmoožžnnaa,,  vv  ppoovveezzaavvii  zz  nneeuurrjjeemm  iinn  ppooppllaavvaammii  ssoo  
mmoožžnnoossttii  oopprreeddeelljjeennee  pprrii  ppooppllaavvaahh..    
  
  
88..  MMoožžnnoosstt  pprreeddvviiddeevvaannjjaa  vviihhaarrjjaa  
  
PPrreeddvviiddeevvaannjjee  vviihhaarrjjaa  jjee  mmoožžnnoo  ss  ppoommooččjjoo  ppooddaattkkoovv  HHMMZZ  SSlloovveenniijjee,,  kkii  pprrooggnnoozziirraa    vvrreemmeennsskkaa  
ssttaannjjaa  vv  SSlloovveenniijjii..  TTee  ppooddaattkkee  ppoossrreedduujjee  RReeCCOO  iinn  ddoo  oobbččiinn..  NNaa  ppooddllaaggii  ppooddaattkkoovv    ssee  pprriipprraavviijjoo  
pprreevveennttiivvnnii  uukkrreeppii  zzaa  zzmmaannjjššaannjjee  ppoosslleeddiicc  vviihhaarrjjaa..  
  
  
99..  PPrreeddllooggii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  vviihhaarrjjuu  
  
11..  ZZaa  pprriimmeerr  ooggrroožžeennoossttii  pprreedd  vviihhaarrjjeemm  nnii  ppoottrreebbnnoo  iizzddeellaattii  ppoosseebbnneeggaa  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee,,  

rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii..  PPoosslleeddiiccee  vviihhaarrjjaa  ppoovveezzaannee  zz  nneeuurrjjii  iinn  ppooppllaavvaammii  iinn  ssee  iizzvvaajjaajjoo  vv  
sskkllaadduu  zz  nnaaččrrttoomm  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppooppllaavvaahh..  

  
22..  VV  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  vviihhaarrjjuu  vvkklljjuuččiittii::  
  

−−  OOGGEE  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
−−  ššttaabb  CCZZ  iinn  ooppaazzoovvaallccee,,  
−−  ppooddjjeettjjaa,,  zzaavvooddee  iinn  ddrruuggee  oorrggaanniizzaacciijjaa,,  kkii  ssoo  ss  sskklleeppoomm  zzaaddoollžžeennee  zzaa  nnaallooggee  CCZZ,,  
−−  oobbvveeššččaannjjee  RReeCCOO,,  
−−  oobbvveeššččaannjjee  kkrraajjaannoovv  zzaa  zzaaššččiittoo  vvoozziill  iinn  ddrruuggiihh  pprreeddmmeettoovv,,  oommeejjiitteevv  ggiibbaannjjaa,,  tteerr  

pprreepprreeččiitteevv  ppaanniikkee,,  
−−  iizzvveessttii  uukkrreeppee  ssaannaacciijjee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  ppoo  ppoottrreebbii  ttuuddii  nnaassttaanniitteevv  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  
−−  iizzvveessttii  zzaaššččiittoo  oobbjjeekkttoovv..  

  
  
1100..  PPrreeddllooggii  zzaa  pprreepprreeččiitteevv  oozziirroommaa  uubbllaažžiitteevv  iinn  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc  vviihhaarrjjaa  
  
PPrreeddllooggii  zzaa  pprreepprreeččiitteevv  oozziirroommaa  uubbllaažžiitteevv  iinn  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc  vviihhaarrjjaa    ssoo::  
  

−−  pprrii  ppoosseeggiihh  vv  pprroossttoorr  jjee  ppoottrreebbnnoo  ddooddaattnnoo  uuppoošštteevvaattii  ttuuddii  nneevvaarrnnoosstt  zzaa  nnaassttaajjaannjjee  
uuggooddnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  vviihhaarr,,  

−−  pprrii  kkoonnssttrruukkcciijjii  oobbjjeekkttoovv  iinn  pprreeddvvsseemm  ssttrreehh  ssoo  nnuujjnnii  uukkrreeppii  ss  kkaatteerriimmii  mmooččnneejjee  ppoovveežžeemmoo  
ppootteenncciiaallnnoo  ooggrroožžeennee  kkoonnssttrruukkcciijjee,,  

−−  pprrii  pprreebbiivvaallcciihh  jjee  ppoottrreebbnnoo  uussppoossaabblljjaannjjee,,  oobbvveeššččaannjjee  gglleeddee  vvaarrnnoossttii  ggiibbaannjjaa,,  ppuuššččaannjjaa  
vvoozziill  iinn  ddrruuggee  tteehhnniikkee,,  

−−  zzaavvaarroovvaannjjee  zzaa  ttoovvrrssttnnee  nneevvaarrnnoossttii  kkoott  ppssiihhoolloošškkii  iinn  mmaatteerriiaallnnoo--ssoocciiaallnnii  uukkrreepp,,  
−−  zzaaggoottoovviitteevv  pprraavvooččaassnneeggaa  oorrggaanniizziirraannjjaa  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  pprrii  ooddpprraavvii  

ppoosslleeddiicc  vviihhaarrjjaa,,  
−−  pprraavvooččaassnnoo  oobbvveeššččaannjjee  lljjuuddii  oo  nneevvaarrnnoossttii  vviihhaarrjjaa..  
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OOCCEENNAA    OOGGRROOŽŽEENNOOSSTTII  ––  SS  UU  ŠŠ  AA  
  
  

  
  
11..  VViirrii  nneevvaarrnnoossttii  nnaassttaannkkaa  ssuuššee  
  
OObbmmooččjjee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  ssooddii  ppoo  mmeetteeoorroolloošškkiihh    iinn  ppeeddoolloošškkiihh  ddeejjaavvnniikkiihh  vv  ttiissttii  ddeell  pprroossttoorraa,,  
kkjjeerr  jjee  ssuuššaa  mmoožžnnaa  nnii  ppaa  ssttaallnnaa..  MMoožžnnoosstt  ssuuššee  ššee  ddooddaattnnoo  ppoovveeččaajjoo  rraazznnii  ppoosseeggii  vv  pprroossttoorr,,  tteerr  
ssppeecciiffiikkaa  kkoommuunnaallnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree..    
  
  
22..  MMoožžnnii  vvzzrrookkii  nnaassttaannkkaa  ssuuššee  
  
PPooggllaavviittnnii  vvzzrrookkii  zzaa  nnaassttaanneekk  ssuuššee  ssoo::  

−−  ddaalljjššee  ssuuššnnoo  oobbddoobbjjee,,  
−−  ooddvviissnnoosstt  oosskkrrbbee  lljjuuddii  zz  mmeetteeoorrnnoo  vvooddoo,,  
−−  ppoosseeggii  vv  pprroossttoorr  ((vvpplliivv  ččlloovveekkaa)),,  
−−  ssppeecciiffiikkaa  ppeeddoolloošškkee  sseessttaavvee  ttaall..  

  
KKeerr  ssee  vv  pprroossttoorruu  ppoojjaavvlljjaajjoo  ssuuššnnaa  oobbddoobbjjaa  kkaarr  nneekkaajjkkrraatt  nnaa  lleettoo  iinn  ssoo  zzeelloo    rraazzlliiččnnaa  nnaa  ččaass  
ttrraajjaannjjaa  iinn  vvpplliivv  tteemmppeerraattuurree,,  jjee  vv  tteehh  pprriimmeerriihh  zzeelloo  tteežžkkoo  ggoovvoorriittii  oo  nnaarraavvnnii  nneessrreeččii..  DDaalljjššaa  
ssuuššnnaa  oobbddoobbjjaa  ppoossttaajjaajjoo  ttaakkoo  sseessttaavvnnii  ddeell  žžiivvlljjeennjjaa  iinn  bbiivvaannjjaa..  VV  nnaaššeemm  ssiisstteemmuu  ppaa  ssee  mmoorraammoo  
nnaa  ttoo  ssppeecciiffiikkoo  nnaarraavvee  uussttrreezznnoo  pprriillaaggooddiittii..  MMaarrssiikkjjee  ssee  nnaajjddeejjoo  ssrreeddssttvvaa  zzaa  vveelliikkee  ggoossppooddaarrsskkee  
oobbjjeekkttee,,  hhlleevvee  iinn  ppooddoobbnnoo,,  nnee  uuppoošštteevvaa  ppaa  ssee  uussttrreezznnii  vvpplliivv  mmiikkrrookklliimmaattsskkiihh  rraazzmmeerr  nnaa  
ddeejjaavvnnoosstt..  TTaakkoo  ssoo  šškkooddee  oobbiiččaajjnnoo  nneessoorraazzmmeerrnnee  pprriimmeerrjjaallnnoo  zz  mmoožžnnoossttmmii  iinn  ppoottrreebbaammii  ppoo  
pprreevveennttiivvnniihh  uuččiinnkkiihh..  
  
  
33..  VVeerrjjeettnnoosstt  ppoojjaavvlljjaannjjaa  ssuuššee  
  
PPoo  aattmmoossffeerrsskkiihh  ddeejjaavvnniikkiihh  iinn  ppooddnneebbnneemm  ttiippuu  jjee  ssuuššaa  zznnaaččiillnnaa  zzaa  ppoolleettnnee  mmeesseeccee,,  nnjjeennii  zzaammiikkii  
ppaa  ssoo  ttuuddii  mmoožžnnii  nnaa  ppoommllaadd  iinn  jjeesseenn..  PPrraavvaa  ssuuššaa  jjee  ttuuddii  ooddvviissnnaa  oodd  kkoolliiččiinnee  ppaaddaavviinn  vv  zziimmsskkeemm  
ččaassuu,,  ssaajj  kkrroonniiččnnaa  ppoommaannjjkkaannjjaa  ppaaddaavviinn  ppoolleettnnee  vviissookkee  tteemmppeerraattuurree  hhiittrreejjee  sspprreemmeenniijjoo  vv  
nneessrreeččoo..    
  
  
44..  VVrrssttaa,,  oobblliikkaa  iinn  ssttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii  oobb  ssuuššii  
  
GGlleeddee  nnaa  ttiipp  ppooddnneebbjjaa  tteerr  zznnaaččiillnnoossttii  ppeeddoolloošškkee  sseessttaavvee  ttaall  ssooddii  ttuuddii  pprroossttoorr  OObbččiinnee    MMiirrnnaa  PPeečč  
mmeedd  ttiissttee  ppookkrraajjiinnee,,  kkjjeerr  ssoo  ssuuššee  mmoožžnnee..    
  
OOggrroožžeennoosstt  zzaarraaddii  ssuuššee  ssee  llaahhkkoo  ooddrraažžaa  nnaa  nnaarraavvoo  ppoossrreeddnnoo  ppaa  ttuuddii  nnaa  lljjuuddii..  DDaalljjššaa  ssuuššnnaa  
oobbddoobbjjaa  iimmaajjoo  ttaakkoo  hhiitteerr  uuččiinneekk  nnaa  nnaarraavvoo,,  kkii  ssee  zzaaččnnee  ssuuššiittii..    VV  kkaassnneejjššii  ffaazzii  ssee  ttaa  vvpplliivv  iizzrraažžaa  vv  
ppoommaannjjkkaannjjiihh  ppiittnnee  vvooddee..  KKrriittiiččnnaa  ppooddrrooččjjaa  zzaarraaddii  uuččiinnkkaa  ssuuššee  nnaa  uuppoorraabboo  ppiittnnee  vvooddee  ssoo  ssiicceerr  
iizzvveenn  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkjjeerr  ssoo  ppooddrrooččjjaa,,  kkii  ssoo  zzaarraaddii  oosskkrrbbee  zz  mmeetteeoorrnnoo  vvooddoo  iinn  zzaarraaddii    
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iinnffrraassttrruukkttuurrnnee  nneerraazzvviittoossttii  ppooppoollnnoommaa  ooddvviissnnaa  oodd  vvrreemmeennaa..  ZZ  iinnffrraassttrruukkttuurrnnoo  ppookkrriittoossttjjoo  ssmmoo  
uussppeellii  vv  oobbččiinnii  zzmmaannjjššaattii  nneevvaarrnnoosstt  vv  oosskkrrbbii  ss  ppiittnnoo  vvooddoo..  OOggrroožžeennoosstt  nnaarraavvee  jjee  zzaarraaddii  
pprrooppuussttnnoossttii  ttaall  vv  rraavvnniinnsskkeemm  ddeelluu  pprriissoottnnaa,,  vveennddaarr  jjee  zzaarraaddii  KKrrkkee  iinn  pprriittookkoovv  ttuuddii  ttoo  ooggrroožžeennoosstt  
mmoožžnnoo  oommeejjiittii..    
  
  
55..  PPootteekk  iinn  mmoožžeenn  oobbsseegg  ssuuššee  
  
GGlleeddee  nnaa  ddoollggoolleettnnaa  sspprreemmlljjaannjjaa  vvrreemmeennaa  iinn  ppoosslleeddiicc  kklliimmee  nnaa  nnaarraavvoo  llaahhkkoo  ssuuššoo  kkoott  nneessrreeččoo  
kkllaassiiffiicciirraammoo  nnaa::  

--  kkrraattkkoottrraajjnnee  iinn  ppooggoossttee  ssuuššee  vv  lleettnneemm  ččaassuu,,  
--  ddoollggoottrraajjnnee  ssuuššee,,  
--  kkaattaassttrrooffaallnnee  ssuuššee..    

OObbsseegg  ssuuššee  jjee  vveeddnnoo  ooddvviisseenn  oodd  ddoollžžiinnee  ttrraajjaannjjaa  ssuuššnneeggaa  oobbddoobbjjaa,,  oodd  kkoolliiččiinnee  ppaaddaavviinn  vv  
oobbddoobbjjuu  pprreedd  ssuuššoo  kkoott  ttuuddii  oodd  tteemmppeerraattuurrnniihh  rraazzmmeerr..  NNaa  kklliimmaattsskkee  ddeejjaavvnniikkee,,  ššee  mmoorraammoo  ddooddaattii  
llaassttnnoossttii  ppeeddoolloošškkee  ppooddllaaggee  ttaall..  
TTaakkoo  llaahhkkoo  ssuuššee  ddeelliimmoo  ppoo  ččaassuu  ttrraajjaannjjaa  ssuuššnneeggaa  oobbddoobbjjaa  iinn  ppoo  iinntteennzziivvnnoossttii  ppoosslleeddiicc  ssuuššee..    
  
  
66..  OOggrroožžeennoosstt  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  žžiivvaallii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa  
  
OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  iimmaa  ppooddrrooččjjaa  ,,  kkii  ssoo  llaahhkkoo  oobb  ssuuššii  ooggrroožžeennaa  vv  oosskkrrbbii  ss  ppiittnnoo  vvooddoo,,  ggrree  
pprreeddvvsseemm  zzaa  ppooddrrooččjjaa,,  kkii  nniimmaajjoo  vvooddoovvooddnneeggaa  oommrreežžjjaa..  VV  nniižžiinnsskkeemm  ddeelluu  oobbččiinnee  jjee  zzaaddoossttii  
mmaannjjššiihh  vvooddoottookkoovv,,  kkii  pprreeddvvsseemm  zzaarraaddii  nneessttaallnnoossttii    iinn  ttuuddii  mmaalliihh  vvooddnniihh  kkoolliiččiinn  nniissoo  ppoommeemmbbnnii  
oozz..  uuppoorraabbnnii  vv  ččaassuu  hhuujjššiihh  ssuuššnniihh  oobbddoobbiijj..  PPrrii  ooggrroožžeennoossttii  vveeggeettaacciijjee  ssoo  bboolljj  iizzppoossttaavvlljjeennaa  
rraavvnniinnsskkaa    ppooddrrooččjjaa,,  ššee  ppoosseebbeejj  ssoo  ttoo  ppooddrrooččjjaa,,  kkii  ssoo  bboolljj  ooddddaalljjeennaa  oodd  ssttrruuggee  ppoottookkoovv  iinn  
nnjjiihhoovviihh  pprriittookkoovv..  OObbsseegg  ooggrroožžeenneeggaa  ppooddrrooččjjaa  tteerr  nniivvoo  ooggrroožžeennoossttii  jjee  ooddvviisseenn  oodd  ddeejjaavvnniikkoovv  
ssuuššee..    
  
77..  VVeerrjjeettnnee  ppoosslleeddiiccee  ssuuššee  
  
PPoosslleeddiiccee  ssuuššee  ssoo  rraazzlliiččnnee..  ZZaarraaddii  nnjjiihh  pprriihhaajjaa  ddoo::  

−−  mmootteennjj  vv  oosskkrrbbii  pprreebbiivvaallssttvvaa  ss  ppiittnnoo  vvooddoo,,  
−−  mmootteennjj  vv  oosskkrrbbii  zz  eelleekkttrriiččnnoo  eenneerrggiijjoo,,  
−−  šškkooddee  nnaa  kkmmeettiijjsskkiihh  ppoovvrrššiinnaahh..  

  
88..  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee  oobb  ssuuššii  
  
OObb  ssuuššii  ttuuddii  llaahhkkoo  pprriiddee  ddoo  vveerriižžnnee  nneessrreeččee::  

--  nneevvaarrnnoosstt  ookkuužžbbee  iinn  nnaassttaanneekk  nnaalleezzlljjiivviihh  bboolleezznnii..  
  
99..  MMoožžnnoosstt  pprreeddvviiddeevvaannjjaa  ssuuššee  
  
PPrreeddvviiddeevvaannjjee  ssuuššee  jjee  mmoožžnnoo,,  gglleeddee  nnaattoo,,  ddaa  ssuuššaa  nnaassttaajjaa  ppoossttooppnnoo  iinn  sskkoozzii  ddaalljjššii  ččaass..  PPrrii  tteemm  
ssee  ppoosslluužžuujjeemmoo  ppooddaattkkoovv  HHMMZZ  SSlloovveenniijjee..  KKeerr  ssoo  ppoosslleeddiiccee  ssuuššee  mmeedd  ddrruuggiimm  ttuuddii  ooddvviissnnee  oodd  
rraazzvviittoossttii  iinnffrraassttrruukkttuurree  iinn  rraazznniihh  ssiisstteemmoovv,,  nnaamm  zzbbrraannii  ppooddaattkkii  ss  tteeggaa  ppooddrrooččjjaa  nnuuddiijjoo  ddooddaattnnoo  
mmoožžnnoosstt  zzaa  pprreeddvviiddeevvaannjjee  ppoosslleeddiicc  nneessrreeččee  
  
1100..  PPrreeddllooggii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  ssuuššii  
  
11..  KKeerr  ssee  ppoojjaavvlljjaa  ssuuššaa  kkoott  nnaarraavvnnaa  nneessrreeččaa  oobbččaassnnoo  iinn  kkeerr  zzaajjeemmaa  mmaannjjššee  ppoovvrrššiinnee  nnii  

ppoottrreebbnnoo  iizzddeellaattii  nnaaččrrttaa  zzaa  ttoo  nnaarraavvnnoo  nneessrreeččoo..  KKlljjuubb  tteemmuu,,  ddaa  ssuuššaa  nnee  pprreeddssttaavvlljjaa  zzaa  
OObbččiinnoo  MMiirrnnaa  PPeečč  vveeččjjee  nneevvaarrnnoossttii,,  ppaa  llaahhkkoo  nnaassttaannee  šškkooddaa  vv  nnaarraavvii,,  ssaajj  ssoo  rraassttlliinnee  nnaa  
pprrooddnnii  ppooddllaaggii  ššee  kkaakkoo  ooddvviissnnee  oodd  mmeetteeoorrnniihh  vvooddaa  iinn  ppoosslleeddiiččnnoo  ppooddttaallnniiccee..    EElleemmeennttii  
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zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  ppaa  ssoo  zzaajjeettii  vv  ddrruuggiihh  sseessttaavviinnaahh  nnaaččrrttaa  zzaa  vvaarrssttvvoo  pprreedd  
nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii..    

  
22..  VV  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  vv  oobbččiinnii  vvkklljjuuččiimmoo::    
  

−−  OOGGEE  JJGGSS  nnaa  oobbmmooččjjuu  kkaatteerreeggaa  jjee  ssuuššaa,,  
−−  KKoommuunnaallnnoo  ppooddjjeettjjee  NNoovvoo  mmeessttoo,,  
−−  ZZaavvoodd  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  vvaarrssttvvoo  NNoovvoo  mmeessttoo,,  
−−  DDrruuggee  sslluužžbbee  ppoo  ppoottrreebbii..  

  
33..  VV  aakkcciijjoo  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  vvkklljjuuččiittii  ppooddjjeettjjaa,,  zzaavvooddee  iinn  oorrggaanniizzaacciijjee  tteerr  ddrruuššttvvaa,,  kkii  ssoo  ss  

sskklleeppoomm    OObbččiinnee  zzaaddoollžžeennaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaalloogg  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..  
  
  
1111..  PPrreeddllooggii  zzaa  pprreepprreeččiitteevv  oozziirroommaa  uubbllaažžiitteevv  iinn  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc  ssuuššee  
  
11..  PPrrii  vveeččjjiihh  ssuuššaahh  uuppoorraabblljjaattii  mmoobbiillnnee  nnaammaakkaallnnee  ssiisstteemmee,,  kkeerr  ppoottrreebb  ppoo  ggrraaddnnjjii  ssttaabbiillnniihh  

nnaammaakkaallnniihh  ssiisstteemmiihh  nnii..  VV  mmoobbiillnnee  nnaammaakkaallnnee  ssiisstteemmee  ssee  llaahhkkoo  uuppoorraabblljjaa  ggaassiillsskkaa    tteehhnniikkaa..  
  
22..  UUkkrreeppii  pprrii  oosskkrrbbii  ss  ppiittnnoo  vvooddoo  ssoo  llaahhkkoo  ddoollggoorrooččnnii  --  ppllaannsskkii  iinn  iinntteerrvveennttnnii..  DDoollggoorrooččnnii  ssoo  vv  

iizzggrraaddnnjjii  iinnffrraassttrruukkttuurree,,  uurreeddiitteevv  ssttuuddeenncceevv,,  uurreeddiitteevv  zzaajjeettiijj  iinn  kkaappnniicc..  IInntteerrvveennttnnii  ppaa  vv  oosskkrrbbii  
zz  ppiittnnoo  vvooddoo..  

  
33..  ZZaaggoottoovviitteevv  uussttrreezznneeggaa  oorrggaanniizziirraannjjaa  ssiill  zzaa  oosskkrrbboo  zz  vvooddoo::  ggaassiillsskkaa  ddrruuššttvvaa,,  VVooddnnoo  

ggoossppooddaarrssttvvoo,,  kkoommuunnaallaa,,  hhiiddrrookkoonnttii,,  rraazznnee  cciisstteerrnnee......  
  
44..  SSkkuuppaajj  ss  KKoommuunnaalloo  NNoovvoo  mmeessttoo  zzaaggoottoovviittii  uussttrreezznnoo  šštteevviilloo  ooddvvzzeemmnniihh  mmeesstt  zzaa  ooddvvzzeemm  

vvooddee,,  tteerr  ddeeffiinniirraattii  mmeerriillaa  iinn  pprraavviillaa  ooddvvzzeemmaa..    
  
  
VViirr::  
--  AAnnaalliizzee  oosskkrrbbee  zz  ppiittnnoo  vvooddoo  vv  zzaaddnnjjiihh  lleettiihh..  
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OOCCEENNAA      OOGGRROOŽŽEENNOOSSTTII  OOBB  PPOOŽŽAARRIIHH  
  
  

  
  
11..  VViirrii  nneevvaarrnnoossttii  ppoožžaarroovv  
  
OOcceennaa  ssttaannjjaa  ppoožžaarrnnee  ooggrroožžeennoossttii  vv  nnaarraavvii  iinn  vv  nnaasseelljjiihh,,  kkii  tteemmeelljjii  nnaa  ssttrruukkttuurrii  pprroossttoorraa,,  ppoožžaarrnnii  
oobbrreemmeenniittvvii,,  tteerr  šštteevviilluu  ppoožžaarroovv  vv  nneekkeemm  oobbddoobbjjuu  nnaamm  ddookkaazzuujjee,,  ddaa  iimmaammoo  vv  oobbččiinnii  mmaalloo  ddoo  
ssrreeddnnjjoo  ooggrroožžeennoosstt..  VV  ookkoolljjuu  oobbssttaajjaa  nneekkaajj  sskkuuppiinn  nneevvaarrnnoossttii  zzaa  nnaassttaanneekk  ppoožžaarraa::  

−−  vvnneettlljjiivvee  ssnnoovvii  vv  iinndduussttrriijjii  iinn  kkmmeettiijjssttvvuu,,  
−−  nneeuuppoošštteevvaannjjee  ppoožžaarrnnoo  vvaarrssttvveenniihh  pprreeddppiissoovv  vv  pprrooiizzvvooddnnjjii,,  pprrii  ggrraaddnnjjii,,  pprrii  ddeelluu......,,  
−−  nneepprraavviillnnoo  rraavvnnaannjjee  zz  ggoorrlljjiivviimmii  iinn  llaahhkkoo  vvnneettlljjiivviimmii  ssnnoovvmmii,,  
−−  nnaarraavvnnii  ppoojjaavvii,,  
−−  ppoožžaarrii  vv  nnaarraavvnneemm  ookkoolljjuu  ((ppoožžiiggaannjjee  ssuuhhee  ttrraavvee,,  ppoožžaarrii  ggoozzddoovv,,  nnaa  nneeuurreejjeenniihh  

ssmmeettiiššččiihh,,....))..  
  
22..  MMoožžnnii  vvzzrrookkii  zzaa  nnaassttaanneekk  ppoožžaarraa  
  
NNaajjvveeččkkrraatt  ooggrroožžaa  ppoožžaarrnnoo  vvaarrnnoosstt  ssppoommllaaddaannsskkoo  kkuurrjjeennjjee  ttrraavvee,,  ččiiššččeennjjee  ookkoolliiccee  hhiišš,,  
ssaaddoovvnnjjaakkoovv  iinn  ddrruuggiihh  ppoovvrrššiinn..  KKeerr  ssee  nnee  uuppoošštteevvaajjoo  nneevvaarrnnoossttii  ggoorreennjjaa  ((bblliižžiinnaa  vvnneettlljjiivviihh  ssnnoovvii,,  
vvpplliivv  vveettrraa,,  pprreennooss  ppoožžaarraa  pprreekkoo  ttlleennjjaa,,  zzaappoozznneellii  vvžžiiggii  iinn  ppooddoobbnnoo)),,  ssee  ppoovvsseemm  nnoorrmmaallnnoo  
ggoorreennjjee  rraazzvviijjee  vv  nneeoobbvvllaaddlljjiivvii  ppoožžaarr..  
  
PPoožžaarrii  vv  iinn  oobb  ggoozzddoovviihh  nnaassttaajjaajjoo  zzaarraaddii  kkuurrjjeennjjaa  vv  nneeppoossrreeddnnii  bblliižžiinnii  ggoozzddaa,,  zzaarraaddii  nneevvaarrnniihh  
kkuurriišščč  oobb  ppiikknniikkiihh,,  zzaarraaddii  cciiggaarreettnniihh  ooggoorrkkoovv  iinn  ddrruuggiihh  vviirroovv  vvžžiiggaa..  PPoosseebbeejj  ssoo  ooggrroožžeennee  vveeččjjee  
ssttrrjjeennee  ggoozzddnnee  ppoovvrrššiinnee..  DDooddaattnnee  nneevvaarrnnoossttii  vv  tteehh  ookkoolljjiihh  pprreeddssttaavvlljjaajjoo  ttuuddii  rraazznnee  eelleekkttrriiččnnee  
nnaappeelljjaavvee,,  uuddaarrii  ssttrreell  iinn  ppooddoobbnnoo..  
  
PPoožžaarrii  nneeuurreejjeenniihh  ssmmeettiišščč,,  kkii  ssee  oobbiiččaajjnnoo  nnaahhaajjaajjoo  oobb  rroobbuu  ggoozzddaa,,  oobb  rraazznniihh  jjaarrkkiihh  iinn  
ggrraammoozznniiccaahh,,  tteerr  ddrruuggiihh  sseeggmmeennttiihh  nnaarraavvnneeggaa  ookkoolljjaa..  NNaassttaanneekk  ttaakkššnniihh  ppoožžaarroovv  jjee  ppoovveezzaann  zz  
nnaaččrrttnniimm  kkuurrjjeennjjeemm  ooddlloožžeenniihh  ssnnoovvii  aallii  ssaammoovvžžiiggoomm  rraazzlliiččnniihh  mmaatteerriiaalloovv..  
  
MMeedd  ddrruuggee  vvzzrrookkee  ppoožžaarroovv  pprriišštteevvaammoo::  

−−  eelleekkttrriiččnnaa  nnaappeelljjaavvaa,,  
−−  ččlloovveešškkii  ffaakkttoorr,,  
−−  mmaalloommaarrnnoosstt,,  
−−  tteehhnnoolloošškkee  nnaappaakkee  ssttrroojjeevv  iinn  oopprreemmee,,  
−−  ssaammoovvžžiiggii  iinn  
−−  nneezznnaann  vvzzrrookk..  

  
33..  VVeerrjjeettnnoosstt  ppoojjaavvlljjaannjjaa  ppoožžaarroovv  
  
KKlljjuubb  tteemmuu,,  ddaa  ssoo  mmoožžnnoossttii  zzaa  nnaassttaanneekk  ppoožžaarroovv  sskkoozzii  vvssee  lleettoo,,  oobbssttaajjaajjoo  vv  ddoollooččeenniihh  ookkoolljjiihh    iinn  
nnaa  ddoollooččeenniihh  oobbjjeekkttiihh  vveeččjjee  mmoožžnnoossttii  zzaa  nnaassttaanneekk  ppoožžaarroovv  vv  ddoollooččeenneemm    ččaassuu..  
NNaajjvveeččjjaa  vveerrjjeettnnoosstt  zzaa  nnaassttaannkkee  ppoožžaarroovv  vv  oobbjjeekkttiihh  jjee  vv  ččaassuu  kkuurriillnnee  sseezzoonnee,,  ttjj..  ppoozziimmii,,  vv  
nnaarraavvnneemm  ookkoolljjuu  ppaa  ssppoommllaaddii  zzaarraaddii  uurreejjaannjjaa  ookkoolljjaa  tteerr  vv  ppoolleettnneemm  ččaassuu  zzaarraaddii  ssuuššee..    
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44..  VVrrssttaa,,  oobblliikkaa  iinn  ssttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii  oobb  ppoožžaarriihh  
  

NNee  gglleeddee  nnaa  vvssee  vveeččjjoo  ssaammoozzaavveesstt  ddeelloovvnniihh    lljjuuddii  iinn    oobbččaannoovv,,  ssoo  vv  oobbččiinnii  ššee  vveeddnnoo  zzeelloo  ppooggoossttii    
ppoožžaarrii    ttaakkoo    vv  bbiivvaallnneemm  iinn  ddeelloovvnneemm  kkoott  ttuuddii  vv  nnaarraavvnneemm  ookkoolljjuu..  GGoozzddoovvii  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  
ssppaaddaajjoo  mmeedd  mmaannjj  ooggrroožžeennee  vv  RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii..  OOggrroožžeennoosstt  ggoozzddoovv  oozziirroommaa  nneevvaarrnnoosstt  
nnaassttaajjaannjjaa  ppoožžaarroovv  ssee  ppoovveeččaa  vv  ssuuššnniihh  oobbddoobbjjiihh..  PPootteenncciiaallnnoo  nneevvaarrnnoosstt    pprreeddssttaavvlljjaajjoo      vvssee  
šštteevviillnneejjššii    iizzlleettnniikkii  zz  nniizzkkoo  ppoožžaarrnnoo--vvaarrnnoossttnnoo  kkuullttuurroo  iinn    kkuurrjjeennjjee  ooggnnjjaa  nnaa  nneeuurreejjeenniihh  vviikkeenndd  
pprroossttoorriihh,,  vveelliikk  pprroommeett  ppoo  cceessttaahh,,  kkoo  llee--ttee  ppootteekkaajjoo  ttiikk  oobb  iinntteennzziivvnniihh  nnaassaaddiihh    iiggllaavvcceevv)),,  
pprreeddvvsseemm  oobb  pprroommeettnniihh  nneessrreeččaahh,,  kkeerr  ssee  ppoo  nnaaššiihh  cceessttaahh  pprreevvaažžaajjoo  vveelliikkee  kkoolliiččiinnee  
llaahhkkoovvnneettlljjiivviihh  ssnnoovvii..  SSppoommllaaddii  jjee  vveelliikkaa  ooggrroožžeennoosstt  ggoozzddoovv  zzaarraaddii  zzaažžiiggaannjjaa  ssuuhhee  ttrraavvee..  
ZZeelloo  ppooggoossttii  iinn  nneevvaarrnnii  zzaa  lljjuuddii  iinn  žžiivviinnoo  ssoo  ppoožžaarrii  vv    kkmmeettiijjssttvvuu..  VVeeddnnoo  jjee  pprriissoottnnaa  vveelliikkaa  kkoolliiččiinnaa  
llaahhkkoovvnneettlljjiivviihh  iinn  ggoorrlljjiivviihh  ssnnoovvii  --  sseennoo,,  ssllaammaa,,  lliissttjjee,,  pprraahh,,  ggoorriivvoo  iinn  mmaazziivvaa    iittdd..    VV  ppoožžaarriihh    ssoo    
ppooggoossttoo  ooggrroožžeennii  ssoosseeddnnjjii  ggoossppooddaarrsskkii  oobbjjeekkttii,,  kkmmeettiijjsskkii  ssttrroojjii,,  ssttaannoovvaannjjsskkii  oobbjjeekkttii,,  lljjuuddjjee,,  
žžiivviinnaa,,  nnjjiivvee    ss  ppoosseevvkkii    iinn    ppooddoobbnnoo..  PPoožžaarr  ssee  ššiirrii  zzeelloo  hhiittrroo,,  ppoo    zzrraakkuu    lleettiijjoo  ggoorreeččii    ssnnooppii    sseennaa,,  
ssllaammee  iinn  žžaarreeččii  ooggoorrkkii,,  kkaarr  ppoovvzzrrooččaa  vvžžiiggee  ssoosseeddnnjjiihh  oobbjjeekkttoovv  tteerr  nnaassttaajjaannjjee  nnoovviihh  žžaarriišščč..    
ZZaarraaddii    hhiittrreeggaa  vvnneemmaannjjaa  sseennaa,,  ssllaammee,,  lliissttjjaa  iinn  oobbjjeekkttoovv,,  jjee  vveeddnnoo  pprriissoottnnaa  nneevvaarrnnoosstt    zzaa    lljjuuddii,,    
ggaassiillsskkee  eennoottee  iinn    žžiivviinnoo    vv    oobbjjeekkttiihh..    VV  ppoožžaarriihh    mmiinneerraallnniihh  ggnnoojjiill  iinn  ppeessttiicciiddoovv  ssoo  pprriissoottnnii  ššee    
ssttrruuppeennii  pplliinnii,,  kkii  llaahhkkoo  ooggrroozziijjoo  ššiirrššoo  ookkoolliiccoo..  
  
DDrruuggiihh  oobbrraattoovv,,    kkii  pprreeddssttaavvlljjaajjoo  vveelliikkoo  ppoožžaarrnnoo  ooggrroožžeennoosstt  vv  oobbččiinnii  NNII..  DDoo  vveeččjjiihh  ppoožžaarroovv  llaahhkkoo  
pprriiddee  ttuuddii    vv    ssttaannoovvaannjjsskkiihh  hhiiššaahh    iinn    vveeččjjiihh    kkuurriillnniiccaahh  oobb  ssttaannoovvaannjjsskkiihh    bbllookkiihh,,    kkjjeerr    ssoo  
uusskkllaaddiiššččeennee  vveeččjjee  kkoolliiččiinnee  ttaakkoo  ttrrddiihh  kkoott  ttuuddii  tteekkooččiihh  kkuurriivv..  
  
MMnnooggoo  iinnddiivviidduuaallnniihh  llaassttnniikkoovv  pprreevveennttiivvnnoo  nnee  oopprraavvlljjaa  sskkuuppnniihh  nnaalloogg,,  oodd  kkaatteerriihh  ppaa  jjee  ooddvviissnnaa  
ttuuddii  ppoožžaarrnnaa  vvaarrnnoosstt..    
SS  ššiirrjjeennjjeemm  oobbrrttii,,  ppooddjjeettnniiššttvvaa  iinn  ddrruuggiihh  iinnddiivviidduuaallnniihh  ddeejjaavvnnoossttii  pprriissttoojjnnee  sslluužžbbee  ssiicceerr  iizzddaajjoo  
uussttrreezznnaa  uuppoorraabbnnaa  ddoovvoolljjeennjjaa,,  vveennddaarr  ss  tteežžaavvoo  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  nnaaddzzoorr  nnaadd  uuppoošštteevvaannjjeemm  ttoovvrrssttnnee  
zzaakkoonnooddaajjee..  TTaakkoo  jjee  mmaarrssiikkjjee  ddvvoommlljjiivvaa  ppoožžaarrnnaa  vvaarrnnoosstt,,  oobb  uuppoošštteevvaannjjuu  ddeejjssttvvaa,,  ddaa  rraacciioonnaallnnee  
eekkoonnoommsskkoo  uuččiinnkkoovviittee  rreeššiittvvee  oobbiiddeejjoo  nneekkaatteerree  ssttrrookkoovvnnee  ssttaannddaarrddee  nneekkee  ddeejjaavvnnoossttii  aallii  
ooggrroožžeennee  ookkoolliiccee..    
  
  
55..  PPootteekk  iinn  mmoožžeenn  oobbsseegg  ppoožžaarroovv  
  
PPoožžaarrii  iizzbbrruuhhnneejjoo  nneennaaddoommaa,,  oobbiiččaajjnnoo  ttaamm,,  kkjjeerr  jjiihh  nnaajjmmaannjj  pprriiččaakkuujjeemmoo..  OOdd  ppoojjaavvaa  pprrvveeggaa  
ppllaammeennaa  ddoo  ppoožžaarraa  vveeččjjiihh  rraazzsseežžnnoossttii  jjee  oobbiiččaajjnnoo  ppoottrreebbnnoo  mmaalloo  ččaassaa,,  zzaattoo  jjee  ppoottrreebbnnaa  hhiittrraa  iinn  
uuččiinnkkoovviittaa  aakkcciijjaa  ggaaššeennjjaa..  
ČČee  ggrree  zzaa  mmaannjjššii  zzaaččeettnnii  ppoožžaarr,,  kkoo  jjee  ššeellee  zzaaggoorreelloo,,  jjee  ppoottrreebbnnoo  ssaammoozzaaššččiittnnoo  rraavvnnaattii  iinn  ttaakkoojj  
ppooggaassiittii  ooggeennjj..  PPrrii  tteemm  jjee  ppoommeemmbbnnoo  kkaakkoo  ssee  lloottiimmoo  ppoožžaarraa  iinn  ppaazziimmoo  nnaa  llaassttnnoo  vvaarrnnoosstt..  VV  
kkoolliikkoorr  ppoožžaarraa  nnii  mmoožžnnoo  ppooggaassiittii  jjee  ppoottrreebbnnoo  nneemmuuddoommaa  ppookklliiccaattii  ggaassiillccee..  
  
GGlleeddee  nnaa  oobbsseegg  llooččiimmoo::  --  ppoožžaarree  nnaa  mmaannjjššiihh--ddiisslloocciirraanniihh  oobbjjeekkttiihh,,  
                                                                            --  ppoožžaarree  vv  ssttrrnnjjeenniihh  nnaasseelljjiihh,,  
                                                                            --  iinndduussttrriijjsskkee  ppoožžaarree..  
  
PPoožžaarree  nnaa  mmaannjjššiihh  ddiisslloocciirraanniihh  oobbjjeekkttiihh  jjee  llaažžjjee  ggaassiittii  iinn  ssoo  ttuuddii  mmaannjj  nneevvaarrnnii  zzaa  ookkoolliiccoo..  
PPoožžaarrii  vv  ssttrrjjeenniihh  nnaasseelljjiihh  ssoo  nnaajjbboolljj  nneevvaarrnnii,,  ssaajj  ssee  ppoožžaarr  llaahhkkoo  hhiittrroo  rraazzššiirrii  nnaa  ddrruuggaa  ppoossllooppjjaa,,  kkii  
ssoo  vv  nneeppoossrreeddnnii  bblliižžiinnii..  PPrrii  tteemm  ssoo  nnaajjvveeččjjii  pprroobblleemmii  zz  ddoovvoozzii  ddoo  mmeessttaa  ppoožžaarraa,,  zzaaddoossttnnee  
kkoolliiččiinnee  vvooddee,,  ddoottrraajjaannoosstt  ddiimmnniikkoovv,,  ppoožžaarrnnii  zziiddoovvii,,....  GGlleeddee  tteeggaa  ssoo  nnaajjbboolljj  ooggrroožžeennaa  ssttrrnnjjeennaa  
nnaasseelljjaa,,  oossttaallaa  nnaasseelljjaa  vv  OObbččiinnii    MMiirrnnaa  PPeečč  ssoo  mmaannjj  ooggrroožžeennaa..    
IInndduussttrriijjsskkii  ppoožžaarrii  ssoo  ttaamm,,  kkjjeerr  ssoo  iinndduussttrriijjsskkii  oobbrraattii  aallii  vveeččjjee  ddeellaavvnniiccee..  MMeedd  ppoožžaarrnnoo  bboolljj  
ooggrroožžeennaa  oobbmmooččjjaa  ttuuddii  ssppaaddaajjoo  sseerrvviissii  iinn  sskkllaaddiiššččaa  ggoorriivv..  
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66..  OOggrroožžeennoosstt  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  žžiivvaallii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa  
  
PPrrii  ppoožžaarriihh  nnaa  oobbjjeekkttiihh  ssoo  ooddvviissnnoo  oodd  vvrrssttee  oobbjjeekkttaa  ((ssttaannoovvaannjjsskkii,,  ggoossppooddaarrsskkii,,  ppooččiittnniišškkii,,  
kkuullttuurrnnii)),,  kkii  jjiihh  zzaajjaammee  ppoožžaarr,,  llee  --  ttaa  ooggrroožžaa  lljjuuddii,,  žžiivvaallii,,  pprreemmoožžeennjjee,,  kkii  ggaa  uuppoorraabblljjaajjoo  oozziirroommaa  
ssoo  vv  nnjjeemm  iinn  kkuullttuurrnnoo  ddeeddiiššččiinnaa  vveelliikkiihh  vvrreeddnnoossttii  iinn  ookkoolljjee..  ŠŠtteevviilloo  iinn  vvrrssttaa  ooggrroožžeenniihh  jjee  
nneeppoossrreeddnnoo  ooddvviissnnoo  oodd  vvssaakkeeggaa  ppoossaammeezznneeggaa  oobbjjeekkttaa..  
PPrrii  ppoožžaarriihh  vv  nnaarraavvii  ppaa  ssoo  nnaajjbboolljj  iizzppoossttaavvlljjeennii  oozz..  ooggnnjjeennii  zzuubblljjii  nnaajjvveeččkkrraatt  ooggrroožžaajjoo  lljjuuddii,,  kkii  
nneeppoossrreeddnnoo  žžiivviijjoo  vv  bblliižžiinnii  ggoozzddaa,,  ddoommaaččee  iinn  ggoozzddnnee  žžiivvaallii,,  nnaassaaddee,,  ggoozzddnnee  ppoovvrrššiinnee  iinn  ddrruuggee  
ssttaavvbbee,,  kkii  jjiihh  zzaajjaammeejjoo..  
  
  
77..  VVeerrjjeettnnee  ppoosslleeddiiccee  ppoožžaarroovv  
  
PPoosslleeddiiccee  ppoožžaarroovv  ssoo  mmooččnnoo  vviiddnnee  vv  nnaarraavvii,,  nnaa  ggrraaddbbeenniihh  oobbjjeekkttiihh  iinn  nnaa  pprroommeettnniihh  ssrreeddssttvviihh..    
PPoosslleeddiiccee  ssoo  vv  ooddvviissnnoossttii  oodd  iinntteennzziitteettee  iinn  vveelliikkoossttii  ppoožžaarraa..  

−−  ppoosslleeddiiccee  ppoožžaarroovv  vv  nnaarraavvii    ssoo  vv  ppoožžggaanniihh  ttrraavvnniišškkiihh,,  ggoozzddnniihh  tteerr  ggrrmmoovvnniihh  ppoovvrrššiinnaahh,,  
−−  ppoosslleeddiiccee  nnaa  ggrraaddbbeenniihh  oobbjjeekkttiihh  ssoo  vv  uunniiččeennjjuu  ssttaannoovvaannjjsskkiihh,,  ggoossppooddaarrsskkiihh,,  ppoosslloovvnniihh  iinn    
−−  ddrruuggiihh  oobbjjeekkttiihh,,  
−−  ppoosslleeddiiccee  vv  pprroommeettnniihh  ssrreeddssttvviihh  ssoo  uunniiččeennaa  vvoozziillaa  cceessttnneeggaa  pprroommeettaa..    

  
  
88..  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee  oobb  ppoožžaarriihh  
  
PPoožžaarrii  llaahhkkoo  ppoovvzzrrooččiijjoo  vveerriižžnnee  nneessrreeččee::  

−−  ppoojjaavv  pplliinnaassttiihh  pprroodduukkttoovv,,  kkii  ssoo  ssmmrrttnnoo  nneevvaarrnnii,,  
−−  iizzlliittjjee  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii,,  
−−  pprreekkiinniitteevv  pprrooiizzvvooddnnjjee,,  
−−  mmoottnnjjee  vv  pprroommeettuu,,  
−−  oonneessnnaažžeennjjee  oozzrraaččjjaa,,  
−−  ppoojjaavv  rruuššeennjjaa  vveeččjjiihh  kkoonnssttrruukkcciijj..  

  
  
99..  MMoožžnnoosstt  pprreeddvviiddeevvaannjjaa  ppoožžaarroovv  
  
PPoožžaarree  vv  nnaarraavvii  jjee  mmoožžnnoo  pprreeddvviiddeevvaattii  gglleeddee  nnaa  lleettnnii  ččaass..  TTaakkoo  pprriihhaajjaa  ddoo  ppoožžaarroovv  vv  nnaarraavvii  
pprreeddvvsseemm  ssppoommllaaddii  --  vv  ččaassuu  ppoommllaaddaannsskkeeggaa  ččiiššččeennjjaa  ttrraavvnniikkoovv,,  ssaaddoovvnnjjaakkoovv  iinn  oobbrroobbiijj  ggoozzddoovv,,  
tteerr  ppoolleettii  vv  ččaassuu  ddoollggeeggaa  ssuuššnneeggaa  oobbddoobbjjaa..    
OObbssttaajjaa  ttuuddii  nneevvaarrnnoosstt,,  ddaa  pprriiddee  ddoo  ppoožžaarroovv  vv  ggrraaddbbeenniihh  oobbjjeekkttiihh,,  pprreeddvvsseemm  ttaamm  kkjjeerr  nnii  uurreejjeennaa  
pprroottiippoožžaarrnnaa  zzaaššččiittaa..  VV  ppooddjjeettjjuu  vveečč  nnii  pprraavvee  ooddggoovvoorrnnoossttii,,  ppoožžaarrnnii  nnaaččrrttii  ssee  vveečč  nnee  uujjeemmaajjoo  ss  
pprrvvoottnniimmii  nnaaččrrttii,,  ssaajj  ssoo  nnaa  vveeččjjiihh  mmeessttiihh  pprreehhooddii  zzaazziiddaannii,,  zzaakklleennjjeennii  aallii  pprreeggrraajjeennii..    
PPoožžaarrii  vv  ggrraaddbbeenniihh  oobbjjeekkttiihh  ssoo  bboolljj  ppooggoossttii  vv  zziimmsskkeemm  ččaassuu  zzaarraaddii  vvžžiiggoovv  ssaajj  vv  ddiimmnniikkiihh  tteerr  
zzaarraaddii  ookkvvaarr  ggrreellnniihh  iinn  eelleekkttrriiččnniihh  nnaapprraavv..  
PPoožžaarrii  nnaa  pprroommeettnniihh  ssrreeddssttvviihh  ssoo  nnaajjvveeččkkrraatt  zzaarraaddii  kkrraattkkeeggaa  ssttiikkaa  nnaa  eelleekkttrriiččnniihh  nnaappeelljjaavvaahh  nnaa  
vvoozziilliihh  iinn  zzaarraaddii  pprroommeettnniihh  nneessrreečč..  
  
1100..  PPrreeddllooggii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  ppoožžaarriihh  
  
11..  CCeelloovviittii  ppooggoojjii  iinn  mmoožžnnoossttii  iizzvvaajjaannjjaa  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  ppoožžaarriihh  vv  nnaarraavvii  iinn  

ppoožžaarriihh  vv  nnaasseelljjiihh  ssoo  oopprreeddeelljjeennii  vv  OOppeerraattiivvnneemm  ggaassiillsskkeemm  nnaaččrrttuu  JJGGSS  vv  OOGGPP  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
22..  IIzzvvaajjaallccii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  pprreedd  ppoožžaarrii  ssoo  vvssaa  ggaassiillsskkaa  ddrruuššttvvaa..  
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33..  OObbččiinnaa  pprrii  sskklleeppaannjjuu  ppooggooddbbee  oo  oopprraavvlljjaannjjuu  ggaassiillsskkee  jjaavvnnee  sslluužžbbee  uuppoošštteevvaa  oocceennoo  
ooggrroožžeennoossttii  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii..    

  
44..  OOppeerraattiivvnnii  uukkrreeppii  oobb  ppoožžaarriihh::  vv  tteehh  pprriimmeerriihh  ssee  pprreekkoo  pprriijjaavvee  nnaa  tteell..  šštt..  111122,,  111133  aakkttiivviirraa  

nnaajjbblliižžjjaa  ggaassiillsskkaa  eennoottaa,,  vv  kkoolliikkoorr  ppaa  ssoo  ppoottrreebbee  vveeččjjee  ppaa  ttuuddii  ggaassiillsskkee  eennoottee  vv  bblliižžiinnii..  
ZZaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  vvooddii  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  ttjj..  uussttrreezznnoo  uussppoossoobblljjeenn  ččllaann  ttiisstteeggaa  ggaassiillsskkeeggaa  
ddrruuššttvvaa  nnaa  kkaatteerreemm  tteerriittoorriijjuu  jjee  ppoožžaarr..  VV  ppoožžaarriihh  vveeččjjiihh  rraazzsseežžnnoossttii  ssee  vvkklljjuuččiijjoo  vvssee  OOGGEE,,  ppoo  
ppoottrreebbii  ppaa  ttuuddii  OOGGEE  iizzvveenn  oobbččiinnee..  VV  ssiisstteemm  ssoo  ttaakkoo  vvkklljjuuččeennaa  44  ggaassiillsskkaa  ddrruuššttvvaa,,  zz  88  vvoozziillii  iinn  
ddrruuggoo  pprriippaaddaajjooččoo  oopprreemmoo..  VV  ppoožžaarriihh  vveeččjjiihh  rraazzsseežžnnoossttii  vvooddii  iinn  kkoooorrddiinniirraa  ppoovveelljjnniikk  OOGGPP,,  
oozz..  ppoovveelljjnniikk  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  

  
VV  pprriimmeerruu  ppoožžaarroovv,,  kkii  bbii  bbiillii  oobb  kkoommpplleekkssnnii  nneessrreeččii  nnpprr..  oobb  ppoottrreessuu,,  vvoojjnnii  aallii  ddrruuggii  hhuuddii  nneessrreeččii  
ssoo  ggaassiillsskkee  eennoottee  llee  ddeell  iinntteerrvveennttnniihh  ssiill..  VVooddeennjjee  ggaassiillcceevv  ssee  rraazzddeellii  nnaa  ppoožžaarrnnee  ookkoolliiššee,,  
mmeeddtteemm,,  kkoo  vvooddeennjjee  cceelloottnniihh  ssiill  pprreevvzzaammee  pprriissttoojjnnii  ppoovveelljjnniikk  cciivviillnnee  zzaaššččiittee..  PPoommeemmbbnnaa  jjee  ttuuddii  
kkoooorrddiinnaacciijjaa  vvooddeennjjaa  ppaa  ttuuddii  cceelloottnneeggaa  ssooddeelloovvaannjjaa  vv  iinntteerrvveenncciijjii..    
  
VV  pprriimmeerruu  ppoožžaarraa  vv  ssttrrjjeenniihh  nnaasseelljjiihh  jjee  nnuujjnnoo  ssooddeelloovvaannjjee  ss  ppoolliicciijjoo  zzaarraaddii  uurreeddiittvvee  mmiirruujjooččeeggaa  iinn  
mmoobbiillnneeggaa  pprroommeettaa..  SSooddeelluujjee  ssee  ttuuddii  zz  ddrruuggiimmii  ppooddjjeettjjii,,  zzaavvooddii  iinn  oorrggaanniizzaacciijjaammii,,  kkaatteerriihh  
ddeejjaavvnnoosstt  jjee  vvkklljjuuččeennaa  vv  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee..    
  
PPrrii  kkoonnccuu  ppoožžaarraa  ddoommaaččee  pprroossttoovvoolljjnnoo  ggaassiillsskkoo  ddrruuššttvvoo  pprreevvzzaammee  ppoožžaarrnnoo  ssttrraažžoo..  PPrraavv  ttaakkoo  ssee  
ddoommaaččee  PPGGDD  vvkklljjuuččii  vv  nneekkaatteerree  uukkrreeppee  ssaannaacciijjee::  nnpprr..  pprreekkllaaddaannjjee  rraazzssuutteeggaa  ttoovvoorraa,,  sseennaa  
ssllaammee  iinn  ppooddoobbnnoo,,  uunniiččeevvaannjjee  ppoožžaarrnniihh  žžaarriišščč,,  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  zzggoorreelliihh  ddeelloovv  oossttrreeššjjaa,,  oobbjjeekkttaa  
iippdd..  VV  kkoolliikkoorr  ssoo  bbiillee  vv  ppoožžaarruu  zzaajjeettee  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii  jjee  ppoottrreebbnnaa  ppoosseebbnnaa  ssaannaacciijjaa  pprroossttoorraa,,  
oommeejjiitteevv  ššiirrjjeennjjaa  iinn  vvppiijjaannjjaa  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii  vv  ttllaa  iinn  ddrruuggoo  ppooddllaaggoo..  
  
1111..  PPrreeddllooggii  zzaa  pprreepprreeččiitteevv  oozziirroommaa  uubbllaažžiitteevv  iinn  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc  oobb  ppoožžaarriihh  
  
11..  VV  sskkllaadduu  zz  vveelljjaavvnnoo  zzaakkoonnooddaajjoo  ssee  mmoorraajjoo  zzaavvooddii,,  oorrggaanniizzaacciijjee  iinn  ddrruuggee  iinnssttiittuucciijjee,,  kkii  ssee  

uukkvvaarrjjaajjoo  ss  ssnnoovvmmii  iinn  ddeejjaavvnnoossttjjoo,,  kkii  ooggrroožžaa  ppoožžaarrnnoo  vvaarrnnoosstt  ddrržžaattii  pprreeddppiissaanniihh  nnaavvooddiill..  PPrrii  
kkuurrjjeennjjiihh  vv  nnaarraavvii  jjee  nnuujjnnaa  pprreeddččaassnnaa  pprriijjaavvaa  vvssaakkeeggaa  kkuurrjjeennjjaa  vv  nnaarraavvii,,  pprraavv  ttaakkoo  jjee  vv  
ddoollooččeenniihh  pprriimmeerriihh  ppoottrreebbnnoo  zzaaggoottoovviittii  uussttrreezznnoo  ppoožžaarrnnoo  vvaarroovvaannjjee..  VV  nnaasseelljjiihh  ssee  mmoorraa  
uuppoošštteevvaattii  pprreevveennttiivvaa  oodd  pprroojjeekkttoovv,,  ggrraaddnnjjee  ddoo  pprreevveennttiivvee  vv  uuppoorraabbii  pprroossttoorraa..  PPooddjjeettjjaa,,  
zzaavvooddii  iinn  ddrruuggee  oorrggaanniizzaacciijjee  gglleeddee  nnaa  vveelliikkoosstt  iinn  vvrrssttoo  ddeejjaavvnnoossttii  mmoorraajjoo  zzaaggoottoovviittii  tteehhnniiččnnee  
ssttaannddaarrddee  iinn  uussppoossaabblljjaannjjee  ssvvoojjeeggaa  kkaaddrraa..  PPrreevveennttiivvaa  ssee  zzaaggoottaavvlljjaa  ttuuddii  pprreekkoo  jjaavvnniihh  
mmeeddiijjeevv  tteerr  uuppoorraabbee  pprrooppaaggaannddnneeggaa  mmaatteerriiaallaa  oobb  rraazzlliiččnniihh  ččaassoovvnniihh  oobbddoobbjjiihh..  UUrreeddiitteevv  
pprroommeettnneeggaa  rreežžiimmaa  iinn  ssiisstteemmaa  ppaarrkkiirraannjjaa  ssee  uurreejjaa  ttaakkoo,,  ddaa  nnee  bbiilloo  tteehhnniiččnniihh  oovviirr  pprrii  
iinntteerrvveenncciijjii,,  

22..  GGlleeddee  nnaa  ssttooppnnjjoo  ppoožžaarrnnee  oobbrreemmeenniittvvee  jjee  ssttaallnnaa  nnaallooggaa  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  ppoožžaarrnnee  vvooddee  iinn  
ddrruuggiihh  ssrreeddsstteevv  zzaa  ggaaššeennjjee,,  

33..  ZZaa  vveeččjjoo  vvaarrnnoosstt  pprreedd  ppoožžaarrii  jjee  ppoottrreebbnnoo  vvzzddrržžeevvaannjjee  iinn  ddooggrraajjeevvaannjjee  oobbssttoojjeeččeeggaa  ssiisstteemmaa  
aallaarrmmiirraannjjaa,,  

44..  UUppoošštteevvaannjjee  ppoožžaarrnnoovvaarrnnoossttnniihh  pprreeddppiissoovv,,  
55..  UUssppoossaabblljjaannjjee  pprreebbiivvaallssttvvaa  zzaa  ppoožžaarrnnoo  zzaaššččiittoo,,  
66..  SSkkllaaddnnoo  zz  uuggoottoovviittvvaammii  jjee  ppoottrreebbnnoo  IIzzddeellaattii  nnaaččrrtt  uukkrreeppaannjjaa  oobb  ppoožžaarriihh  vv  OObbččiinnii  

MMiirrnnaa  PPeečč,,  eennaakkoo  ttaakkoo  jjee  ppoottrreebbnnoo  iizzddeellaattii  OOppeerraattiivvnnii  ggaassiillsskkii  nnaaččrrtt  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  
PPeečč..    

  
  

VViirr::  
--  PPoožžaarrii  vv  RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  vv  oobbddoobbjjuu  oodd  11..11..  ddoo  3300..66..  22000088    ((LLjjuubblljjaannaa  22000088)),,  
--  PPoožžaarrii  vv  RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  vv  lleettuu  22000077,,  22000088  ((  LLjjuubblljjaannaa  22000088  )),,  
--  UUjjmmaa    22000088,,  
--  PPooddaattkkii  iinnššppeekkttoorraattaa  zzaa  vvaarrssttvvoo  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii,,  
--  OOcceennaa  ppoožžaarrnnee  ooggrroožžeennoossttii  oobbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  aapprriill  22000055,,  
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PPLLAAZZOOVVII  

  
    
  
11..    VViirrii  nneevvaarrnnoossttii    
    
VViirrii  nneevvaarrnnoossttii  nnaassttaannkkaa  nneessrreečč  ssoo::    
--    nneeuussttrreezznnii  ppoosseeggii  vv  pprroossttoorr  ––  ččlloovveešškkii  ddeejjaavvnniikk,,    
--    vvrreemmeennsskkee  rraazzmmeerree,,    
--    ooddllaaššaannjjee  ss  ssaannaacciijjaammii,,    
--    ssaammoosspprroožžiitteevv  ooddrroonnoovv  kkaammeennjjaa..    
    
22..    MMoožžnnii  vvzzrrookkii  nnaassttaannkkaa  nneessrreeččee    
    
ZZaa    nnaassttaanneekk  zzeemmeelljjsskkeeggaa  ppllaazzeennjjaa  ssoo  uuggooddnnii  ppooggoojjii  nnaa  ssttrrmmiihh  ppoobbooččjjiihh,,  kkjjeerr    mmooččnnoo  nnaavvllaažžeenn  
sslloojj  ssiippkkeeggaa  pprreeppeerreelliinnsskkeeggaa  oozziirroommaa  ddrruuggeeggaa  ddrroobbnnoozzrrnnaatteeggaa  ggrraaddiivvaa,,    ttvvoorreečč  ooddlloomm,,  pprreettrrggaa  
vveeggeettaacciijjsskkoo  ooddeejjoo  iinn  zzaarraaddii  llaassttnnee  tteežžee  iinn  ssppoollzzkkee  ppooddllaaggee  ddrrččii  ppoo  ppoobbooččjjuu..    
  NNaa  ppoojjaavv  ppllaazzoovv  vvpplliivvaajjoo  ggeeoolloošškkee  iinn  rreelliieeffnnee  oossnnoovvee,,  hhiiddrroolloošškkii  ppoojjaavvii,,  vveeggeettaacciijjaa,,  kklliimmaa  iinn  
nneennaazzaaddnnjjee  vvpplliivv  ččlloovveekkaa,,  kkii  zz  nneessmmoottrrnniimm  ppoosseeggaannjjeemm  vv  pprroossttoorr  vvssee  ppooggoosstteejjee  rruuššii  nnaarraavvnnoo  
rraavvnnootteežžjjee..    
NNeeuuggooddnnee  vvrreemmeennsskkee  rraazzmmeerree  ppaa  kk  ppooggoossttoossttii  iinn  iinntteennzziitteettii  ppllaazzoovv  ssaammoo  ššee  ddooddaattnnoo  
pprriippoommoorreejjoo..    
    
33..    VVeerrjjeettnnoosstt  ppoojjaavvlljjaannjjaa  nneessrreeččee    
    
RRiizziiččnnii  ččaass  zzaa  nnaassttaanneekk  zzeemmeelljjsskkiihh  ppllaazzoovv  jjee  vv  oobbddoobbjjuu  vveeččjjiihh  ppaaddaavviinn,,  kkaatteerreeggaa  ssmmoo  oopprreeddeelliillii  
vv  jjeesseennsskkoo  iinn  ppoommllaaddaannsskkoo  oobbddoobbjjee..    
MMeenniimmoo,,  ddaa  nneevvaarrnnoosstt  ppllaazzoovv,,  ttaakkoo  ssnneežžnniihh  kkoott  zzeemmeelljjsskkiihh,,  nnee  pprreesseeggaa  zzmmoogglljjiivvoossttii  rreeddnniihh  
sslluužžbb  zzaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  cceesstt  iinn  ggaassiillsskkee  ddeejjaavvnnoossttii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  tteerr  nnee  zzaahhtteevvaa  aannggaažžiirraannjjaa  
ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..    
ZZeemmeelljjsskkii  ppllaazzoovvii  ssee  nnaajjppooggoosstteejjee  ppoojjaavvlljjaajjoo  vv  oobbmmooččjjiihh  ppoobbooččiijj,,  kkii  lleežžiijjoo  ppoodd  ssttaabbiillnneejjššiimmii  
oobbrroonnkkii  iinn  nnaa  hhuuddoouurrnniišškkiihh  oobbmmooččjjiihh,,  kkjjeerr  gglloobbiinnsskkaa  eerroozziijjaa  aallii  pprreekkoommeerrnnoo  zzaammaakkaannjjee  
ppoovvzzrrooččaattaa  ppllaazzeennjjee  iinn  llaabbiillnnoosstt  zzeemmlljjiiššččaa..    
  PPooggoojjnnoo  ssttaabbiillnnaa  iinn  nneessttaabbiillnnaa  zzeemmlljjiiššččaa  ppaa  ssee  llaahhkkoo  aakkttiivviirraajjoo  ttuuddii  iizz  vvrrssttee  ddrruuggiihh  vvzzrrookkoovv,,  kkoott  
ssoo  nnpprr..::    

--    pprreennaavvllaažžeennoosstt  hhrriibbiinn  zzaarraaddii  zzaassttaajjaannjjaa  vvooddee  nnaa  tteerraassaahh,,  pprreevveelliikkeeggaa  pprroonniiccaannjjaa  vvooddee  iinn  
pprreeppooččaassnneeggaa  ppooddzzeemmnneeggaa  ooddttookkaa,,    
--    pprreeggrruuppaacciijjaa  hhrriibbiinnsskkiihh  mmaass  zzaarraaddii  ppllaanniirraannjjaa  ppoovvrrššiinn  aallii  ssppooddkkooppaavvaannjjaa  bbrreeggoovv  zz  
ggrraaddbbeenniimmii  ppoosseeggii..    

    
44..    VVrrssttee,,  oobblliikkee  iinn  ssttooppnnjjee  ooggrroožžeennoossttii    
    
ZZaarraaddii    rreellaattiivvnnoo    sskkooppee    ssnneežžnnee    ooddeejjee    vv    oobbččiinnii    nnii    vveeččjjiihh    ssnneežžnniihh    ppllaazzoovv..    VV    pprriimmeerruu    
iizzddaattnneejjššee  ssnneežžnnoossttii    ppaa    bbii    llaahhkkoo    pprriiššlloo    ddoo    nnaassttaannkkaa    ppllaazzoovv    nnaa    ssttrrmmiihh    iinn    zzllaassttii    žžlleebbaassttiihh    
ppoobbooččjjiihh,,    kkii    bbii  ppoovvzzrrooččaallii    tteežžaavvee    nnaa    rreeggiioonnaallnniihh    cceessttaahh    iinn    nnaa    nneekkaatteerriihh    ddrruuggiihh    llookkaallnniihh    iinn    
nneekkaatteeggoorriizziirraanniihh  cceessttaahh..    PPoojjaavviijjoo    ppaa    ssee    llaahhkkoo    ((ttuuddii    oobb    mmaannjjššii    ssnneežžnnoossttii))    ssnneežžnnii    zzaammeettii,,    
kkii    oovviirraajjoo    cceessttnnee  kkoommuunniikkaacciijjee..    
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55..    PPootteekk  iinn  mmoožžnnii  oobbsseegg  nneessrreeččee    
    
PPllaazzoovvii    pprriizzaaddeenneejjoo    ppoossaammeezznnaa    ggoossppooddiinnjjssttvvaa    iinn    ggoossppooddaarrsskkee    oobbjjeekkttee    vv    pprriimmeessttnniihh    
pprreeddeelliihh  BBrreežžiicc,,    pprrii    ččeemmeerr    ssoo    pprraavviilloommaa    vveeddnnoo    ooggrroožžeennii    ttuuddii    ssttaannoovvaallccii    vv    ooggrroožžeenniihh    
oobbjjeekkttiihh,,    ddoommaaččee  žžiivvaallii  tteerr  llaassttnniinnaa..  NNiikkoollii  nnii  ooggrroožžeennoo  vveeččjjee  oobbmmooččjjee  aallii  vveečč  oobbjjeekkttoovv  hhkkrraattii..  
GGrree  zzaa  ppoossaammeezznnee  zzeemmeelljjsskkee    ppllaazzoovvee    mmaannjjššeeggaa    oobbsseeggaa,,    kkii    ssee    pprriiččnneejjoo    ppooččaassii    pprreemmiikkaattii..    
LLaahhkkoo  ssoo  pprriizzaaddeettee  aallii  ooggrroožžeennee  ttuuddii  nneekkaatteerree  cceessttnnee  kkoommuunniikkaacciijjee..    
  VV  pprriimmeerruu  hhiittrreeggaa  ppootteekkaa  iinn  nneevvaarrnnoossttii  vveelliikkeeggaa  oobbsseeggaa  nneessrreeččee,,  ssee  oorrggaanniizziirraajjoo  nnaasslleeddnnjjii  
pprreevveennttiivvnnii  uukkrreeppii::    

--  oobbvveeššččaannjjee  ((zzbbiirraannjjee    ppooddaattkkoovv    oo  vveelliikkoossttii  iinn  oobbsseegguu  nneessrreeččee,,  oobbvveeššččaannjjee  oorrggaannoovv  iinn  
oorrggaanniizzaacciijj,,  kkii  vvooddiijjoo  iinn  iizzvvaajjaajjoo  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  vv  pprriimmeerruu  nneessrreeččee,,  oobbvveeššččaannjjee  
pprreebbiivvaallssttvvaa,,  ppoorrooččaannjjee)),,    
--  ooppoozzaarrjjaannjjee  ((pprriipprraavvaa  ooppoozzoorriill  iinn  nnaavvooddiill  oo  rraavvnnaannjjuu  oobb  nneessrreeččii,,  ppoossrreeddoovvaannjjee  ooppoozzoorriill)),,    
--  aallaarrmmiirraannjjee  ((aallaarrmmiirraannjjee,,  iizzddaajjaannjjee  nnaavvooddiill  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv)),,    
--  zzaavvaarroovvaannjjee  llookkaacciijjee  aallii  oobbmmooččjjaa  ((ffiizziiččnnoo  iinn  tteehhnniiččnnoo  zzaavvaarroovvaannjjee  llookkaacciijjee  aallii  oobbmmooččjjaa  
nneessrreeččee,,  pprreepprreeččiitteevv  ddoossttooppaa  nneeppoooobbllaaššččeenniimm  oosseebbaamm  iinn  ssrreeddssttvvoomm)),,    
--  zzaavvaarroovvaannjjee    iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh    nnaapprraavv    iinn    nnaappeelljjaavv    ((iizzkklloopp    vvooddoovvooddnniihh,,    pplliinnsskkiihh,,  eelleekkttrriiččnniihh  
tteerr  ooggrreevvaallnniihh  iinnssttaallaacciijj  iinn  nnaapprraavv,,  uummiikk  aallii  ddrruuggaaččnnoo  zzaavvaarroovvaannjjee  nnaapprraavv  iinn  nnaappeelljjaavv  zz  
nneevvaarrnniimmii  iinn  eekksspplloozziivvnniimmii  ssnnoovvmmii)),,    
--  uummiikk  lljjuuddii,,  žžiivvaallii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa    ((iizzvveeddbbaa  uummiikkaa  nnaa  vvaarrnnoo  llookkaacciijjoo  ppoo  ddoollooččbbii  vvooddjjee  
iinntteerrvveenncciijjee))..    
--  pprreevveennttiivvnnii  ggrraaddbbeennoo  tteehhnniiččnnii  ppoosseeggii  ((sspprroottnnii  ooddvvoozz  zzeemmlljjiinn  ppllaazzuu,,  ddrruuggii  pprreevveennttiivvnnii  uukkrreeppii  
ppoo  nnaavvooddiilliihh  ssttrrookkoovvnnjjaakkoovv)),,    
--  uurreejjaannjjee  pprroommeettaa  ((sspprreemmlljjaannjjee  ooggrroožžeennoossttii  pprroommeettnniihh  kkoommuunniikkaacciijj,,  iizzddaajjaannjjee  nnaavvooddiill  iinn  
oobbvveessttiill  oo  ooggrroožžeennoossttii  iinn  pprreevvoozznnoossttii  pprroommeettnniihh  kkoommuunniikkaacciijj,,  zzaavvaarroovvaannjjee  nneepprreevvoozznniihh  
ooddsseekkoovv  iinn  oozznnaaččiitteevv  oobbvvoozzoovv)),,    
--  ppoosseebbnnii  pprreevveennttiivvnnii  tteehhnniiččnnii  uukkrreeppii  ((vvssttoopp  vv  ssttaannoovvaannjjee,,  ppoorruuššiitteevv  oobbjjeekkttaa)),,    
--  sspprreemmlljjaannjjee  ddiinnaammiikkee  ppllaazzeennjjaa  ((uuvveeddbbaa  ddeežžuurrnnee  sslluužžbbee  zzaa  sspprreemmlljjaannjjee  ddiinnaammiikkee  ppllaazzuu,,  
sspprreemmlljjaannjjee  hhiittrroossttii  pprreemmiikkoovv  iinn  oobbsseeggaa  ggiibbaannjjaa  ppllaazzuu))..    

    
66..    OOggrroožžeennii  pprreebbiivvaallccii,,  žžiivvaallii,,  pprreemmoožžeennjjee  iinn  kkuullttuurrnnaa  ddeeddiiššččiinnaa    
    
NNaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  ssoo  eevviiddeennttiirraannii  vveeččjjii  zzeemmeelljjsskkii  ppllaazzoovvii  iinn  ssiicceerr  5588  ppllaazzoovv..  IIzzkkuuššnnjjee  
kkaažžeejjoo,,  ddaa  ttee  nneevvaarrnnoossttii  nnee  mmoorreemmoo  ppooddcceennjjeevvaattii,,  ssaajj  ssttrruukkttuurraa  ttaall  iinn  ččlloovveekkoovvii  ppoosseeggii  vv  ookkoolljjee  
((cceessttee,,  kkrrččeenniinnee))  oobb  zznnaattnneejjššiihh  iinn  ddoollggoottrraajjnneejjššiihh  ppaaddaavviinnaahh  llaahhkkoo  ppoovvzzrrooččee  mmaannjjššee    iinn  vveeččjjee  
ppllaazzoovvee..  TTii  ooggrroozzee  zzllaassttii  cceessttee,,  kkmmeettiijjsskkee  ppoovvrrššiinnee  iinn  ttuuddii  bbiivvaallnnee  tteerr  ggoossppooddaarrsskkee  oobbjjeekkttee  vv  
hhrriibboovviitteejjššiihh  pprreeddeelliihh  oobbččiinnee  ((GGoolloobbiinnjjeekk,,  ppoobbooččjjee  nnaadd  HHmmeelljjččiiččeemm,,  GGrrčč  vvrrhh,,..  RRiizziiččnnii  ččaass  zzaa  
nnaassttaanneekk  zzeemmeelljjsskkiihh  ppllaazzoovv    jjee  vv  oobbddoobbjjuu  vveeččjjiihh  ppaaddaavviinn,,  kkaatteerreeggaa  ssmmoo  oopprreeddeelliillii  vv  jjeesseennsskkoo  iinn  
ppoommllaaddaannsskkoo  oobbddoobbjjee..    
  ZZaarraaddii  mmaannjjššiihh  ssnneežžnniihh  ppaaddaavviinn  vv  oobbččiinnii  nnii  vveeččjjiihh  ssnneežžnniihh  ppllaazzoovv..  VV  pprriimmeerruu  mmooččnneejjššeeggaa  
ssnneežžeennjjaa  ppaa  bbii  llaahhkkoo  pprriiššlloo  ddoo  nnaassttaannkkaa  ppllaazzoovv  nnaa  ssttrrmmiihh  ppoobbooččjjiihh,,  kkii  bbii  ppoovvzzrrooččaallii  tteežžaavvee  iinn  
pprreevvoozznnoosstt  cceesstt..  MMeenniimmoo,,  ddaa  nneevvaarrnnoosstt  ppllaazzoovv,,  ttaakkoo  ssnneežžnniihh  kkoott  zzeemmeelljjsskkiihh,,  nnee  pprreesseeggaa  
zzmmoogglljjiivvoossttii  rreeddnniihh  sslluužžbb  zzaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  cceesstt  tteerr  nnee  zzaahhtteevvaa  aannggaažžiirraannjjaa  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv    zzaaššččiittee  
iinn    rreeššeevvaannjjaa,,  ppoottrreebbnnaa  ppaa  jjee  rreeddnnaa  ssaannaacciijjaa    ppllaazzoovv  oodd  ssttrraannii  MMiinniissttrrssttvvaa  zzaa  ookkoolljjee  iinn  pprroossttoorr..    
    
77..    VVeerrjjeettnnee  ppoosslleeddiiccee  oobb  nneessrreeččaahh  zz  zzeemmeelljjsskkiimm  ppllaazzoomm  
      
ZZaarraaddii  zzeemmeelljjsskkiihh  ppllaazzoovv  llaahhkkoo  pprriiddee  ddoo  nnaassttaannkkaa  nnaasslleeddnnjjiihh  vveerriižžnniihh  nneessrreečč  iinn  mmootteennjj::    

--  iizzppaaddaa  tteelleeffoonnsskkiihh  kkoommuunniikkaacciijj,,    
--  ppoošškkooddbb  eelleekkttrriiččnniihh  nnaappeelljjaavv  iinn  oommrreežžjjaa,,    
--  ppoošškkooddbb  vvooddoovvooddnneeggaa  oommrreežžjjaa,,    
--  pprroommeettnniihh  nneessrreečč  iinn  nnaalleettoovv  vvoozziill  nnaa  nneezzaavvaarroovvaanniihh  ooddsseekkiihh,,    
--  mmootteennjj  vv  cceessttnneemm  iinn  žžeelleezznniišškkeemm  pprroommeettuu,,    
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--  eekksspplloozziijj  zzaarraaddii  nneepprraavvooččaassnnoo  eevvaakkuuiirraanniihh  vviirroovv  ((cciisstteerrnnee  ggoorriivv,,  pplliinnaa,,  ppeeččii  iippdd..))  iinn  zzaarraaddii  
mmeehhaannsskkiihh  ppoošškkooddbb  iinn  ddeeffoorrmmaacciijj  vviirroovv  eekksspplloozziijj..    

    
  
  
88..  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee  oobb  ppllaazzoovviihh  
  
PPrrii  ppllaazzoovviihh  ssoo  mmoožžnnee  vveerriižžnnee  nneessrreeččee,,  kkii  ppoovvzzrrooččiijjoo::  
  

−−  oonneessnnaažžeennjjee  ppooddttaallnniiccee  ((ppiittnnee  vvooddee));;  
−−  ppoojjaavv  nnoovviihh  ppllaazzoovv  iinn  nnoovvoo  ddrrsseennjjee;;  

  
99..  MMoožžnnoosstt  pprreeddvviiddeevvaannjjaa  ppllaazzoovviihh  
  
PPrreeddvviiddeevvaannjjee  ppllaazzoovv  nnii  mmoožžnnoo  ss  ppoommooččjjoo  nnoobbeenniihh  ppooddaattkkoovv..    
  
1100..  PPrreeddllooggii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  ppllaazzoovviihh  
  
11..  GGlleeddee  nnaa  ddoosseeddaannjjee  ppoojjaavvlljjaannjjee  zzeemmeelljjsskkiihh  ppllaazzoovv  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  vv  oobbddoobbjjuu  zzaaddnnjjiihh  

ppeettddeesseett  lleett  iinn  iizzkkuuššnnjjee  nnaa  tteemm  ppooddrrooččjjuu  vv  oobbččiinnii  nnii  ppoottrreebbnnoo  iizzddeellaattii  nnaaččrrtt  ZZRRPP  vv  pprriimmeerruu  
ppllaazzoovv..  

22..  VV  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii    oobb  ppllaazzoovviihh  vv  oobbččiinnii  ssee  vvkklljjuuččuujjeejjoo::  
  

−−  JJaavvnnaa  ggaassiillsskkaa  sslluužžbbaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč;;  
−−  JJaavvnnoo  ppooddjjeettjjee  KKoommuunnaallaa  NNoovvoo  mmeessttoo;;  
−−  GGrraaddbbeennaa  ppooddjjeettjjaa  ppoo  ppooggooddbbii;;  
−−  ppoo  ppoottrreebbii  CCeessttnnee  sslluužžbbee  CCGGPP  NNoovvoo  mmeessttoo;;  
−−  ppoo  ppoottrreebbii  OOššCCZZ;;  
−−  ppoo  ppoottrreebbii  ssiillee  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ssoosseeddnnjjiihh  oobbččiinn..  

  
  
1111..  PPrreeddllooggii  zzaa  pprreepprreeččiitteevv  oozziirroommaa  uubbllaažžiitteevv  iinn  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc  ppllaazzoovviihh  
  
  PPrreeddllooggii  zzaa  pprreepprreeččiitteevv  oozziirroommaa  uubbllaažžiitteevv  iinn  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc  ppllaazzoovv  ssoo::  

−−  rreeddnnoo  vvzzddrržžeevvaannjjee  vvooddoottookkoovv;;  
−−  sskkllaaddnnii  rraazzvvoojj  iinnffrraassttrruukkttuurree  ss  ppoosseeggii  vv  pprroossttoorr;;  
−−  vvzzddrržžeevvaannjjee  jjaarrkkoovv,,  pprrooppuussttoovv  iinn  mmoossttoovv;;  
−−  pprraavvooččaassnnoo  oobbvveeššččaannjjee  lljjuuddii  oo  nneevvaarrnnoossttii  hhiittrreeggaa  ddrrsseennjjaa  zzeemmlljjee  iinn  pprreepprreeččiitteevv  ppoosseekk  

nnaa  kkrraajjiihh  kkjjeerr  bbii  llaahhkkoo  pprriiššlloo  ddoo  ppllaazziiššččaa..  
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PPRROOMMEETTNNEE,,  ŽŽEELLEEZZNNIIŠŠKKEE  IINN  LLEETTAALLSSKKEE  NNEESSRREEČČEE  
  
  
  
  
  

11..  VViirrii  nneevvaarrnnoossttii    
  

VVeeččjjee  pprroommeettnnee  nneessrreeččee,,  ttaakkoo  vv  cceessttnneemm,,  kkoott  vv  žžeelleezznniišškkeemm  pprroommeettuu  ssoo  mmoožžnnee  nnaa  oobbmmooččjjuu  
OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  ssaajj  jjee  ffrreekkvveennccaa  pprroommeettaa  vviissookkaa,,  pprreeddvvsseemm  nnaa  mmaaggiissttrraallnnii  cceessttii  MM--11  
LLjjuubblljjaannaa  --  ZZaaggrreebb  tteerr  rreeggiioonnaallnniihh  iinn  ttuuddii  oobbččiinnsskkiihh  cceessttaahh..      
  
VV  pprriimmeerruu  pprroommeettnnee  aallii  žžeelleezznniišškkee  nneessrreeččee,,  kkjjeerr  bbii  ssee  pprreevvaažžaallee  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii,,  bbii  llaahhkkoo  llee--ttaa  
ppoommeenniillaa  ooggrroožžeennoosstt  vveelliikkeeggaa  šštteevviillaa  lljjuuddii  ..  PPrraavv  ttaakkoo  ssee  ppoo  žžeelleezznniišškkii  pprrooggii  LLjjuubblljjaannaa  ––  TTrreebbnnjjee  
––  NNoovvoo  mmeessttoo,,    pprreevvaažžaajjoo  vveelliikkee  kkoolliiččiinnee  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii..    
ZZaa  ppoossrreeddoovvaannjjee  oobb  pprroommeettnniihh  nneessrreeččaahh  iimmaa  kkoonncceessiijjoo  zz  UURRSSZZRR  PPookklliiccnnaa  ggaassiillsskkaa  eennoottaa  GGRRCC  
NNoovvoo  mmeessttoo  nnaa  vvsseehh  pprroommeettnniiccaahh  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč..    
  
VViirrii  nneevvaarrnnoossttii  ssoo::    

--  nneessrreeččee  vv  žžeelleezznniišškkeemm  pprroommeettuu,,      
--  nneessrreeččee  vv  cceessttnneemm  pprroommeettuu,,    
--  nneessrreeččee  vv  zzrraaččnneemm  pprroommeettuu  ––  ppaaddeecc  lleettaallaa  nnaa  uurrbbaannoo  ookkoolljjee..    
  
OObb  žžeelleezznniišškkii  nneessrreeččii  llooččiimmoo  žžeelleezznniišškkoo  nneessrreeččoo  ppoottnniišškkeeggaa  aallii  ttoovvoorrnneeggaa  vvllaakkaa  ::    

--  oobb  iizzttiirrjjeennjjuu  vvllaakkaa  nnaa  tteežžkkoo  ddoossttooppnneemm  tteerreennuu,,    
--  oobb  iizzttiirrjjeennjjuu  vvllaakkaa  nnaa  žžeelleezznniišškkii  ppoossttaajjii,,    
--  nneessrreeččaa  pprrii  pprreevvoozzuu  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii..  

  
ŽŽeelleezznniišškkaa  iinnffrraassttrruukkttuurraa  jjee  ppoommeemmbbeenn  ddeell  pprroommeettnneeggaa  ssiisstteemmaa..  OObbssttoojjeeččee  žžeelleezznniišškkee  pprrooggee  
vveelliikkookkrraatt  nnee  uussttrreezzaajjoo  vveečč  zzaahhtteevvaamm,,  zzaattoo  ssee  bboo  ppoottrreebbnnoo  pprriillaaggooddiittii  nnoovviimm  ppoottrreebbaamm..    
  
PPrrooggaa  sskkoozzii  MMiirrnnoo  PPeečč  ddoovvoolljjuujjee  pprreevvoozz  vvoozziill  iinn  ttoovvoorraa  vv    sskkllaadduu  zz  mmeeddnnaarrooddnniimm  nnaakkllaaddaallnniimm  
pprrooffiilloomm,,  nnaakkllaaddaallnniimm  pprrooffiilloomm  SSŽŽ  11  ((UUrr..  ll..  RRSS,,  šštt..  2222//0022))  tteerr  nnaakkllaaddaallnniimm  pprrooffiilloomm  zzaa  
kkoommbbiinniirraannii  ttrraannssppoorrtt  GGAA,,  GGBB  iinn  GGCC..    
VVrrssttee  pprroogg  ssee  gglleeddee  nnaa  šštteevviilloo  ttiirroovv  ddeelliijjoo  nnaa  ::    

--    eennoottiirrnnee  pprrooggee  ((vvllaakkii  vvoozziijjoo  vv  oobbee  ssmmeerrii))      
--    ddvvoottiirrnnee  pprrooggee  ((vvllaakkii  vvoozziijjoo  vv  eennoo  ssmmeerr))    

      
SSkkuuppnnaa  ddoollžžiinnaa  pprroogg  vv  SSlloovveenniijjii  jjee  11222299  kkmm,,  oodd  tteeggaa  pprreekkoo  tteerriittoorrjjaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  vv  ddoollžžiinnii  
2200..33  kkmm,,  iinn  ssiicceerr::    
--  nnaa  rreellaacciijjii  TTrreebbnnjjee  ––  NNoovvoo  mmeessttoo    
OObbsseegg  žžeelleezznniišškkeeggaa  pprroommeettaa  nnaa  oobbmmooččjjuu  mmiirrnnooppeešškkee  oobbččiinnee  ssooddiijjoo  mmeedd  zzmmeerrnnoo  oobbrreemmeennjjeennee,,  
nnaa  kkaatteerriihh  vvoozziijjoo  ppoottnniišškkii  iinn  ttoovvoorrnnii  vvllaakkii..  NNaa  rreellaacciijjii  TTrreebbnnjjee--  MMiirrnnaa  PPeečč  --  NNoovvoo  mmeessttoo  iinn  oobbrraattnnoo  
jjee  vv  lleettuu  22000044  vvoozziilloo  ppoovvpprreeččnnoo  66  vvllaakkoovv  ddnneevvnnoo..    
PPrreevvoozz  ppoottnniikkoovv  vv  lleettuu  22000033  ppoo  žžeelleezznniiccii  jjee  bbiilloo  pprreeppeelljjaanniihh  ookkoollii  1166..000000  ppoottnniikkoovv  iinn  oopprraavvlljjeenniihh  
2299..220000  ppoottnniišškkiihh  kkiilloommeettrroovv..    
ČČee  ssee  ppoovvpprreeččnnoo  vv  eenneemm  vvllaakkuu  vvoozzii  2255  ppoottnniikkoovv,,  vv  ttoovvoorrnniihh  ppaa  jjee  ppoovvpprreeččnnaa  tteežžaa  110000  ttoonn  bbllaaggaa,,  
llaahhkkoo  zzaakklljjuuččiimmoo,,  ddaa  ssoo  ttee  šštteevviillkkee  ttiissttee,,  kkii  ppoovveeddoo,,  kkoolliikkoo  lljjuuddii  iinn  ddoobbrriinn  jjee  ooggrroožžeennoo..    
  
NNeessrreeččee  zz  lleettaallii  iinn  nneessrreeččee  zz  jjaaddrraallnniimmii  pplloovviillii::    
MMoožžnnii  vvzzrrookkii  zzaa  nnaassttaanneekk  nneessrreeččee  ssoo::      
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−−  nneeuuggooddnnee  vvrreemmeennsskkee  rraazzmmeerree  ((vveetteerr,,  nneevviihhttee,,  bbrreezzvveettrrjjee,,  ssnneegg........))      
−−  hhiittrroo  mmeennjjaannjjee  vvrreemmeennsskkiihh  rraazzmmeerr    
−−  ssllaabbaa  tteelleessnnaa  iinn  ppssiihhiiččnnaa  pprriipprraavvlljjeennoosstt  uuddeelleežžeenncceevv    
−−  nneeppoozznnaavvaannjjee  tteerreennaa    
−−  nneeoorrggaanniizziirraannoosstt  iinn  ssllaabboo  zznnaannjjee  pprrii  uupprraavvlljjaannjjuu  pplloovviill,,  lleettaall  tteerr  nneeuussttrreezznnaa  oopprreemmaa    
−−  nneerreeddnnoo  vvzzddrržžeevvaannjjee  iinn  sseerrvviissiirraannjjee  lleettaall  aallii  pplloovviill    
−−  nneeuurreejjeennii  ppoolliiggoonnii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  tteehh  ddeejjaavvnnoossttii    

  
22..  MMoožžnnii  vvzzrrookkii  nnaassttaannkkaa  nneessrreeččee    
  
GGlleeddee  nnaa  ffrreekkvveennccoo  pprroommeettaa  nnaa  cceessttnniihh  kkoommuunniikkaacciijjaahh,,  kkii  ppootteekkaajjoo  sskkoozzii  nnaaššoo  oobbččiinnoo  
oocceennjjuujjeemmoo,,  ddaa  nnii  vveelliikkee  vveerrjjeettnnoossttii  nnaassttaannkkaa  cceessttnnee  pprroommeettnnee  nneessrreeččee,,  kkii  bbii  pprreesseeggllaa  
zzmmoožžnnoossttii  ddeelloovvaannjjaa  rreeddnniihh  sslluužžbb..    
MMoožžnnii  vvzzrrookkii  nnaassttaannkkaa  nneessrreeččee  vv  pprroommeettuu::    

--  nneeuuppoošštteevvaannjjee  pprraavviill  oobbnnaaššaannjjaa  vv  pprroommeettuu,,    
--  nneepprriillaaggoojjeennoosstt  hhiittrroossttii  vvoožžnnjjee  ssttaannjjuu  iinn  ppooggoojjeemm  nnaa  cceessttii,,    
--  tteehhnniiččnnoo  nneeuussttrreezznnaa  vvoozziillaa,,    
--  ssttaannjjee  cceessttee  iinn  vveelliikkaa  ggoossttoottaa  pprroommeettaa,,    
--  uuttrruujjeennoosstt  iinn  vvoožžnnjjaa  ppoodd  vvpplliivvoomm  aallkkoohhoollaa,,    
--  oossttaallii  vvzzrrookkii,,  kkii  ppooggoojjuujjeejjoo  nnaassttaanneekk  pprroommeettnniihh  nneessrreečč..          

NNaa  ppooddllaaggii  zznnaaččiillnnoossttii  žžeelleezznniišškkeeggaa  pprroommeettaa,,  ppaa  mmoorraammoo  uuggoottoovviittii,,    ddaa  jjee  mmooggoočč  nnaassttaanneekk  
nneessrreeččee,,  kkaatteerree  ddoo  sseeddaajj  ššee  nniissmmoo  oobbrraavvnnaavvaallii  iinn  kkii  bbii  vv    vveeččjjii  mmeerrii  ooggrroozziillaa  zzllaassttii  vvaarrnnoosstt  iinn  
žžiivvlljjeennjjaa  ppoottnniikkoovv..  PPrrii  tteemm  mmiisslliimmoo  nnaa  iizzttiirrjjeennjjee  ppoottnniišškkeeggaa  vvllaakkaa  ss  hhuuddiimmii  ppoosslleeddiiccaammii  aallii  ttrrččeennjjee  
kkoommppoozziicciijj  vvllaakkoovv..  SSlleeddnnjjaa  nneessrreeččaa  jjee  mmooggooččaa  ttuuddii  vv  kkoommbbiinnaacciijjii  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii,,  pprrii    ččeemmeerr  
ssoo  ooggrroožžeennaa  žžiivvlljjeennjjaa  ttaakkoo  ppoottnniikkoovv,,  rreeššeevvaallcceevv  kkoott  ookkoolliišškkeeggaa  pprreebbiivvaallssttvvaa..  VV  pprriimmeerruu  ttaakkššnnee  
nneessrreeččee  jjee  ppoottrreebbnnoo  rraaččuunnaattii  nnaa  aakkttiivviirraannjjee,,  ppoolleegg  rreeddnniihh  sslluužžbb  ttuuddii  vveečč  vvrrsstt  eennoott  CCZZ  vv  OObbččiinnii  
MMiirrnnaa  PPeečč  iinn  ppoommoočč  ssoosseeddnnjjiihh  oobbččiinn  iinn  ddrržžaavvee..      
  

LLeettaallsskkaa  nneessrreeččaa  ssee  llaahhkkoo  zzggooddii::    
--  nneepprriiččaakkoovvaannoo,,  nneennaaddnnoo  iinn  bbrreezz  ooppoozzoorriillaa,,    
--  ppooggoossttoo  ssoo  žžrrttvvee  vvssii  ppoottnniikkii  iinn  ppoossaaddkkaa,,    
--  nnaa  tteežžkkoo  ddoossttooppnniihh  kkrraajjiihh,,    
--  žžrrttvvee  ssoo  ttuuddii  pprreebbiivvaallccii,,  ččee  ppaaddee  lleettaalloo  nnaa  nnaasseelljjeennoo  oobbmmooččjjee..    

VVzzrrookkii  lleettaallsskkee  nneessrreeččee  ssoo::    
--  tteehhnniiččnnii  iinn  ddrruuggii  vvzzrrookkii,,    
--  nnaarraavvnnee  iinn  ddrruuggee  nneessrreeččee,,    
--  tteerroorriissttiiččnnii  nnaappaaddii  iinn  ddrruuggee  oobblliikkee  mmnnoožžiiččnneeggaa  nnaassiilljjaa..    

LLeettaallsskkee  nneessrreeččee  llaahhkkoo  ddeelliimmoo  gglleeddee  nnaa::    
--  vvrrssttoo  lleettaallaa  ((nneessrreeččaa  ppoottnniišškkeeggaa,,  ttoovvoorrnneeggaa  aallii  vvoojjaašškkeeggaa  lleettaallaa)),,    
--  kkrraajj  nneessrreeččee  ((ppaaddeecc  lleettaallaa  nnaa  nnaasseelljjeennoo  oobbmmooččjjee,,  nneessrreeččaa  nnaa  oobbmmooččjjuu  lleettaalliiššččaa)),,    
--  ppoosslleeddiiccee  nneessrreeččee  ((žžrrttvvee,,  vvpplliivv  nnaa  ookkoolljjee))..    

  
33..  VVrrssttee,,  oobblliikkee  iinn  ssttooppnnjjee  ooggrroožžeennoossttii    
  
NNeessrreeččee  vv  cceessttnneemm  iinn  žžeelleezznniišškkeemm  pprroommeettuu  tteerr  eekksspplloozziijjee  iinn  ppoorruuššiittvvee  oobbjjeekkttoovv  ((ppoottrreess  
iizzkklljjuuččeenn))  ssoo  nneessrreeččee  mmaannjjššeeggaa  ddoo  ssrreeddnnjjee  vveelliikkeeggaa  oobbsseeggaa,,  ooddvviissnnoo  oodd  uuddeelleežžeenneeggaa    
pprroommeettnneeggaa  ssrreeddssttvvaa  iinn  šštteevviillaa  ppoottnniikkoovv,,  llookkaacciijjee  iinn  vviirraa  eekksspplloozziijjee..  PPrrii  ppoorruuššiittvvaahh  jjee  rraaččuunnaattii  nnaa  
ttoo,,  ddaa  ssee  llaahhkkoo  zzggooddiijjoo  vv  ssttaarriihh  oobbjjeekkttiihh,,  kkii  nnee  pprreenneesseejjoo  ppoovveeččaanniihh  oobbrreemmeenniitteevv,,  ddoollggoottrraajjnneejjššiihh  
nnaappaajjaannjj  kkoonnssttrruukkcciijj  zzggrraaddbb  zz  vvooddoo    ((ookkvvaarree  vvooddoovvooddoovv  iinn  ddrruuggii  vvzzrrookkii  zzaa  ppuuššččaannjjee  vvooddee)),,  
uuddaarroovv,,  ssuunnkkoovv  iinn  ttrreesslljjaajjeevv..  PPrrii  tteemm  ggrree  rraaččuunnaattii  nnaa  ttoo,,  ddaa  bboo  oobbsseegg  nneessrreeččee  oommeejjeenn  nnaa  
ddoollooččeenn  pprroossttoorr  iinn  šštteevviilloo  uuddeelleežžeenncceevv..  EEnnaakkoo  vveelljjaa  zzaa  ppoorruuššiittvvee  oobbjjeekkttoovv,,  kkii  ssee  zzggooddiijjoo  kkoott  
ppoosslleeddiiccaa  ttrrkkoovv  vvoozziill  vv  oobbjjeekkttee..    
MMoožžnnee  žžrrttvvee  lleettaallsskkiihh  nneessrreečč  nniissoo  ssaammoo  ppoottnniikkii  lleettaall  iinn  ppoossaaddkkaa,,  aammppaakk  ttuuddii  lljjuuddjjee  nnaa  oobbmmooččjjuu,,  
kkaammoorr  ppaaddee  lleettaalloo..  PPoosslleeddiiccee  nneessrreeččee  llaahhkkoo  pprriizzaaddeenneejjoo  ttuuddii  ssvvoojjccee  žžrrtteevv,,  ččllaannee  rreeššeevvaallnniihh  
eekkiipp,,  ookkoolljjee,,  iinnffrraassttrruukkttuurroo  iinn  ppooddoobbnnoo..    
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44..      PPootteekk  iinn  mmoožžeenn  oobbsseegg  nneessrreeččee    
  
OObb  pprriimmeerruu  hhiittrreeggaa  ppootteekkaa  iinn  nneevvaarrnnoossttii  vveelliikkeeggaa  oobbsseeggaa  nneessrreeččee,,  ssee  oorrggaanniizziirraajjoo  nnaasslleeddnnjjii  
pprreevveennttiivvnnii  uukkrreeppii::    

--  zzaavvaarroovvaannjjee  llookkaacciijjee  aallii  oobbmmooččjjaa  ((ffiizziiččnnoo  iinn  tteehhnniiččnnoo  vvaarroovvaannjjee  llookkaacciijjee  aallii  oobbmmooččjjaa  
nneessrreeččee,,  pprreepprreeččiitteevv  ddoossttooppaa  nneeppoooobbllaaššččeenniimm  oosseebbaamm  iinn  ssrreeddssttvvoomm)),,    
--  uurreejjaannjjee  pprroommeettaa  ((iizzddaajjaannjjee  oobbvveessttiill  iinn  nnaavvooddiill  oo  ooggrroožžeennoossttii  iinn  pprreevvoozznnoossttii  pprroommeettnniihh  
kkoommuunniikkaacciijj,,  zzaavvaarroovvaannjjee  nneepprreevvoozznniihh  ooddsseekkoovv  iinn  oozznnaaččiitteevv  oobbvvoozzoovv,,  uurreejjaannjjee  pprroommeettaa  
nnaa  oobbvvoozznniihh  ooddsseekkiihh,,  oocceennaa  ppoottrreebb  ppoo  vvaarroovvaannjjuu  pprreemmoožžeennjjaa)),,    
--  zzaavvaarroovvaannjjee  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  nnaapprraavv  iinn  nnaappeelljjaavv  ((iizzkklloopp  vvooddoovvooddnniihh,,  pplliinnsskkiihh,,    
eelleekkttrriiččnniihh  tteerr  ooggrreevvaallnniihh  iinnssttaallaacciijj  iinn  nnaapprraavv,,  uummiikk  aallii  ddrruuggaaččnnoo  zzaavvaarroovvaannjjee  nnaapprraavv  iinn    
nnaappeelljjaavv  zz  nneevvaarrnniimmii  iinn  eekksspplloozziivvnniimmii  ssnnoovvmmii)),,    
--  uummiikk  lljjuuddii,,  žžiivvaallii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa  ((iizzvveeddbbaa  uummiikkaa  iizz    ooggrroožžeenneeggaa  oobbmmooččjjaa  ppoo  ddoollooččbbii  vvooddjjee  
iinntteerrvveenncciijjee))..    

ČČee  ggrree  zzaa  vveeččjjoo,,  vveelliikkoo  aallii  kkaattaassttrrooffaallnnoo  nneessrreeččoo  iinn//aallii  nneeoobbvvllaaddlljjiivvee  rraazzmmeerree,,  ččee  ssoo  ppoottrreebbnnee  ššee  
ddooddaattnnee  ggaassiillsskkee  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa,,  jjee  ppoottrreebbnnaa  ggrraaddbbeennaa  iinn  ddrruuggaa  mmeehhaanniizzaacciijjaa  tteerr  ddooddaattnnaa  
tteehhnniiččnnaa  oopprreemmaa  oozz..  ddrruuggee  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa  vv  ssiisstteemmuu  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..  
LLeettaallsskkee  nneessrreeččee  vveeččjjeeggaa  oobbsseeggaa,,  kkaammoorr  pprriišštteevvaammoo  nneessrreeččee  vveelliikkiihh  ppoottnniišškkiihh  lleettaall,,  ppaa  iimmaajjoo  zzaa  
ppoosslleeddiiccoo  nneekkaajj  1100  ppaa  ddoo  nneekkaajj  110000  hhuujjee  ppoošškkooddoovvaanniihh  iinn  mmrrttvviihh..    
VVeerrjjeettnnoosstt,,  ddaa  ttaakkššnnoo  lleettaalloo  ppaaddee  nnaa  nnaasseelljjeennoo  aallii  iinndduussttrriijjsskkoo  oobbmmooččjjee  jjee  zzaarraaddii  tteehhnniiččnniihh  
llaassttnnoossttii  lleettaall  iinn  oopprreemmlljjeennoossttii  mmeeddnnaarrooddnniihh  lleettaalliišščč  ssttaattiissttiiččnnoo  zzaanneemmaarrlljjiivvaa..    
VVeerrjjeettnnoosstt  zzaa  ttaakkššnnoo  nneessrreeččoo  nnaa  oobbmmooččjjuu  MMiirrnnee  PPeeččii  zzmmaannjjššuujjee  ttuuddii  ddeejjssttvvoo,,  ddaa  nnaa  nnaaššeemm  
oobbmmooččjjuu  nnii  lleettaalliišškkiihh  ccoonn  mmeeddnnaarrooddnniihh  lleettaalliišščč  iinn  ddeejjssttvvoo,,  ddaa  iimmaajjoo  lleettaallaa,,  kkii  lleettiijjoo  ppoo  kkoorriiddoorrjjiihh  
nnaadd  oobbmmooččjjeemm  MMiirrnnee  PPeeččii  iizzddeellaannee  ppoossttooppkkee  zzaa  vvaarrnnoo  pprriissttaajjaannjjee  nnaa  ssoosseeddnnjjiihh  lleettaalliiššččiihh..    
NNaajjhhuujjššee  ppoosslleeddiiccee  llaahhkkoo  ppoovvzzrrooččii  nneessrreeččaa  vveeččjjeeggaa  oobbsseeggaa,,  kkoo  ssttrrmmooggllaavvii  vveeččjjee  ppoottnniišškkoo  lleettaalloo,,  
ssaajj  jjee  vveerrjjeettnnoosstt,,  ddaa  ppoottnniikkii  nneessrreeččoo  pprreežžiivviijjoo,,  zzeelloo  mmaajjhhnnaa..    
  
  
55..    OOggrroožžeennii  pprreebbiivvaallccii,,  žžiivvaallii,,  pprreemmoožžeennjjee  iinn  kkuullttuurrnnaa  ddeeddiiššččiinnaa    
  
OObb  nneessrreeččaahh  vv  cceessttnneemm,,  žžeelleezznniišškkeemm  iinn  lleettaallsskkeemm  pprroommeettuu,,  pprrii  kkaatteerreemm  ssoo  ooggrroožžeennii  pprreebbiivvaallccii,,    
žžiivvaallii,,  pprreemmoožžeennjjee  iinn  kkuullttuurrnnaa  ddeeddiiššččiinnaa,,  jjee  ppoottrreebbnnoo  ppoossrreeddoovvaattii  zzllaassttii  nnaasslleeddnnjjee  iinnffoorrmmaacciijjee::    

--  oo  rraazzmmeerraahh  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,    
--  oo  nneevvaarrnnoossttiihh  zzaa  ččlloovveekkaa,,  žžiivvaallii,,  pprreemmoožžeennjjee  iinn  ookkoolljjee,,    
--  oo  tteemm,,  kkaajj  ssee  ddooggaajjaa  ss  ppoošškkooddoovvaanniimmii,,    
--  oo  tteemm,,  kkaakkoo  ddoollggoo  bboo  ttrraajjaall  tteežžaavveenn  ppoolloožžaajj,,    
--  kkaakkššnnoo  ppoommoočč  llaahhkkoo  pprriiččaakkuujjeejjoo  iinn  kkddaajj  bboo  pprriissppeellaa,,    
--  kkaakkoo  nnaajj  iizzvvaajjaajjoo  oosseebbnnoo  iinn  vvzzaajjeemmnnoo  zzaaššččiittoo,,    
--  kkaakkoo  nnaajj  ssooddeelluujjeejjoo  zz  llookkaallnniimmii  oobbllaassttmmii  pprrii  ooddpprraavvlljjaannjjuu  ppoosslleeddiicc,,    
--  kkjjee  ssee  llaahhkkoo  ddoobbiijjoo  ddooddaattnnee  iinnffoorrmmaacciijjee..    

ČČee  oobbssttaajjaa  ppoottrreebbaa  ppoo  eevvaakkuuaacciijjii  pprreebbiivvaallssttvvaa  iizz  pprriizzaaddeetteeggaa  iinn//aallii  ooggrroožžeenneeggaa  oobbjjeekkttaa  iinn//aallii  
oobbmmooččjjaa,,  vvooddjjaa  ggaassiillsskkee  iinntteerrvveenncciijjee  oorrggaanniizziirraa  uummiikk  pprriizzaaddeetteeggaa  pprreebbiivvaallssttvvaa  iizz  oobbjjeekkttoovv  iinn  
oobbmmooččjjaa..  
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66..    VVeerrjjeettnnee  ppoosslleeddiiccee  nneessrreeččee  iinn  vveerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee    
  
ZZaarraaddii  pprroommeettnniihh  iinn  žžeelleezznniišškkiihh  nneessrreečč  llaahhkkoo  pprriiddee  ddoo  nnaasslleeddnnjjiihh  vveerriižžnniihh  nneessrreečč  iinn  mmootteennjj::    

--  ppoožžaarroovv,,    
--  nneessrreečč  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii,,    
--  iizzppaaddaa  tteelleeffoonnsskkiihh  iinn  ddrruuggiihh  tteelleekkoommuunniikkaacciijj,,    
--  ppoošškkooddbb  eelleekkttrriiččnniihh  nnaappeelljjaavv  iinn  oommrreežžjjaa,,    
--  ppoošškkooddbb  vvooddoovvooddnneeggaa  oommrreežžjjaa,,    
--  mmootteennjj  vv  cceessttnneemm  iinn  žžeelleezznniišškkeemm  pprroommeettuu,,    
--  eekksspplloozziijj  zzaarraaddii  mmeehhaannsskkiihh  ppoošškkooddbb  iinn  ddeeffoorrmmaacciijj  vviirroovv  eekksspplloozziijj..    

OObb  lleettaallsskkii  nneessrreeččii  nnaa  ppooddrrooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  llaahhkkoo  pprriiččaakkuujjeemmoo  vveeččjjee  šštteevviilloo  tteežžjjee  rraannjjeenniihh  
oosseebb  iinn  vveeččjjee  šštteevviilloo  ssmmrrttnniihh  žžrrtteevv..      
ŠŠtteevviilloo  ssmmrrttnniihh  žžrrtteevv  ssee  llaahhkkoo  ppoovveeččaa  ttuuddii  zzaarraaddii  mmoožžnniihh  rraazzlliiččnniihh  vveerriižžnniihh  nneessrreečč,,  kkoott  ssoo::  ••  
ppaaddeecc  lleettaallaa  nnaa  nnaasseelljjeennoo  oobbmmooččjjee,,  kkaarr  llaahhkkoo  ppoovvzzrrooččii  ppoošškkooddbbee  iinnffrraassttrruukkttuurree,,  ppoožžaarree  iinn  
eekksspplloozziijjee  tteerr  ••  ppaaddeecc  lleettaallaa  zz  nneevvaarrnnoo  ssnnoovvjjoo,,  kkaarr  llaahhkkoo  ppoovvzzrrooččii  nneennaaddzzoorroovvaannoo  uuhhaajjaannjjee  aallii  
ooddtteekkaannjjee  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii  vv  ookkoolljjee,,  ppoožžaarree  iinn  eekksspplloozziijjee..    
  
VV  pprriimmeerruu  lleettaallsskkee  nneessrreeččee  mmaannjjššeeggaa  oobbsseeggaa,,  vv  kkaatteerrii  bbii  bbiillaa  uuddeelleežžeennaa  mmaannjjššaa  lleettaallaa  aallii  llaahhkkii  
zzrraakkoopplloovvii,,  ppoommeennii  ttoo  ttuuddii  mmaannjjššoo  mmoožžnnoosstt  vveerriižžnniihh    ppoosslleeddiicc  vv  oobblliikkii  ppoorruuššiittvvee  ssttaannoovvaannjjsskkee  aallii  
iinndduussttrriijjsskkee  iinnffrraassttrruukkttuurree  tteerr  ppoožžaarroovv  iinn  eekksspplloozziijj  kkoott  ppoosslleeddiiccaa  tteeggaa..    
VV  pprriimmeerruu  nneessrreeččee  vveeččjjeeggaa  oobbsseeggaa,,  kkoo  jjee  uuddeelleežžeennoo  vveelliikkoo  ppoottnniišškkoo  lleettaalloo,,  ppaa  bbii  vv  pprriimmeerruu  
ppaaddccaa  llee--tteeggaa  nnaa  ggoossttoo  nnaasseelljjeennoo  aallii  iinndduussttrriijjsskkoo  oobbmmooččjjee  iimmeelloo  zzaa  ppoosslleeddiiccee  ppoorruuššiittvvee  
ssttaannoovvaannjjsskkee  aallii  iinndduussttrriijjsskkee  iinnffrraassttrruukkttuurree  tteerr  ppoožžaarroovv  iinn  eekksspplloozziijj  kkoott  ppoosslleeddiiccaa  tteeggaa..  
ZZaarraaddii  ppoosseebbnniihh  vvaarrnnoossttnniihh  uukkrreeppoovv  mmeedd  pprreevvoozzoomm  iinn    gglleeddee  nnaa  kkoolliiččiinnoo,,  kkii  ssee  pprreevvaažžaa  vv  
cceessttnneemm  iinn  žžeelleezznniišškkeemm  pprroommeettuu  jjee  vveerrjjeettnnoosstt  nneessrreeččee  vv  zzrraaččnneemm  pprroommeettuu  zzeelloo  mmaajjhhnnaa..    
  

OOmmeejjeenn  ppaa  bbii  bbiill  ttuuddii  oobbsseegg  oozziirroommaa  vvpplliivv  nnaa  zzddrraavvjjee  lljjuuddii  iinn  oonneessnnaažžeennjjee  oobbmmooččjjaa,,  kkjjeerr  bbii  ssee  
nneessrreeččaa  zzggooddiillaa..  OOggrroožžeennoo  bbii  bbiilloo  zzddrraavvjjee  lljjuuddii,,  kkii  bbii  ssee  nnaahhaajjaallii  vv  nneeppoossrreeddnnii  bblliižžiinnii  mmeessttaa  
nneessrreeččee..  VV  ttaakkeemm  pprriimmeerruu  bbii  mmoorraallii  zzaa  ddaalljjššii  ččaass  oommeejjiittii  ddoossttoopp  nnaa  oobbmmooččjjee,,  vvssee  ddookklleerr  ggaa  nnee  
bbiilloo  mmooggooččee  ddeekkoonnttaammiinniirraattii..  PPoovvrrššiinnaa  ttaakkššnneeggaa  oobbmmooččjjaa  bbii  zznnaaššaallaa  nneekkaajj  ssttoo  kkvvaaddrraattnniihh  
mmeettrroovv,,  vv  nnaajjssllaabbššeemm  pprriimmeerruu  nneekkaajj  ttiissoočč  kkvvaaddrraattnniihh  mmeettrroovv..    
  
77..    UUkkrreeppaannjjee  vv  pprriimmeerruu  nneessrreečč  
  
••  SSppllooššnnii  uukkrreeppii,,  kkii  ssee  iizzvvaajjaajjoo  oobb  vvsseehh  nneessrreeččaahh::    

--  zzaavvaarroovvaannjjee  llookkaacciijjee  iinn//aallii  oobbmmooččjjaa,,    
--  uurreejjaannjjee  pprroommeettaa,,    
--  zzaavvaarroovvaannjjee  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  nnaapprraavv  iinn  nnaappeelljjaavv..    

••  SSppeecciiffiiččnnii  uukkrreeppii  ((iizzvvaajjaajjoo  ssee  ppoolleegg  ssppllooššnniihh))::    
ŽŽeelleezznniišškkee  nneessrreeččee::    

--  uummiikk  lljjuuddii,,  žžiivvaallii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa,,    
--  eevvaakkuuaacciijjaa  pprreebbiivvaallssttvvaa  iizz  ooggrroožžeenniihh  oobbmmooččiijj,,    
--  rraaddiioolloošškkaa,,  kkeemmiiččnnaa  iinn  bbiioolloošškkaa  zzaaššččiittaa  ((oobb  nneessrreeččii  vvllaakkaa,,  kkii  jjee  pprreevvaažžaall  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii))..    

LLeettaallsskkee  nneessrreeččee::    
--  zzaavvaarroovvaannjjee  ""vvaarrnneeggaa  oobbmmooččjjaa""  iinn  mmeessttaa  zzddrraavvssttvveennee  oosskkrrbbee,,    
--  nnaassttaanniitteevv  iinn  oosskkrrbbaa,,    
--  rraaddiioolloošškkaa,,  kkeemmiiččnnaa  iinn  bbiioolloošškkaa  zzaaššččiittaa  ((oobb  nneessrreeččii  lleettaallaa,,  kkii  pprreevvaažžaa  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii))..  

  
88..  MMoožžnnoosstt  pprreeddvviiddeevvaannjjaa  nneessrreeččee  
  
PPrreeddvviiddeevvaannjjee  pprroommeettnnee  nneessrreeččee,,  nneessrreeččee  nnaa  žžeelljjeezznniiccii  aallii  vv  zzrraakkuu  nnii  mmoožžnnoo..  TTaakkee  nneessrreeččee  ssee  
ddooggooddiijjoo  nneepprriiččaakkoovvaannoo..  NNaa  ppooddllaaggii  ppooddaattkkoovv  oo  nneessrreeččii  ssee  uukkrreeppaa  ttaakkoojj  iinn  aakkttiivviirraajjoo  vvssee  
llookkaallnnee,,  rreeggiijjsskkee  iinn  ppoo  ppoottrreebbii  ddrržžaavvnnee  ssiillee..  PPookklliiccnnaa  ggaassiillsskkaa  eennoottaa  GGRRCC  NNoovvoo  mmeessttoo  iimmaa  vv  
ssvvoojjiihh  lleettnniihh  ppllaanniihh  uurrjjeennjjaa  nnaaččrrttoovvaannee  ttaakkee  vvaajjee,,  ppoo  kkaatteerriihh  vvaaddii  iinn  vv  lleettnneemm  ppoorrooččiilluu  ppoossrreedduujjee  
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UURRSSZZRR  ppooddaattkkee  oo  vvaajjii,,  oobbsseegguu,,  ssiillaahh,,  iinn  ……HHkkrraattii  jjee  GGRRCC  kkoonncceessiioonnaarr  zzaa  ttoovvrrssttnnee  nneessrreeččee  iinn  oodd  
UURRSSZZRR  pprreejjeemmaa  lleettnnoo  nnaaddoommeessttiilloo  zzaa  uukkrreeppaannjjee..  
  
  
99..  PPrreeddllooggii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  vviihhaarrjjuu  
  
ZZaa  pprriimmeerr  pprroommeettnnee,,  žžeelleezznniišškkee  iinn  lleettaallsskkee  nneessrreeččee  nnii  ppoottrreebbnnoo  iizzddeellaattii  ppoosseebbnneeggaa  nnaaččrrttaa  
zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..  
  
VV  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  pprroommeettnnii,,  žžeelleezznniišškkii  aallii  lleettaallsskkii  nneessrreeččii  ssee  vvkklljjuuččiijjoo::  
  

−−  OOGGEE  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
−−  ššttaabb  CCZZ  iinn  ooppaazzoovvaallccee,,  
−−  ppooddjjeettjjaa,,  zzaavvooddee  iinn  ddrruuggee  oorrggaanniizzaacciijjaa,,  kkii  ssoo  ss  sskklleeppoomm  zzaaddoollžžeennee  zzaa  nnaallooggee  CCZZ,,  
−−  ppoo  oocceennii  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee,,  ssiillee  ssoosseeddnnjjiihh  oobbččiinn,,  rreeggiijjsskkee  iinn  ddrržžaavvnnee  ssiillee,,  
−−  oobbvveeššččaannjjee  RReeCCOO,,  
−−  oobbvveeššččaannjjee  kkrraajjaannoovv  oo  oommeejjiittvvii  ggiibbaannjjaa  vv  bblliižžiinnii  nneessrreeččee,,  tteerr  pprreepprreeččiitteevv  ppaanniikkee,,  
−−  iizzvveessttii  uukkrreeppee  ssaannaacciijjee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  ppoo  ppoottrreebbii  ttuuddii  nnaassttaanniitteevv  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  
−−  iizzvveessttii  zzaaššččiittoo  oobbjjeekkttoovv..  
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RRAADDIIOOLLOOŠŠKKAA  AALLII  JJEEDDRRSSKKAA  NNEESSRREEČČAA    

  
  

  
  
11..    VViirrii  nneevvaarrnnoossttii    
  
VViirrii  nneevvaarrnnoossttii  vv  NNEEKK  ssoo::    

--  nneevvaarrnnoosstt  vv  jjeeddrrsskkeemm  oobbjjeekkttuu  ((jjeeddrrsskkaa  nneessrreeččaa)),,    
--  nneevvaarrnnoosstt  pprrii  pprreevvoozzuu  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ssnnoovvii..    

  
22..    MMoožžnnii  vvzzrrookkii  nnaassttaannkkaa  nneessrreeččee    
  
MMoožžnnii  vvzzrrookkii  nnaassttaannkkaa  nneessrreeččee  vv  NNEEKK  ssoo::    

--  zzmmaannjjššaannjjee  vvaarrnnoossttii  eelleekkttrraarrnnee,,    
--  vveeččjjaa  ooddppoovveedd  vvaarrnnoossttnniihh  ffuunnkkcciijj  eelleekkttrraarrnnee,,    
--  mmoožžnnoosstt  iizzppuussttaa  rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  mmaatteerriiaallaa  vv  ookkoolljjee  vv  ttoolliikkššnnii  mmeerrii,,  ddaa  ddoozzee  vv  ookkoolljjuu  
pprreesseeggaajjoo  iinntteerrvveenncciijjsskkee  nniivvoojjee..    

  
33..  VVeerrjjeettnnoosstt  ppoojjaavvlljjaannjjaa  nneessrreeččee    
  
NNaajjhhuujjššee  ssoo  ppoosslleeddiiccee  jjeeddrrsskkiihh  nneessrreečč..  JJeeddrrsskkaa  nneessrreeččaa  vv  NNuukklleeaarrnnii  eelleekkttrraarrnnii  KKrršškkoo  ((NNEEKK))  jjee  
zzeelloo  mmaalloo  vveerrjjeettnnaa,,  ssaajj  iimmaa  eelleekkttrraarrnnaa  vvggrraajjeennoo  vviissookkoo  ssttooppnnjjoo  aakkttiivvnnee  iinn  ppaassiivvnnee  vvaarrnnoossttii..    
  
44..  VVrrssttaa,,  oobblliikkaa  iinn  ssttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii    
  
MMoorreebbiittnnoo  nneezzggooddoo  vv  NNEE  KKrršškkoo,,  gglleeddee  nnaa  ssttooppnnjjoo  ooggrroožžaannjjaa  ddeelliimmoo  nnaa::    
  

NNEENNOORRMMAALLNNII  DDOOGGOODDEEKK  --  II..  SSTTOOPPNNJJAA::    
((SSttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii,,  kkii  ssee  rraazzggllaassii,,  kkoo  ssee  ddooggooddkkii  rraazzvviijjaajjoo  vv  ssmmeerrii  pprreesseeggaannjjaa  ppooggoojjeevv  
zzaa  nnoorrmmaallnnoo  oobbrraattoovvaannjjee  eelleekkttrraarrnnee  --  uukkrreeppii  iinn  aakkttiivvnnoossttii  iizzvveenn  eelleekkttrraarrnnee  ššee  nniissoo  
ppoottrreebbnnii))..    
ZZAAČČEETTNNAA  NNEEVVAARRNNOOSSTT  --  IIII..  SSTTOOPPNNJJAA    
((PPrrii  nnaassttaannkkuu  aallii  rraazzvvoojjuu  iizzrreeddnniihh  ddooggooddkkoovv,,  kkii  bbii  llaahhkkoo  iimmeellii  zzaa  ppoosslleeddiiccoo  zzmmaannjjššaannjjee  
vvaarrnnoossttii  eelleekkttrraarrnnee..  KKlljjuubb  tteemmuu  nnii  pprriiččaakkoovvaattii  vveeččjjeeggaa  ttvveeggaannjjaa  zzaa  ookkoolljjee,,  vveennddaarr  ssee  
oobbvveessttiijjoo  pprriissttoojjnnii  oorrggaannii  iinn  oorrggaanniizzaacciijjee  vv  ookkoolljjuu  vv  zzvveezzii  ss  pprriipprraavvoo  nnaa  mmoorreebbiittnnoo  
ppoossllaabbššaannjjee  rraazzmmeerr))..    
OOBBJJEEKKTTNNAA  NNEEVVAARRNNOOSSTT  --  IIIIII..  SSTTOOPPNNJJAA    
((PPrriiššlloo  bbii  ddoo  vveeččjjee  ooddppoovveeddii  vvaarrnnoossttnniihh  ffuunnkkcciijj  eelleekkttrraarrnnee  iinn  bbii  iimmeelloo  zzaa  ppoosslleeddiiccoo  
ooggrroožžeennoosstt  oosseebbjjaa  eelleekkttrraarrnnee  aallii  ookkoolliišškkeeggaa  pprreebbiivvaallssttvvaa..  NNaa  tteejj  ssttooppnnjjii  ssoo  žžee  pprreeddvviiddeennii  
uukkrreeppii  oobbvveeššččaannjjaa  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  zzaakkllaannjjaannjjaa,,  eevvaakkuuaacciijjee......))..    
SSPPLLOOŠŠNNAA  NNEEVVAARRNNOOSSTT  --  IIVV..  SSTTOOPPNNJJAA    
((TTuu  ggrree  zzaa  mmoožžnnoosstt  iizzppuussttaa  rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  mmaatteerriiaallaa  vv  ookkoolljjee  vv  ttoolliikkššnnii  mmeerrii,,  ddaa  ddoozzee  vv  
ookkoolljjuu  pprreesseeggaajjoo  iinntteerrvveenncciijjsskkee  nniivvoojjee  ))..    

  
VV  iizzrreeddnniihh  ddooggooddkkiihh  ((  IIIIII..  iinn  IIVV..  ssttooppnnjjee))  llaahhkkoo  pprriiddee  ddoo  iizzppuussttaa  nnaasslleeddnnjjiihh  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ssnnoovvii::    

--    žžllaahhttnnii  pplliinn,,  pprreeddvvsseemm  kksseennoonn  iinn  kkrriippttoonn,,    
--    jjoodd,,  cceezziijj  iinn  nneekkaatteerrii  ddrruuggii  hhllaapplljjiivvii  pprroodduukkttii  tteerr  nnjjiihhoovvee  ssppoojjiinnee,,    



Ocena ogroženosti Občine Mirna Peč pred naravnimi in drugimi nesrečami  

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                         Stran 40/51 

--    tteežžjjee  hhllaapplljjiivvee  ssnnoovvii,,  kkii  vv  aattmmoossffeerrii  vvooddnnee  ppaarree  iinn  zzrraakkaa  zzooppeett  kkoonnddeennzziirraajjoo  iinn  ttvvoorriijjoo  
rraaddiiooaakkttiivveenn  pprraahh..    

KKlljjuubb  tteemmuu,,  ddaa  ssoo  mmoožžnnoossttii  iizzrreeddnneeggaa  ddooggooddkkaa,,  kkii  bbii  ppoovvzzrrooččiill  iizzppuusstt  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ssnnoovvii  vv  
ookkoolljjee  mmaajjhhnnee,,  ssmmoo  kkoott  oorrggaanniizziirraannaa  ddrruužžbbaa  ddoollžžnnii  pprriipprraavviittii  ddoollooččeennee  ppoossttooppkkee  iinn  uukkrreeppee  
pprreevveennttiivvnneeggaa  iinn  ooppeerraattiivvnneeggaa  ppoommeennaa,,  ddaa  bbii  llaahhkkoo  pprraavvooččaassnnoo  uukkrreeppaallii  oozz..  zzmmaannjjššaallii  
ppoosslleeddiiccee  iizzrreeddnneeggaa  ddooggooddkkaa  vv  NNEEKK..    
  
55..    OOggrroožžeennii  pprreebbiivvaallccii,,  žžiivvaallii,,  pprreemmoožžeennjjee  iinn  kkuullttuurrnnaa  ddeeddiiššččiinnaa    
  
PPrrii  mmoorreebbiittnnii  jjeeddeerrsskkii  nneessrreeččii  ssee  rraaddiiooaakkttiivvnnee  ssnnoovvii  llaahhkkoo  rraazzpprrššiijjoo  vv  pprroossttoorree  NNEEKK,,  vv  oožžjjoo  aallii  
ššiirrššoo  ookkoolliiccoo  iinn  ssiicceerr  vv  oozzrraaččjjee,,  vvooddoo  aallii  oobboojjee..    
VV  aattmmoossffeerrii  nnaassttaannee  rraaddiiooaakkttiivvnnii  oobbllaakk  ččiiggaarr  ššiirrjjeennjjee  jjee  zzeelloo  ppooggoojjeennoo  zz  vvrreemmeennsskkiimmii  pprriilliikkaammii  iinn  
ss  hhiittrroossttjjoo  iinn  ssmmeerrjjoo  vveettrraa  tteerr  ssttaabbiillnnoossttjjoo  aattmmoossffeerree..    
ČČee  bbii  iizzppuussttii  pprreesseeggllii  ddoovvoolljjeennee  ddoozzee  rraaddiiooaakkttiivvnnoossttii,,  bbii  bbiilloo  ooggrroožžeennoo  zzddrraavvjjee  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  
rraassttlliinnssttvvaa,,  zzeemmlljjiišščč,,  žžiivvaallsskkeeggaa  ssvveettaa  iinn  ddeelloovvnnii  pprroocceessii  vv  vvsseehh  ssttrruukkttuurraahh  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  VV  
tteemm  pprriimmeerruu  mmoorraammoo  nnaaččrrttoovvaattii  iinn  iizzvvaajjaattii  uussttrreezznnee  iinn  rreeššeevvaallnnee  uukkrreeppee,,  ppoo  pprreenneehhaannjjuu  
nneevvaarrnnoossttii  ppaa  ttuuddii  uussttrreezznnee  ssaannaacciijjsskkee  uukkrreeppee..    
  
66..      VVeerrjjeettnnee  ppoosslleeddiiccee  nneessrreeččee    
  
NNeeppoossrreeddnnii  uuččiinnkkii  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ssnnoovvii  nnaa  ččlloovveekkaa,,  kkii  jjiihh  mmoorraammoo  uuppoošštteevvaattii  pprrii  nnaaččrrttoovvaannjjuu  iinn  
iizzvvaajjaannjjuu  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  ssoo::    

--  ddiirreekkttnnoo  sseevvaannjjee  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ssnnoovvii  iizz  oobbllaakkaa  ggaammaa  žžaarrkkoovv,,  kkii  ddoollooččaa  ddoozzoo  zzaa  cceelloo  tteelloo,,  --  
sseevvaannjjee  bbeettaa  žžaarrkkoovv,,  kkii  jjee  ssoorraazzmmeerrnnoo  llookkaallnnii  kkoonncceennttrraacciijjii  sseevvaallcceevv  bbeettaa  pprrii  ttlleehh,,  kkii  
ddoollooččaa  ddoozzoo  zzaa  cceelloo  kkoožžoo,,    
--  vvddiihhoovvaannjjee  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ssnnoovvii,,  pprreeddvvsseemm  jjooddaa  iinn  cceezziijjaa,,  kkaarr  ššee  ddooddaattnnoo  vvpplliivvaa  nnaa  
ššččiittnniiccoo  iinn  pplljjuuččaa,,  kkaarr  mmoorraammoo  uuppoošštteevvaattii  vv  ookkvviirruu  nneeppoossrreeddnniihh  uukkrreeppoovv,,  --  ggaammaa  sseevvaannjjee  
ttaall,,  kkii  ppoovveeččuujjee  pprriijjeettoo  ddoozzoo  zzaa  cceelloo  tteelloo  iinn  kkii  ggaa  ddoollooččaajjoo  ppoovvrrššiinnsskkee  kkoonncceennttrraacciijjee  jjooddaa,,  
cceezziijjaa  iinn  oossttaalleeggaa  pprraahhuu,,  kkii  ssoo  ssee  pprrii  pprreehhoodduu  oobbllaakkaa  vvsseeddllii  nnaa  ttllaa..    

SSpprreemmlljjaannjjee  rraaddiioolloošškkee  ssiittuuaacciijjee  iinn  kkoonnttaammiinnaacciijjee  ssee  iizzvvaajjaa  zz  mmeerrjjeennjjeemm  rraaddiiooaakkttiivvnnoossttii  oozzrraaččjjaa,,  
vvooddee,,  pprreehhrraammbbeenniihh  aarrttiikklloovv,,  rraassttlliinnsskkeeggaa  iinn  žžiivvaallsskkeeggaa  iizzvvoorraa  iinn  zzeemmlljjiiššččaa..    
RReeddnnoo  sspprreemmlljjaannjjee  ssiittuuaacciijjee  iizzvvaajjaajjoo  ssttrrookkoovvnnii  oorrggaannii  NNEE  iinn  ssttrrookkoovvnnee  uussttaannoovvee,,  vv  pprriimmeerruu  
nneessrreeččee  ssee  vvkklljjuuččuujjeejjoo  ttuuddii  ssppeecciiaalliizziirraannee  eennoottee  cciivviillnnee  zzaaššččiittee,,  IInnssttiittuutt  JJoožžeeff  ŠŠtteeffaann,,  ss  ssvvoojjiimmii  
ssttrrookkoovvnnjjaakkii  iinn  mmoobbiillnnii  eekkoolloošškkii  llaabboorraattoorriijj  EELLMMEE,,    iinnssttiittuuttii  ssoosseeddnnjjiihh  ddrržžaavv  tteerr  ssttrrookkoovvnnjjaakkii  
mmeeddnnaarrooddnnee  aaggeenncciijjee  zzaa  aattoommsskkoo  eenneerrggiijjoo..    
  
OOcceennaa  ppooggoojjeevv  iinn  mmoožžnnoossttii  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  tteerr  ooddpprraavvlljjaannjjee  ppoosslleeddiiccee  nneessrreeččee::  
  
11))  UUssppoossoobblljjeennoosstt  ddeelloovvnniihh  lljjuuddii  iinn  oobbččaannoovv  zzaa  oosseebbnnoo  iinn  vvzzaajjeemmnnoo  zzaaššččiittoo::  
OOcceennjjuujjeemmoo,,  ddaa  jjee  uussppoossoobblljjeennoosstt  pprreebbiivvaallcceevv  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee  vv  OObbččiinnii  
MMiirrnnaa  PPeečč  zzaaddoovvoolljjiivvoo..  VV  pprreetteekklloossttii  ssee  jjee  pprreebbiivvaallssttvvoo  uussppoossaabblljjaalloo  nnaa  rraazzlliiččnnee  nnaaččiinnee  
((pprreeddaavvaannjjaa,,  vvaajjee..)),,  vv  zzaaddnnjjeemm  ččaassuu  ppaa  pprreeddvvsseemm  pprreekkoo  ppooddaajjaannjjaa  ddoollooččeenniihh  vvsseebbiinn  vv  ššoollaahh,,  
pprreekkoo  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  oobbvveeššččaannjjaa  iinn  uussppoossaabblljjaannjjaa  ččllaannoovv  ššttaabbaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  TTaakkoo  jjee  
ddeell  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  kkii  jjee  vvkklljjuuččeenn  vv  ssiisstteemm  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((pprriippaaddnniikkii  eennoott,,  PPGGDD  iinn  ddrruuggiihh  
ddrruušštteevv,,  kkii  ssoo  ppoommeemmbbnnee  zzaa  ddeejjaavvnnoosstt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ))  ddooddaattnnoo  uussppoossoobblljjeenn  ttuuddii  zzaa  
ppoommoočč  lljjuuddeemm  iinn  ssvveettoovvaannjjee  pprrii  iizzvvaajjaannjjiihh  uukkrreeppoovv  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee..    
  
22))  MMoožžnnoossttii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  uukkrreeppoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  nneessrreeččii  vv  NNEEKK    

--  SSiillee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč    
  
VV  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  bbiillaa  vv  zzaaddnnjjiihh  lleettiihh  iizzvveeddeennaa  rreeoorrggaanniizzaacciijjaa  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee..  VV    
sskkllaadduu  zz  UUrreeddbboo  oo  mmeerriilliihh  zzaa  oorrggaanniizziirraannjjee,,  oopprreemmlljjaannjjee  iinn  uussppoossaabblljjaannjjee  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  tteerr  
ddrruuggiihh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee,,  ssoo  ssiillee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  rraacciioonnaalliizziirraannee,,  kkaaddrroovvsskkoo  
ddooppoollnnjjeennee,,  nniimmaammoo  ppaa  ššee  ppoottrreebbnnee  oopprreemmee..  IIzzhhaajjaajjoočč  iizz  oorrggaanniizzaacciijjsskkee  sshheemmee  oorrggaanniizziirraannjjaa  
CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  llaahhkkoo  oocceenniimmoo,,  ddaa  vv  pprriimmeerruu  nneessrreeččee  vv  NNEEKK,,  kkii  bbii  pprriizzaaddeellaa  
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ddeell  aallii  cceelloottnnoo  oobbmmooččjjee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  bbii  oobbssttoojjeeččaa  oorrggaanniizzaacciijjaa  CCZZ  zzaaddoossttoovvaallaa  zzaa  
iizzvvaajjaannjjee  uukkrreeppoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..  VV  pprriimmeerruu  vveeččjjeeggaa  oobbsseeggaa  nneessrreeččee,,  bbii  ssee  vv  zzaaššččiittoo  iinn  
rreeššeevvaannjjee  vvkklljjuuččeevvaallee  ttuuddii  rreeggiijjsskkee  iinn  ssoosseeddnnjjee  oobbččiinnee  tteerr  ddrržžaavvnnee  eennoottee  CCZZ..  
  
77..      VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnniihh  nneessrreečč  
  
OObb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  ssee  sspprroossttiijjoo  rraaddiiooaakkttiivvnnee  ssnnoovvii  pprreetteežžnnoo  vv  oozzrraaččjjee  iinn  ssee  rraazzššiirrjjaajjoo  vv  oobblliikkii  
rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaakkaa  vv  ššiirrššee  ookkoolljjee..  SSttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  zzaarraaddii  
rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oonneessnnaažžeennjjaa  ookkoolljjaa  jjee  ooddvviissnnaa  oodd  vvrrssttee  iinn  oodd  kkoolliiččiinnee  iizzppuuššččeennee  aakkttiivvnnoossttii  
ppoossaammeezznniihh  sskkuuppiinn  rraaddiioonnuukklliiddoovv..  PPrreennooss  iinn  rraazzššiirrjjaannjjee  ssttaa  ooddvviissnnaa  oodd  vvrreemmeennsskkiihh  rraazzmmeerr..    
RRaaddiiooaakkttiivvnnoo  sseevvaannjjee  pprriihhaajjaa  ddoo  ččlloovveekkaa  ppoo  ttrreehh  pprreennoossnniihh  ppootteehh::  zz  vvddiihhaavvaannjjeemm  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  
zzrraaččnniihh  ddeellcceevv,,  zzaauužžiittjjeemm  zz  vvooddoo  iinn  hhrraannoo  tteerr  nneeppoossrreeddnniimm  zzuunnaannjjiimm  oobbsseevvaannjjeemm  iizz  
rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaakkaa  aallii  iizz  oonneessnnaažžeenniihh  ttaall..    
  
88..  MMoožžnnoosstt  pprreeddvviiddeevvaannjjaa  nneessrreeččee  
  
PPrreeddvviiddeevvaannjjee  jjeeddrrsskkee  nneessrreeččee  aallii  ooggrroožžeennoossttii  zz  rraaddiiooaakkttiivvnniimm  sseevvaannjjeemm  nnii  mmoožžnnoo..  TTaakkii    
ddooggooddkkii  ssoo  nneepprriiččaakkoovvaannii..  NNaa  ppooddllaaggii  ppooddaattkkoovv  oo  nneessrreeččii  ssee  uukkrreeppaa  ttaakkoojj  iinn  aakkttiivviirraajjoo  vvssee  
llookkaallnnee,,  rreeggiijjsskkee  iinn  ppoo  ppoottrreebbii  ddrržžaavvnnee  ssiillee..  ZZaa  ddeekkoonnttaammiinnaacciijjoo  iinn  rraaddiioolloošškkoo  iizzvviiddoovvaannjjee  ssoo  
pprreeddvviiddeennee  rreeggiijjsskkee  iinn  ddrržžaavvnnee  ssiillee..    
  
99..  PPrreeddllooggii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  
  
  
OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  nnii  zznnoottrraajj  oobbmmooččjjaa  iizzvvaajjaannjjaa  pprreevveennttiivvnniihh  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  ((OOPPUU))  oobb  
mmoorreebbiittnnii  nneessrreeččii  vv  NNEEKK  iinn  ssee  zzaa  pprriimmeerr  jjeeddrrsskkee  nneessrreeččee  iizzddeellaa  nnaaččrrtt  uukkrreeppaannjjaa  oobb  nneessrreeččii  
iinn  nnaaččrrtt  sspprreejjeemmaa    pprreežžiivveelliihh  eevvaakkuuiirraanncceevv  iizz  sseekkttoorrjjeevv  iizzvvaajjaannjjaa  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv..  
  
VV  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  rraaddiioolloošškkii  aallii  nnuukklleeaarrnnii  nneessrreeččii  ssee  vvkklljjuuččiijjoo::  
  

−−  RReeggiijjsskkee  iinn  ddrržžaavvnnee  ssiillee  
−−  ppoo  oocceennii  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee,,  ssiillee  ssoosseeddnnjjiihh  oobbččiinn,,  
−−  OOGGEE  JJGGSS  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
−−  ššttaabb  CCZZ  iinn  ooppaazzoovvaallccee,,  
−−  ppooddjjeettjjaa,,  zzaavvooddee  iinn  ddrruuggee  oorrggaanniizzaacciijjaa,,  kkii  ssoo  ss  sskklleeppoomm  zzaaddoollžžeennee  zzaa  nnaallooggee  CCZZ,,  
−−  oobbvveeššččaannjjee  RReeCCOO,,  
−−  oobbvveeššččaannjjee  kkrraajjaannoovv  oo  oommeejjiittvvii  ggiibbaannjjaa  vv  bblliižžiinnii  nneessrreeččee,,  tteerr  pprreepprreeččiitteevv  ppaanniikkee,,  
−−  iizzvveessttii  uukkrreeppee  ssaannaacciijjee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  ppoo  ppoottrreebbii  ttuuddii  nnaassttaanniitteevv  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  
−−  iizzvveessttii  zzaaššččiittoo  oobbjjeekkttoovv..  
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OOCCEENNAA  OOGGRROOŽŽEENNOOSSTTII  OOBB  PPOOJJAAVVUU  KKUUŽŽNNIIHH  BBOOLLEEZZNNII  

  
  
  
11..    VViirrii  nneevvaarrnnoossttii    
  
KKuužžnnee  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh  ssoo  ttiissttee,,  kkii  jjiihh  ppoovvzzrrooččaajjoo  kkuužžnnee  kklliiccee  ((bbaakktteerriijjee,,  ssppiirroohheettee,,  rriikkeecciijjee,,  
vviirruussii  iinn  gglliivvee))..    
KKuužžnnee  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh,,  zzaarraaddii  kkaatteerriihh  ssee  iizzvvaajjaajjoo  ssppllooššnnii  iinn  ppoosseebbnnii  pprreevveennttiivvnnii  tteerr  ddrruuggii  
uukkrreeppii,,  ssoo  gglleeddee  nnaa  vvrrssttoo  iinnffeekkcciijjee  iinn  uukkrreeppee,,  ppoottrreebbnnee  zzaa  nnjjiihhoovvoo  pprreepprreeččeevvaannjjee  iinn  zzaattiirraannjjee,,  
rraazzvvrrššččeennee  vv  ššttiirrii  sskkuuppiinnee::      

••  AA  ((bboolleezznnii,,  kkii  ssoo  zzeelloo  kkuužžnnee))    
••  BB  ((bboolleezznnii,,  kkii  ssoo  pprraavviilloommaa  kkuužžnnee))    
••  CC  ((bboolleezznnii,,  kkii  ssoo  pprraavviilloommaa  ssllaabboo  kkuužžnnee))    
••  zzoooonnoozzee  ((bboolleezznnii  aallii  iinnffeekkcciijjee,,  kkii  ssee  ppoo  nnaarraavvnnii  ppoottii  pprreennaaššaajjoo  zz  žžiivvaallii--vvrreetteennččaarrjjeevv  nnaa  
lljjuuddii  iinn  oobbrraattnnoo,,  llaahhkkoo  ssee  rraazzvvrrššččaajjoo  ttuuddii  vv  sskkuuppiinnee  AA,,BB,,CC))    

  
22..    MMoožžnnii  vvzzrrookkii  nnaassttaannkkaa  nneessrreeččee    
  
NNaa  ppooddrrooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaaeennkkrraatt  nnii  vveeččjjee  nneevvaarrnnoossttii  zzaa  nnaassttaanneekk  mmnnoožžiiččnneeggaa  ppoojjaavvaa  
kkuužžnniihh  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh,,  zzddrraavvssttvveennaa  ssiittuuaacciijjaa  pprrii  ddoommaaččiihh  žžiivvaalliihh  ppaa  jjee  uuggooddnnaa..  GGlleeddee  nnaa  ppoojjaavv  
aavviiaarrnnee  iinnfflluueennccee  vv  RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  vv  zzaaččeettkkuu  lleettaa  22000066,,  kkii  pprriinnaaššaa  vveeččjjoo  sskkrrbb  zzaa  pprreevveennttiivvnnoo  
oobbnnaaššaannjjee  rreejjcceevv  ppeerruuttnniinnee,,  ppaa  ttoo  ppoommeennii,,  ddaa  ttuuddii  nnaaššee  ookkoolljjee  nnii  vvaarrnnoo  pprreedd  mmnnoožžiiččnniimm  
ppoojjaavvoomm  kkuužžnniihh  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh..    
  
33..      VVeerrjjeettnnoosstt  ppoojjaavvlljjaannjjaa  nneessrreeččee    
  
NNeekkaatteerree  kkuužžnnee  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh  ssee  ppoojjaavvlljjaajjoo  zzeelloo  rreeddkkoo  iinn  vv  mmaannjjššeemm  oobbsseegguu,,  ddrruuggee  ppaa  
ppooggoossttoo  iinn  ssee  hhiittrroo  ššiirriijjoo  nnaa  vveeččjjee  oobbmmooččjjee..      
OOssnnoovvnnee  oobblliikkee  ssoo::    

--  eennzzoooottiijjaa    ((kkuužžnnaa  bboolleezzeenn  ssee  pprrii  žžiivvaalliihh  ssttaallnnoo  ppoojjaavvlljjaa  vv  rraazzlliiččnnii  jjaakkoossttii,,  nnaa  iisstteemm  mmeessttuu  
iinn  nnaa  oožžjjeemm  ppooddrrooččjjuu));;    
--  eeppiizzoooottiijjaa  ((bboolleezzeenn  iizzbbrruuhhnnee  vv  vveeččjjeemm  oobbsseegguu  iinn  ssee  hhiittrroo  ššiirrii));;    
--  ppaannzzoooottiijjaa  ((bboolleezzeenn  ssee  hhiittrroo  ššiirrii  nnaa  vveelliikkeemm  oobbmmooččjjuu))..    

  
44      VVrrssttaa,,  oobblliikkaa  iinn  ssttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii    
  
VV  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  rreeggiissttrriirraanniihh  331122  kkmmeettiijj..  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  vveelliikkaa  oobbččiinnaa..  NNee  ssiicceerr  ppoo  
ssvvoojjii  ppoovvrrššiinnii  ––  oobbsseeggaa  llee  4488  kkmm22,,  oozziirroommaa  11..447755  hhaa  kkmmeettiijjsskkiihh  zzeemmlljjiišščč,,  ppaačč  ppaa  ppoo  rreejjcciihh  iinn  
nnjjiihhoovveemm  ssttaalleežžuu  kkrraavv  mmoollzznniicc..  VV  kkoonnttrroollii  pprriirreejjee  mmlleekkaa  jjee  vv  MMiirrnnii  PPeeččii  11..113399  kkrraavv..  TToo  jjee  1133,,00  %%  
vvsseehh  kkrraavv  nnaa  oobbmmooččjjuu  KKmmeettiijjsskkoo  ggoozzddaarrsskkeeggaa  zzaavvooddaa  NNoovvoo  mmeessttoo,,  kkjjeerr  MMiirrnnaa  PPeečč  pprreeddssttaavvlljjaa  
llee  11,,99  %%  ppoovvrrššiinnee  oozz..  11,,22  %%  kkmmeettiijjsskkiihh  zzeemmlljjiišščč..  
  
OO  mmnnoožžiiččnneemm  ppoojjaavvuu  kkuužžnniihh  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh  kkoott  oo  nneessrreeččii  ggoovvoorriimmoo  ttaakkrraatt,,  kkoo  jjee  ppoottrreebbnnoo  zzaa  
nnaaddzzoorr  iinn  oobbvvllaaddoovvaannjjee  uuppoorraabbiittii  ppoosseebbnnee  uukkrreeppee,,  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa..  NNaa  nneessrreeččoo  ssee  jjee  ppoottrreebbnnoo  
pprraavvooččaassnnoo  pprriipprraavviittii..  
KKoonncceepptt  ooddzziivvaa  oobb  ppoojjaavvuu  kkuužžnniihh  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh  tteemmeelljjii  nnaa  kkllaassiiffiikkaacciijjii  ddooggooddkkaa,,  kkii  jjee  vv  
pprriissttoojjnnoossttii  DDrržžaavvnneeggaa  ssrreeddiiššččaa  zzaa  nnaaddzzoorr  bboolleezznnii  ((DDSSNNBB))..  PPrrii  tteemm  ppoozznnaammoo  ddvvee  vvrrssttii  
ddooggooddkkoovv::    
  OObbvvllaaddlljjiivvii  ddooggooddkkii,,  kkjjeerr  jjee  ppoojjaavv  kkuužžnniihh  bboolleezznnii  oobbvvllaaddlljjiivv  iinn  jjee  ss  ppoommooččjjoo  ddrruuggiihh  jjaavvnniihh  sslluužžbb  
ppoodd  nnaaddzzoorroomm  pprriissttoojjnniihh  vveetteerriinnaarrsskkiihh  oorrggaanniizzaacciijj..  VVeetteerriinnaarrsskkee  oorrggaanniizzaacciijjee  ppoosskkrrbbiijjoo  zzaa  
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oobbvveeššččaannjjee,,  VVUURRSS  ppaa  iizzvvaajjaa  uukkrreeppee  iinn  sspprreemmlljjaa  ddooggooddkkee,,  ssiisstteemm  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  
nneessrreeččaammii  ppaa  jjee  vv  pprriipprraavvlljjeennoossttii..      
  TTeežžkkoo  oobbvvllaaddlljjiivvii  ddooggooddkkii  ––  mmnnoožžiiččnnii  ppoojjaavv  kkuužžnniihh  bboolleezznnii,,  kkjjeerr  jjee  ppoojjaavv  kkuužžnnee  bboolleezznnii  pprrii  
žžiivvaalliihh  oobbvvllaaddlljjiivv  zz  ddeejjaavvnnoossttjjoo  vveetteerriinnaarrsskkiihh  oorrggaanniizzaacciijj,,  jjaavvnniihh  sslluužžbb  iinn  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  
iinn  ppoommoočč..  NNaa  ppooddllaaggii  nnaappoovveeddii  ppootteekkaa  nneessrreeččee  iinn  oocceennee  ssiittuuaacciijjee,,  kkii  jjoo  iizzddeellaa  DDSSNNBB,,  ppoovveelljjnniikk  
ššttaabbaa  CCZZ  zzaa  ddoolleennjjsskkoo  nnaa  oossnnoovvii  uukkaazzaa  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  RRSS  ddoollooččii  zzaaššččiittnnee  uukkrreeppee  iinn  nnaallooggee  
zzaaššččiittee  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  nnaa  oobbmmooččjjuu  ddoolleennjjsskkee..    
  
55..    OOggrroožžeennii  pprreebbiivvaallccii,,  žžiivvaallii,,  pprreemmoožžeennjjee  iinn  kkuullttuurrnnaa  ddeeddiiššččiinnaa    
  
OObb  mmnnoožžiiččnneemm  ppoojjaavvuu  kkuužžnniihh  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh  ssoo  rreejjccii  žžiivvaallii  ddoollžžnnii  iizzvvaajjaattii  oosseebbnnoo  iinn  vvzzaajjeemmnnoo  
zzaaššččiittii,,  kkii  oobbsseeggaa  uukkrreeppee  zzaa  pprreepprreeččeevvaannjjee  iinn  uubbllaažžiitteevv  ttvveeggaannjj  zzaa  zzddrraavvjjee  iinn  žžiivvlljjeennjjee  tteerr  
pprreemmoožžeennjjee  ppoossaammeezznniikkaa..    
VV  ttaa  nnaammeenn  jjiihh  jjee  ppoottrreebbnnoo  uussppoossoobbiittii  zzaa  uuppoorraabboo  oosseebbnniihh  vvaarroovvaallnniihh  ssrreeddsstteevv,,  oobbvvllaaddaattii  mmoorraajjoo  
oossnnoovvee  pprrvvee  vveetteerriinnaarrsskkee  ppoommooččii,,  sseezznnaanniittii  ssee  mmoorraajjoo  ss  ssrreeddssttvvii  zzaa  rraazzkkuužžiitteevv  iinn  nnjjeennoo  iizzvveeddbboo,,  
uuppoošštteevvaattii  mmoorraajjoo  vvssaa  nnaavvooddiillaa,,  kkii  jjiihh  iizzddaajjaajjoo  pprriissttoojjnnee    
ssttrrookkoovvnnee  sslluužžbbee,,  pprriisskkrrbbeettii  ssii  mmoorraajjoo  nnaajjnnuujjnneejjššaa  oosseebbnnaa  iinn  zzaaššččiittnnaa  ssrreeddssttvvaa  tteerr  ppoottrreebbššččiinnee  
zzaa  oosseebbnnoo  iinn  vvzzaajjeemmnnoo  zzaaššččiittoo..    
ZZaa  oorrggaanniizziirraannjjee,,  rraazzvviijjaannjjee  iinn  uussmmeerrjjaannjjee  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee  oobb  mmnnoožžiiččnneemm  ppoojjaavvuu  
kkuužžnniihh  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh  sskkrrbbii  llookkaallnnaa  sskkuuppnnoosstt..    PPrrii  tteemm  ssooddeelluujjee  zz  LLSSNNBB,,  kkii  oobbččaannoomm  zzaaggoottoovvii  
vvssoo  ppoottrreebbnnoo  ppoommoočč  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  ddoollooččeenniihh  uukkrreeppoovv  ((ssttrrookkoovvnnaa  lliitteerraattuurraa,,  pprriirrooččnniikkii  zzaa  
žžiivviinnoorreejjccee))..    
ZZaa  oobbvveeššččaannjjee  pprreebbiivvaallcceevv  oo  ssttaannjjuu  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  jjee  pprriissttoojjnnaa  llookkaallnnaa  sskkuuppnnoosstt,,  kkii  
pprreekkoo  iinnffoorrmmaacciijjsskkeeggaa  cceennttrraa  sseezznnaannii  pprreebbiivvaallssttvvoo  zz  rraazzmmeerraammii  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  iinn  
oobbjjaavviijjoo  iinnffoorrmmaacciijjee  zzaa  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc  iinn  ssaannaacciijjoo  vv  jjaavvnniihh  oobbččiilliihh..  ZZaa  ddooddaattnnee  iinnffoorrmmaacciijjee  
oobbččaannoomm  llaahhkkoo  oobbjjaavviijjoo  ppoosseebbnnoo  tteelleeffoonnsskkoo  šštteevviillkkoo..    
PPrreebbiivvaallccii  mmoorraajjoo  bbiittii  pprraavvooččaassnnoo  sseezznnaannjjeennii  ss  ppoossttooppkkii,,  kkii  jjiihh  mmoorraajjoo  iizzvveessttii  zzaa  zzaavvaarroovvaannjjee  
llaassttnnee  vvaarrnnoossttii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa..    
  
66..      VVeerrjjeettnnee  ppoosslleeddiiccee  nneessrreeččee    
  
PPoosslleeddiiccee  mmnnoožžiiččnneeggaa  ppoojjaavvaa  kkuužžnniihh  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh  vv  ddoolleennjjsskkii  rreeggiijjii  bbii  bbiillee  pprreeddvvsseemm  nnaa  
ggoossppooddaarrsskkeemm  ddeelluu,,  ssaajj  ddeelluu  rreeggiissttrriirraanniihh  kkmmeettiijj  pprreeddssttaavvlljjaa  rreejjaa  žžiivvaallii  eeddiinnii  aallii  pprreetteežžeenn  ddeell  
ddoohhooddkkaa  zzaa  pprreežžiivveettjjee,,  hhkkrraattii  ppaa  bbii  bbiillee  ppoosslleeddiiccee::  

--  nneeppoossrreeddnnaa  šškkooddaa  zzaarraaddii  ppooggiinnoovv  aallii  zzaakkoollaa  žžiivvaallii  tteerr  zzmmaannjjššaannjjuu  pprrooiizzvvooddnnjjee  iinn  pprroommeettaa  
zz  žžiivvaallmmii,,    
--  zzaassttoojjii  vv  mmeeddnnaarrooddnneemm  pprroommeettuu  iinn  ss  tteemm  ttuuddii  nneeggaattiivvnnee  ppoosslleeddiiccee  zzaa  ttuurriizzeemm,,    
--  zzmmaannjjššaannjjee  nnaakkuuppoovv  mmeessnniihh  iizzddeellkkoovv  iinn  ppoolliizzddeellkkoovv  vv  ttrrggoovviinnaahh,,    
--  ššiirrjjeennjjee  zzoooonnoozz  pprrii  lljjuuddeehh,,    
--  oonneessnnaažžeevvaannjjee  ookkoolljjaa  iinn  ss  tteemm  ppoovveeččaannaa  nneevvaarrnnoosstt  zzaa  zzddrraavvjjee  lljjuuddii,,    
--  vveelliikkii  ssttrroošškkii  zzaa  pprreevveennttiivvoo,,  zzaattiirraannjjee  iinn  iizzkkoorreenniinnjjeennjjee  tteehh  bboolleezznnii..    

  
77..  UUkkrreeppaannjjee  vv  pprriimmeerruu  nneessrreečč  
  
PPrroossttoorrsskkii,,  ggrraaddbbeennii  iinn  ddrruuggii  tteehhnniiččnnii  uukkrreeppii::    
  
OObb  mmnnoožžiiččnneemm  ppoojjaavvuu  kkuužžnniihh  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh  jjee  zzeelloo  ppoommeemmbbnnoo,,  ddaa  ssoo  žžiivvaallsskkaa  ttrruuppllaa  ččiimm  
pprreejj  ooddssttrraannjjeennaa  oozziirroommaa  uunniiččeennaa,,  ddaa  ssee  pprreepprreeččii  nnaaddaalljjnnjjee  ššiirrjjeennjjee  bboolleezznnii..  NNaajjpprriimmeerrnneejjššii  
nnaaččiinn  uunniiččeennjjaa  ssee  ddoollooččii  ppoo  nnaavvooddiilliihh  DDSSNNBB  aallii  LLSSNNBB..      
MMoožžnnii  nnaaččiinnii  ssoo::      

--  ooddvvoozz  vv  kkaaffiilleerriijjee,,      
--  zzaakkooppaavvaannjjee  iinn      
--  sseežžiiggaannjjee..      
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KKeerr  ppoo  mmnneennjjuu  vveetteerriinnaarrsskkiihh  ssttrrookkoovvnnjjaakkoovv  kkaaffiilleerriijjee  vv  ddrržžaavvii  nnee  bbooddoo  zzaaddooššččaallee  zzaa  ppoovveeččaannee  
ppoottrreebbee  ppoo  uunniiččeennjjuu  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell,,  mmoorraajjoo  oorrggaannii  VVUURRSS  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  zz  llookkaallnniimmii  sskkuuppnnoossttmmii  
vvnnaapprreejj  pprriipprraavviittii  llookkaacciijjee  mmeesstt  ppookkooppaa  oozziirroommaa  mmeesstt  zzaa  sseežžiigg..  
DDoollooččiitteevv  llookkaacciijj  zzaa  ppookkoopp  aallii  sseežžiigg  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell  SSeežžiigg  aallii  zzaakkoopp  ttrruuppeell  žžiivvaallii  mmoorraa  bbiittii  
oopprraavvlljjeenn  zznnoottrraajj  ookkuužžeenneeggaa  oobbmmooččjjaa,,  ppoo  mmoožžnnoossttii  vv  bblliižžiinnii  ffaarrmm..    
LLookkaacciijjee  zzaa  sseežžiiggaannjjee  iinn  ppookkoopp  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell  ddoollooččiijjoo  oobbččiinnee  vv  ssvvoojjiihh  pprroossttoorrsskkiihh  aakkttiihh,,  pprrii  
ččeemmeerr  mmoorraajjoo  uuppoošštteevvaattii  kkrriitteerriijjee  zzaa  uummeeššččaannjjee  ppoosseeggoovv  vv  pprroossttoorr  iizz  PPrroossttoorrsskkeeggaa  rreeddaa  
SSlloovveenniijjee  iinn  kkoonncceepptt  rraavvnnaannjjaa  zz  ooddppaaddkkii  vv  ddrržžaavvii..    UUrreeddiitteevv  mmeesstt  zzaa  ppookkoopp  iinn  sseežžiigg  žžiivvaallsskkiihh  
ttrruuppeell..  
UUrreeddiitteevv  mmeesstt  zzaa  ppookkoopp  iinn  sseežžiigg  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell  ddoollooččaa  VVUURRSS,,  pprriimmeerrnnee  llookkaacciijjee  ppaa  vv  sskkllaadduu  ss  
ssvvoojjiimmii  pprroossttoorrsskkiimmii  aakkttii  pprreeddllaaggaajjoo  pprriissttoojjnnee  oobbččiinnee..    
  
PPrriipprraavvaa  ggrroobbiišščč  tteerr  pprriipprraavvaa  mmaatteerriiaallaa  zzaa  sseežžiiggaannjjee  oobbsseeggaa::    

••  pprreegglleedd  mmaatteerriiaallnnoo  tteehhnniiččnniihh  ssrreeddsstteevv  zzaa  iizzkkoopp  jjaamm,,    
••  pprreegglleedd  oorrggaanniizzaacciijj  iinn  ppoossaammeezznniikkoovv,,  kkii  iizzvvaajjaajjoo  iizzkkoopp,,    
••  pprreegglleedd  ddoobbaavviitteelljjeevv  ssttaarriihh  aavvttoommoobbiillsskkiihh  ppllaaššččeevv  iinn  žžeelleezznniišškkiihh  pprraaggoovv,,  aallii  ddrruuggeeggaa  
mmaatteerriiaallaa..    

PPrrii  tteemm  ssooddeelluujjeejjoo  ttuuddii  oobbččiinnsskkee  eennoottee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..    
PPrreevvoozz  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell  ddoo  mmeessttaa  ppookkooppaa  aallii  sseežžiiggaa  iizzvvrrššiijjoo  pprriissttoojjnnee  jjaavvnnee  sslluužžbbee  zzaa  pprreevvoozz  iinn  
rraavvnnaannjjee  zz  žžiivvaallsskkiimmii  ooddppaaddkkii  tteerr  vveetteerriinnaarrsskkaa  hhiiggiieennsskkaa  sslluužžbbaa  ((VVHHSS))..  
VV  kkoolliikkoorr  ttee  sslluužžbbee  nnee  zzmmoorreejjoo,,  llaahhkkoo  pprreevvoozzee  oopprraavviijjoo  jjaavvnnaa  kkoommuunnaallnnaa  ppooddjjeettjjaa,,  kkii  zzaa  ttoo  
iizzppoollnnjjuujjeejjoo  ppooggoojjee  ((ppoottrreebbnnaa  pprreevvoozznnaa  oopprreemmaa))..    
  
UUnniiččeevvaannjjee  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell  iinn  nnaaddzzoorr      
  
ZZaa  uunniiččeennjjee  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell  ssoo  ooddggoovvoorrnnee::  
••  jjaavvnnee  sslluužžbbee  zzaa  pprreevvoozz  žžiivvaallsskkiihh  ooddppaaddkkoovv  iinn  rraavvnnaannjjee  zz  nnjjiimmii  tteerr    
••  ZZaa  nnaaddzzoorr  pprrii  uunniiččeennjjuu  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell  ssoo  ooddggoovvoorrnnee  vveetteerriinnaarrsskkee  oorrggaanniizzaacciijjee..    
PPrrii  nnaaddzzoorruu  sseežžiiggaa  ssooddeelluujjeejjoo  ttuuddii  pprriissttoojjnnaa  ggaassiillsskkaa  ddrruuššttvvaa..  NNaaččiinn  sseežžiiggaa  jjee  ooddvviisseenn  oodd  vvrrssttee  
bboolleezznnii..    
  
KKeemmiiččnnaa  iinn  bbiioolloošškkaa  zzaaššččiittaa    
  
KKeemmiiččnnaa  iinn  bbiioolloošškkaa  zzaaššččiittaa  oobbsseeggaa  uukkrreeppee  tteerr  ssrreeddssttvvaa  zzaa  nneeppoossrreeddnnoo  zzaaššččiittoo  pprreedd  uuččiinnkkii    
kkuužžnniihh  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh,,  iinn  ssiicceerr::    

••  zzaaššččiittoo  lljjuuddii  iinn  žžiivvaallii  ((oozznnaaččeevvaannjjee  mmeejjaa  ookkuužžeenniihh  iinn  ooggrroožžeenniihh  oobbmmooččiijj))    
••  ddeekkoonnttaammiinnaacciijjoo  lljjuuddii  iinn  žžiivvaallii,,  mmaatteerriiaallnniihh  ddoobbrriinn  iinn  ookkoolljjaa  ((rraazzkkuužžiitteevv  lljjuuddii,,  oobblleekkee,,  
ssttaannoovvaannjjsskkiihh  ppoovvrrššiinn,,  hhlleevvoovv,,  ddvvoorriišščč,,  ppaaššnniikkoovv,,  ooddppllaakk  iinn  žžiivvaallsskkiihh  iizzttrreebbkkoovv,,  
ddeezziinnffeekkcciijjaa  iinn  ddeerraattiizzaacciijjaa  oobbjjeekkttoovv  nnaa  ookkuužžeenneemm  oobbmmooččjjuu))..    

NNaallooggee  kkeemmiiččnnee  iinn  bbiioolloošškkee  zzaaššččiittee  iizzvvaajjaajjoo  vveetteerriinnaarrsskkee  oorrggaanniizzaacciijjee  iinn  hhiiggiieennsskkee  sslluužžbbee,,  oobb  
mmnnoožžiiččnneemm  ppoojjaavvuu  kkuužžnniihh  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh  ppaa  ssee  llaahhkkoo  aakkttiivviirraajjoo  ttuuddii  oobbččiinnsskkee  iinn  rreeggiijjsskkee  
eennoottee  zzaa  RRKKBB  zzaaššččiittoo  tteerr  pprriissttoojjnnaa  ggaassiillsskkaa  ddrruuššttvvaa  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč..    
  
88..    PPrreeddllooggii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  ppoojjaavvuu  kkuužžnniihh  bboolleezznnii  
  
GGlleeddee  nnaa  ttoo,,  ddaa  jjee  vv  vvsseehh  oobbččiinnaahh  nnaa  ddoolleennjjsskkeemm  pprriissoottnnoo  vveeččjjee  šštteevviilloo  rraazzlliiččnniihh  vvrrsstt  žžiivvaallii,,  pprrii  
kkaatteerriihh  llaahhkkoo  iizzbbrruuhhnnee  mmnnoožžiiččeenn  ppoojjaavv  kkuužžnniihh  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh,,  jjee  ppoottrreebbnnoo  nnaa  nniivvoojjuu  rreeggiijjee  
iizzddeellaattii  nnaaččrrtt  uukkrreeppaannjjaa  oobb  mmnnoožžiiččnneemm  ppoojjaavvuu  kkuužžnniihh  bboolleezznnii..  
  
GGlleeddee  nnaa  ttoo,,  ddaa  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  nnii  ddrruužžbb  nnii  zzaavvooddoovv,,  kkii  bbii  ssee  uukkvvaarrjjaallii  zz  ffaarrmmsskkoo  
vvzzrreejjoo  žžiivviinnee  ((zz  vveečč  kkoott  220000  ggllaavv  žžiivviinnee))  nnii  ppoottrreebbnnoo  iizzddeellaattii  nnaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  
mmnnoožžiiččnneemm  ppoojjaavvuu  kkuužžnniihh  bboolleezznnii  pprrii  žžiivvaalliihh..      
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NNEEEEKKSSPPLLOODDIIRRAANNAA  UUBBOOJJNNAA  SSRREEDDSSTTVVAA  

  
    
11..    VViirrii  nneevvaarrnnoossttii    
    
OOssttaannkkii  NNUUSS  vv  oobbččiinnii  iizzvviirraajjoo  iizz  IIII..  ssvveettoovvnnee  vvoojjnnee..  PPrreetteežžnnoo  ssoo  lloocciirraannii  oobb  žžeelleezznniišškkii  pprrooggii  aallii  oobb  
ggllaavvnniihh  ppoovveezzoovvaallnniihh  cceessttaahh..    
  NNaajjddbbee  nnaa  ppooddrrooččjjuu  oobb  žžeelleezznniiccii  ssoo  rreellaattiivvnnoo  ppooggoossttee,,  zzllaassttii  pprrii  rraazznniihh  iizzkkooppiihh..  NNaajjddbbee  mmaannjjššiihh  
kkoossoovv  NNUUSS  ppaa  ssoo  mmooggooččee  nnaa  oobbmmooččjjuu  cceelloottnnee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..    
ZZaarraaddii  nneevvaarrnnoossttii,,  kkii  ssoo  ppoovveezzaannee  zz  ooddssttrraannjjeevvaannjjeemm  iinn  uunniiččeennjjeemm  jjee  nnaajjbboolljj  rraacciioonnaallnnaa  rreeššiitteevv  
nnaarrooččaannjjee  ssttoorriitteevv  zzaa  ttoo  uussppoossoobblljjeenniihh  iinn  oopprreemmlljjeenniihh  ppiirrootteehhnniikkoovv  nnaa  nniivvoojjuu  rreeggiijjee..      
    
22..    MMoožžnnii  vvzzrrookkii  zzaa  nnaassttaanneekk  nneessrreeččee    
    
NNaajjddbbaa  NNUUSS  jjee  vveezzaannaa  zz  rraazzlliiččnniimmii  ppoosseeggii  vv  pprroossttoorr::    
    
--    zzeemmeelljjsskkaa  ddeellaa  pprrii  vvsseehh  iizzkkooppiihh  oobb  pprriipprraavvlljjaallnniihh  ggrraaddbbeenniihh  ddeelliihh,,    
--    vvssaa  kkmmeettiijjsskkaa,,  ssaaddjjaarrsskkaa,,  vvrrttnnaarrsskkaa  zzeemmeelljjsskkaa  ddeellaa,,    
--    vvssii  ppoosseeggii  vv  zzvveezzii  zz  iinnffrraassttrruukkttuurroo::  aaddaappttaacciijjee  ppoottii,,  cceesstt,,  vvzzddrržžeevvaallnnoo,,    
--    aaddaappttaacciijjsskkaa  ddeellaa  nnaa  žžeelleezznniiccii,,eelleekkttrrooggoossppooddaarrsskkiihh  oobbjjeekkttiihh,,  vvooddoovvooddnneemm  oommrreežžjjuu,,    
pplliinniiffiikkaacciijjii,,  tteelleeffoonniijjii,,    
--    oobb  hhuuddoouurrnniišškkeemm  oobbnnaaššaannjjuu  vvooddoottookkoovv  pprriihhaajjaa  ddoo  sspprreemmiinnjjaannjjaa  bbrreežžiinn  kkaarr    
                        llaahhkkoo  rraazzggrrnnee  NNUUSS,,    
--    oobb  vvsseehh  ppoosseeggiihh  vvooddnnooggoossppooddaarrsskkeeggaa  ppooddjjeettjjaa  pprrii  rreegguullaacciijjii  vvooddoottookkoovv,,    
--    oobb  ppoohhooddiihh  oobbiisskkoovvaallcceevv  ppllaanniinn  iizzvveenn  uussttaalljjeenniihh  ppoottii,,    
--    oobb  ppoosseeggiihh  oobbččaannoovv  nnaa  ssvvoojjiihh  ppaarrcceellaahh,,  ppoosseessttvviihh  oozz..zzeemmlljjiiššččiihh,,    
--    oobb  nnaammeennsskkeemm  iisskkaannjjuu  lljjuubbiitteelljjeevv  zzbbiirraallcceevv  oopprreemmee  iinn  pprreeddmmeettoovv  iizz  II..    
                        ssvveettoovvnnee  vvoojjnnee,,  ttaakkee  nnaajjddbbee  oossttaanneejjoo  oobbiiččaajjnnoo  pprriikkrriittee..    
    
33..    VVeerrjjeettnnoosstt  ppoojjaavvlljjaannjjaa  nneessrreeččee    
    
RRaazzlliiččnnee    vvrrssttee    eekksspplloozziivvnniihh    tteelleess    pprreeddssttaavvlljjaajjoo    vveeččjjee    nneevvaarrnnoossttii,,    ppaa    ččeepprraavv    jjoo    ddeelloovvnnii    
ssttrroojjii    
zzaaddeenneejjoo    ss    ssvvoojjiimmii    jjeekklleenniimmii    ččeelljjuussttmmii,,    zzaajjeemmaallkkaammii    oozz..    jjeekklleenniimmii    ddeelloovvnnii    sskkllooppii..    VVeeččjjoo  
nneevvaarrnnoosstt  pprreeddssttaavvlljjaajjoo  iizzssttrreellkkii  mmiinnoommeettoovv,,  lleettaallsskkee  bboommbbee  iinn  sseevveeddaa  rrooččnnee  bboommbbee..      
    
44..    VVrrssttaa,,  oobblliikkaa  iinn  ssttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii    
    
OOpprreeddeelliitteevv  ssttooppnnjjee  ooggrroožžeennoossttii  gglleeddee  nnaa  vvrrssttoo  NNUUSS  iinn  tteerriittoorriijj  jjee  tteežžjjee..  NNaa  cceelloottnneemm  ppooddrrooččjjuu  
llaahhkkoo  nnaajjddeemmoo  ttaakkoo  rrooččnnee  bboommbbee  kkoott  mmiinnoommeettnnee  iizzssttrreellkkee,,  lleettaallsskkee  bboommbbee  iinn  ggrraannaattee..    
    
55..    PPootteekk  iinn  mmoožžeenn  oobbsseegg  nneezzggooddee    
    
IIzz    iizzkkuuššeennjj    llaahhkkoo    ttrrddiimmoo,,    ddaa    oobb    ssttrrookkoovvnneemm    rrookkoovvaannjjuu    tteerr    oobb    uuppoošštteevvaannjjuu    vvsseehh    pprraavviill    iinn  
ppoossttooppkkoovv  pprriippaaddnniikkoovv  eennoottee  zzaa  vvaarrssttvvoo  pprreedd  NNUUSS  jjee  oobb  rreegguullaarrnneemm  ppoosseegguu  eennoottee  oozz..  nnjjeenneeggaa  
pprriippaaddnniikkaa    mmaajjhhnnaa    vveerrjjeettnnoosstt    oozz..    sskkoorraajj    nnii    mmoožžnnoossttii,,    ddaa    bbii    ddoo    nneessrreeččee    pprriiššlloo..    VVeelliikkoo    
vveeččjjaa  vveerrjjeettnnoosstt    iinn    mmoožžnnoosstt    jjee    nneessrreeččaa    zzbbiirraallcceevv    oobb    ddeemmoonnttiirraannjjuu    NNUUSS..    NNeessrreeččii    bboottrruujjee    
oobbiiččaajjnnaa  nneessttrrookkoovvnnoosstt,,    vveelliikkaa    rraaddoovveeddnnoosstt,,    nneessttrrppnnoosstt    iinn    rraazzbbuurrjjeennjjee..    NNaasslleeddnnjjaa    vveelliikkaa    
vveerrjjeettnnoosstt    zzaa  nneessrreeččoo    jjee    rraaddoovveeddnnoosstt    oottrrookk,,    kkii    ss    ssvvoojjiimm    rraavvnnaannjjeemm    ppoovvzzrrooččiijjoo    nneessrreeččoo..    
OObbsseegg    jjee    ppoonnaavvaaddii  oommeejjeenn  nnaa  llookkaallnnoo  eekksspplloozziijjoo  ss  ttrraaggiiččnnoo  ssmmrrttjjoo  oosseebbee,,  kkii  ttaakk  ppooddvviigg  iizzvvaajjaa..    
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66..    OOggrroožžaannjjee  pprreebbiivvaallcceevv,,  žžiivvaallii,,  pprreemmoožžeennjjaa  iinn  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee    
    
NNaajjddbbee  vv  mmeessttnniihh  ookkoolliiššiihh,,  ssttrrnnjjeenniihh  nnaasseelljjiihh,,  zzaasseellkkiihh  ssiicceerr  ooggrroožžaajjoo  vv  ddoollooččeenneemm  rraaddiijjuu  nneekkoo    
ddoollooččeennoo  šštteevviilloo  lljjuuddii..  SSeevveeddaa  jjee  ooggrroožžeennoosstt  ooddvviissnnaa  oodd  vveelliikkoossttii,,  ssttaannjjaa  iinn  vvrrssttee  NNUUSS,,  vveennddaarr    
oobb  pprraavviillnneemm  ooddssttrraannjjeevvaannjjuu  jjee  ttoo  zzeelloo  kkrraatteekk  ččaass..      
    
77..    VVeerrjjeettnnee  ppoosslleeddiiccee  nneessrreeččee,,  vveerrjjeettnnoosstt  vveerriižžnnee  nneessrreeččee  iinn  mmoožžnnoosstt  pprreeddvviiddeevvaannjjaa  
nneessrreeččee    
    
OObb  mmoorreebbiittnnii  eekksspplloozziijjii  NNUUSS  pprreeddvviiddeevvaammoo  llookkaallnnoo  uunniiččuujjooččee  ddeelloovvaannjjee  eekksspplloozziivvnneeggaa  tteelleessaa  
ttaakkoo    nnaa    ssrreeddssttvviihh    vv    bblliižžnnjjii    ookkoolliiccii,,    ttaakkoo    mmoožžnnoosstt    žžrrttvvee..    ŽŽrrttvvee    ssoo    llaahhkkoo    ppoossaammeezznniikkii,,    kkii    ssee  
nneessttrrookkoovvnnoo  lloottiijjoo  ooddppiirraannjjaa  tteeggaa  ssrreeddssttvvaa..    
VVeerrjjeettnnoosstt    vveerriižžnnee    nneessrreeččee    nnee    oobbssttaajjaa..    KKeerr    oobbssttaajjaa    vveerrjjeettnnoosstt    iinn    mmoožžnnoosstt    nnaassttaannkkaa    
nneessrreeččee    jjee    
iizzddeellaann  ssiisstteemm  oobbvveeššččaannjjaa  iinn  aakkttiivviirraannjjaa  pprriippaaddnniikkoovv  eennoottee  zzaa  vvaarrssttvvoo  pprreedd  NNUUSS..  DDoollooččeennii  ssoo  
ppoossttooppkkii    zzaa    zzaavvaarroovvaannjjee,,    ooddssttrraannjjeevvaannjjee,,    pprreevvoozz,,    ooddllaaggaannjjee    iinn    uunniiččeevvaannjjee    NNUUSS..    NNaa    
oossnnoovvii  vveelliikkoossttii  oobbmmooččjjaa,,  nnaasseelljjaa))..    
    
88..    PPrreeddlloogg  pprreevveennttiivvnniihh  uukkrreeppoovv    
    
TTaa  uukkrreepp  jjee  ssiicceerr  vv  pprriissttoojjnnoossttii  ddrržžaavvee,,  vveennddaarrllee  jjee  ppoottrreebbnnoo  gglleeddee  nnaa  ooggrroožžeennoosstt::      

••    ččiimmpprreejj  sskkuuppaajj  ppooiisskkaattii  uussttrreezznnoo  llookkaacciijjoo  zzaa  uunniiččeennjjee  nneeeekkssppllooddiirraanniihh  uubboojjnniihh  ssrreeddsstteevv,,    
••    ooppoozzoorriittii  rraazznnee  zzbbiirraallccee  pprreeddmmeettoovv  iizz  pprrvvee  ssvveettoovvnnee  vvoojjnnee,,  ddaa  jjee  ppoobbiirraannjjee,,  pprreevvoozz  iinn    
uunniiččeennjjee  oorroožžjjaa  zzaakkoonnsskkoo  pprreeppoovveeddaannoo,,    
••    zzaaggoottoovviittii  nnaaddzzoorr  nnaadd  zzbbiirraatteelljjii..  

  
  
ZZaa  ttoovvrrssttnnoo  nneessrreeččoo  nnii  ppoottrreebbnnoo  iizzddeellaattii  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..  
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TTEERROORRIIZZEEMM  IINN    

NNEEPPOOSSRREEDDNNAA  VVOOJJNNAA  NNEEVVAARRNNOOSSTT  
  
  
  

  
11..  VViirrii  nneevvaarrnnoossttii  
  
NNee  gglleeddee  nnaa  ččaassoovvnnii  iinn  kkrraajjeevvnnii  ooddmmiikk  vvoojjnniihh  nneevvaarrnnoossttii,,  vveelljjaa  uuggoottoovviitteevv,,  ddaa  ssoo  ttee  ššee  vveeddnnoo  
mmoožžnnee  iinn  ssee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  vv  tteehh  pprriimmeerriihh  mmoorraammoo  ppoosseebbeejj  pprriipprraavviittii..  NNii  ssmmiisseellnnoo  
rraazzpprraavvlljjaattii  oo  vvaarriiaannttaahh  ooggrroožžeennoossttii,,  kkeerr  ssee  ttee  gglleeddee  nnaa  ppoolliittiiččnnoo  iinn  ddrruuggoo  ssiittuuaacciijjoo  hhiittrroo  
mmeennjjaavvaajjoo,,  vveelljjaa  ppaa  nneekkaajj  uuggoottoovviitteevv..  
  
OObbssttaajjaa  oobbjjeekkttiivvnnaa  mmoožžnnoosstt  zzaa  ooggrroožžaannjjaa  SSlloovveenniijjee  iinn  ss  tteemm  ppoossrreeddnnoo  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  OObb  
tteemm  nnee  mmoorreemmoo  mmiimmoo  ssppeecciiffiikkee  iinn  ssttrraatteešškkee  lleeggee  MMiirrnnaa  PPeeččaa  iinn  ookkoolliiccee,,  kkii  jjee  nnaa  kkrriižžiiššččuu  žžee  
zzggooddoovviinnsskkoo  ppoommeemmbbnniihh  ppoottii  mmeedd  jjuuggoomm  iinn  sseevveerroomm  tteerr  mmeedd  vvzzhhooddoomm  iinn  zzaahhooddoomm..  TTaa  lleeggaa  vv  
vvoojjaašškkoo  ssttrraatteešškkeemm  ssmmiisslluu  ppoommeennii  mmoožžnnoosstt  zzaa  pprreehhoodd  vvoojjaašškkiihh  ssiill  sskkoozzii  ttaa  pprroossttoorr..  BBlliižžnnjjee  
iizzkkuuššnnjjee  iizz  vvoojjnnee  11999911  nnaamm  ppoovveejjoo,,  ddaa  nnaamm  ssoosseeddjjee  jjuužžnnee  mmeejjee  nniissoo  pprreevveečč  nnaakklloonnjjeennii..  BBrreezz  
oobbrraammbbee  pprroossttoorraa  nnee  mmoorreemmoo  iizzhhaajjaattii  nnee  gglleeddee  nnaa  vveelliikkoosstt  SSlloovveenniijjee  ssaajj  jjee  jjaassnnoo  ((iizzkkuuššnnjjee  
nnoovveejjššiihh  vvoojjnn)),,  ddaa  nnaamm  ppoommoočč  oodd  zzuunnaajj  nneekkaajj  ppoommeennii  llee  ttaakkrraatt,,  kkoo  ssttoorriimmoo  ssaammii  vviiddnnee  kkoorraakkee  zzaa  
nnaaššoo  ddrržžaavvoo..  TToorreejj  bbrreezz  llaassttnniihh  žžrrtteevv  ttuuddii  ppoommoočč  nniimmaa  uuččiinnkkaa..    
  
22..  MMoožžnnii  vvzzrrookkii  zzaa  nnaassttaanneekk  vvoojjnnee  
  
MMoožžnniihh  vvzzrrookkoovv  jjee  vveečč::  

−−  nneerreeššeennee  mmeejjnnee  iinn  oozzeemmeelljjsskkee  zzaaddeevvee,,  
−−  kkoonnfflliikktt  ss  kkaatteerroo  oodd  ssoosseeddnnjjiihh  ddrržžaavv,,  
−−  kkoonnfflliikktt  vv  ookkvviirruu  ššiirrššiihh  rraazzsseežžnnoossttii..  

  
33..  VVrrssttaa,,  oobblliikkaa  iinn  ssttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii  oobb  vvoojjnnii  
  
VV  pprriimmeerruu  vvoojjnnee  ggrree  zzaa  ppoossrreeddnnoo  iinn  nneeppoossrreeddnnoo  ooggrroožžeennoosstt  lljjuuddii,,  pprreemmoožžeennjjaa  iinn  pprroossttoorraa..  
SSttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii  jjee  ooddvviissnnaa  oodd  cciilljjeevv  aaggrreessiijjee,,  oodd  rraazzmmeerrjjaa  ssiill,,  oodd  llaassttnnee  pprriipprraavvlljjeennoossttii  iinn  
ppooddoobbnnoo..  KKeerr  bbii  vv  pprriimmeerruu  vvoojjnnee  ššlloo  pprreeddvvsseemm  zzaa  ooggrroožžeennoosstt  cciivviillnneeggaa  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  jjee  ssttooppnnjjaa  
ooggrroožžeennoossttii  ooddvviissnnaa  oodd  mmnnooggiihh  ffaakkttoorrjjeevv,,  mmeedd  kkaatteerriimmii  zzaajjeemmaa  vviiddnnoo  mmeessttoo  pprreeddvvsseemm  ssiisstteemm  
zzaakkllaannjjaannjjaa..    
  
  
44..  PPootteekk  iinn  mmoožžeenn  oobbsseegg  ooggrroožžeennoossttii  
  
VV  ookkvviirruu  ooggrroožžeennoossttii  tteeggaa  pprroossttoorraa  oobbssttaajjaa  nneevvaarrnnoosstt  zzaa  nnaaššee  pprreebbiivvaallssttvvoo,,  pprreemmoožžeennjjee  iinn  
pprroossttoorr..  TToorreejj  jjee  oobbsseegg  ooggrroožžeennoossttii  ttuuddii  ooddvviisseenn  oodd  nnaaššee  pprriipprraavvlljjeennoossttii..  
NNaa  nnaaššoo  vvaarrnnoosstt  vv  pprroossttoorruu  ppaa  zzrraavveenn  nnaasspprroottnniikkoovvee  ssiillee  iinn  ssrreeddsstteevv  vvpplliivvaa  ttuuddii  nnaaššaa  
iinnffrraassttrruukkttuurraa,,  tteerr  ssttrruukkttuurraa  oobbjjeekkttoovv,,  kkii  ssoo  vv  tteemm  pprroossttoorruu..  
VV  pprriimmeerriihh  nneeppoossrreeddnnee  ooggrroožžeennoossttii  nnaa  vvaarrnnoosstt  vvpplliivvaa  uukkrreepp  zzaakkllaannjjaannjjaa,,  eevvaakkuuaacciijjee,,  ppaa  ttuuddii  
zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii..  VV  pprriimmeerriihh  ooggrroožžeennoossttii  oodd  ddaalleečč  --  ppoossrreeddnnaa  ooggrroožžeennoosstt  ppaa  nnaa  
vvaarrnnoosstt  vvpplliivvaa  zzaakklloonniiššččnnaa  iinnffrraassttrruukkttuurraa..  KKeerr  ssee  mmaatteerriiaallnnii  ppooggoojjii  zzaa  ttaa  uukkrreepp  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  
ddoollggoorrooččnnoo,,  ssoo  zzaattoo  ppoottrreebbnnee  pprreeddhhooddnnee  aakkttiivvnnoossttii..    
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55..  OOggrroožžeennoosstt  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  žžiivvaallii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa  
  
VVsseebbiinnaa  ooggrroožžeennoossttii  jjee  gglleeddee  nnaa  vvoojjnnee  cciilljjee  llaahhkkoo  zzeelloo  rraazzlliiččnnaa  iinn  zzaajjeemmaa  vvssee  eelleemmeennttee  
ooggrroožžeennoossttii  oodd  ffiizziiččnnee  ppaa  ddoo  iizzgguubbee  cceelloottnneeggaa  pprreemmoožžeennjjaa..  ZZrraavveenn  mmnnooggiihh  uukkrreeppoovv  zzaarraaddii  
ddoollggoorrooččnnoossttii  oopprreeddeelljjuujjeemmoo  pprreeddvvsseemm  uukkrreepp  zzaakkllaannjjaannjjaa..    
  
VV  sskkllaadduu  zz  UUrreeddbboo  oo  ggrraaddiittvvii  iinn  vvzzddrržžeevvaannjjuu  zzaakklloonniišščč    ((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  5577//9966))    jjee  nnaa  oobbmmooččjjuu  
RRSS  oobbvveezznnaa  ggrraaddnnjjaa  zzaakklloonniišščč  oossnnoovvnnee  zzaaššččiittee  vv  vvsseehh  ssttrrjjeenniihh  nnaasseelljjiihh  zz  nnaadd  55000000  pprreebbiivvaallccii  vv  
nnoovviihh  oobbjjeekkttiihh  nnaammeennjjeenniihh  zzaa  ššoollee,,  vvrrttccee,,  zzddrraavvssttvveennee  zzaavvooddee,,  cceennttrree  zzvveezz,,  eenneerrggeettsskkiihh  iinn  
ddrruuggiihh  oobbjjeekkttiihh,,  kkjjeerr  bbii  ssee  vv  vvoojjnnii  oopprraavvlljjaallee  ddeejjaavvnnoossttii  ppoosseebbnneeggaa  ppoommeennaa  zzaa  oobbrraammbboo  iinn  
zzaaššččiittoo..  PPrrii  ddrruuggiihh  nnoovviihh  oobbjjeekkttiihh  nnaa  oobbmmooččjjiihh  oobbvveezznnee  ggrraaddnnjjee  zzaakklloonniišščč  nnaammeennjjeenniihh  zzaa  
bbiivvaannjjee,,  jjee  oobbvveezznnaa  oojjaaččiitteevv  ppllooššččee  nnaadd  kklleettjjoo,,  ttaakkoo,,  ddaa  bbii  vvzzddrržžaallaa  rruuššeennjjee  oobbjjeekkttaa  nnaadd  nnjjoo..  
ZZaakklloonniiššččaa  ssee  pprraavviilloommaa  ggrraaddiijjoo  kkoott  ddvvoonnaammeennsskkii  oobbjjeekkttii,,  ttaakkoo,,  ddaa  nnii  ooggrroožžeennaa  nnjjiihhoovvaa  zzaaššččiittnnaa  
ffuunnkkcciijjaa  iinn  ssoo  pprraavviilloommaa  vv  sskkllooppuu  oobbjjeekkttaa..  ZZaakklloonniiššččee  mmoorraa  llaassttnniikk  rreeddnnoo  vvzzddrržžeevvaattii..  
GGlleeddee  nnaa  ssppeecciiffiikkoo  nnaasseelliijj  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč,,  nnii  jjaavvnniihh  nnii  ddrruuggiihh  zzaakklloonniišščč..  EEddiinnoo  zzaakklloonniiššččee  jjee  
vv  OOssnnoovvnnii  ššoollii  MMiirrnnaa  PPeečč..  LLaahhkkoo  ssee  vvzzppoossttaavvii  ssiisstteemm  zzaakklloonniillnniikkoovv,,  kkaatteerriihh  jjee  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  
PPeečč  zzaaddoossttii..  
  
66..  VVeerrjjeettnnee  ppoosslleeddiiccee  vvoojjnniihh  ddeelloovvaannjj  
  
PPoosslleeddiiccee  vvoojjnniihh  ddeelloovvaannjj  ssoo  llaahhkkoo  zzeelloo  rraazzlliiččnnee::  

−−  vveelliikkee  ččlloovveešškkee  iinn  mmaatteerriiaallnnee  iizzgguubbee,,  
−−  iizzgguubbee  pprroossttoorraa  --  bbeegguunnssttvvoo,,  
−−  mmoottnnjjee  vv  vvsseehh  eelleemmeennttiihh  oosskkrrbbee,,  
−−  ppoošškkooddbbee  lljjuuddii,,  oobbjjeekkttoovv  iinn  nnaapprraavv,,  
−−  uunniiččeennjjee  iinn  ppoošškkooddbbee  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  oobbjjeekkttoovv..                                                                                                                

                                                                                                                                  
77..  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee  
  
VVoojjnnaa  llaahhkkoo  ppoovvzzrrooččii  vveerriižžnnee  nneessrreeččee::  

−−  iizzlliittjjaa  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii,,  
−−  nnaassttaanneekk  nnaalleezzlljjiivviihh  bboolleezznnii,,  
−−  oonneessnnaažžeennjjee  ppooddttaallnniiccee,,  
−−  ppoožžaarrii,,  ppoorruuššiittvvee,,  rraannjjeennccii,,....  

  
88..  MMoožžnnoosstt  pprreeddvviiddeevvaannjj  vvoojjnn  iinn  nnjjiihhoovviihh  ppoosslleeddiicc  
  
VVoojjnnee  kkoott  nnaaddaalljjeevvaannjjee  ppoolliittiikkee  zz  ddrruuggiimmii  ssrreeddssttvvii  jjee  mmoožžnnoo  vv  kkrriittiiččnniihh  mmeeddnnaarrooddnniihh  ssiittuuaacciijjaahh  
ttuuddii  pprreeddvviiddeevvaattii..  ZZaa  nnaass  nnii  ttoolliikkoo  vvaažžnnoo  pprreeddvviiddeevvaannjjee  vvoojjnnee,,  aammppaakk  pprreeddvviiddeevvaannjjee  uukkrreeppoovv  
zzaaššččiittee  ttjj..  oohhrraannjjaannjjee  iinn  rraazzvvoojj  zzaakklloonniiššččnniihh  kkaappaacciitteett..    
  
99..  PPrreeddllooggii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  
  
11..  EElleemmeennttee  nnaaččrrttoovvaannjjaa  oopprraavvii  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč..  ZZaaggoottaavvlljjaa  ssee  ffuunnkkcciioonnaallnnoosstt  iinn  nnaaddzzoorr  nnaadd  

zzaakklloonniillnniikkii,,  tteerr  ffoorrmmiirraattii  eennoottee  zzaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  rreeddaa  iinn  mmiirruu..  
  
22..  VV  iizzvvaajjaannjjee    zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  vvkklljjuuččiittii::  

−−  uupprraavvlljjaavvccaa  zzaakklloonniiššččaa  vv  OOŠŠ  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
−−  eekkiippee  aallii  ggaassiillccee  zzaa  vvzzppoossttaavviitteevv  rreeddaa  iinn  mmiirruu,,  
−−  ddrruuggaa  ppooddjjeettjjee  zzaa  ggrraaddiitteevv  zzaakklloonniillnniikkoovv..  

  
  
1100..  PPrreeddllooggii  zzaa  pprreepprreeččiitteevv,,  oozziirroommaa  uubbllaažžiitteevv  iinn  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc  vvoojjnnee  
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PPrrii  tteejj  ttooččkkii  jjee  pprreeddvvsseemm  ppoouuddaarreekk  nnaa  zzaaggoottaavvlljjaannjjuu  zzaakkllaannjjaannjjaa  vv  ččaassuu  vvoojjnnee,,  pprrii  ččeemmeerr  
zzaajjeemmaammoo  nnaasslleeddnnjjee  pprreeddllooggee::  

−−  rreeddnnoo  vvzzddrržžeevvaattii  zzaakklloonniiššččaa,,  
−−  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  pprraavvooččaassnneeggaa  oorrggaanniizziirraannjjaa  ssiill  zzaa  ppoommoočč  pprreebbiivvaallssttvvuu  ((ggaassiillccii,,  

pprroossttoovvoolljjccii,,....)),,  
−−  uuppoošštteevvaannjjee  pprreeddppiissoovv,,  kkii  uurreejjaajjoo  pprroobblleemmaattiikkoo  ggrraaddnnjjee  iinn  vvzzddrržžeevvaannjjaa  zzaakklloonniišščč  iinn  

zzaakklloonniillnniikkoovv,,  
−−  aanniimmiirraannjjee  pprreebbiivvaallssttvvaa  zzaa  nnaallooggee  pprrii  ggrraaddnnjjii  iinn  vvzzddrržžeevvaannjjuu  zzaakklloonniišščč  iinn  zzaakklloonniillnniikkoovv..    

  
  
  
  
  
IIzzddeellaavvaa  oocceennee  ooggrroožžeennoossttii  jjee  oopprraavvlljjeennaa  vv  sskkllaadduu  zz  NNaavvooddiilloomm  oo  pprriipprraavvii  oocceenn  
ooggrroožžeennoossttii  ((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..    3399//9955  zz  ddnnee    77..77..11999955))..  
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ZZAAKKLLJJUUČČNNEE    UUGGOOTTOOVVIITTVVEE    IINN  UUSSMMEERRIITTVVEE  

  
  

  
  
11..  PPoottrreessii  
  
OObb  pprriilliikkii  ppoottrreessaa  jjee  ppoottrreebbnnoo  ttaakkoojj  pprriissttooppiittii  kk  uuggoottaavvlljjaannjjuu  uuppoorraabbnnoossttii  oobbjjeekkttoovv..  TToo  ddeelloo  mmoorraa  
oopprraavviittii  vveečč  ssttrrookkoovvnniihh  kkoommiissiijj  vv  zzeelloo  kkrraattkkeemm  ččaassuu,,  ddaa  jjee  mmoožžnnoo  nnaattoo  iizzvvaajjaattii  nnaaddaalljjnnjjee  uukkrreeppee..  
PPrrii  oocceennii  jjee  ppoottrreebbnnoo  uuggoottoovviittii  aallii  jjee  ppoošškkooddoovvaannaa  nnoossiillnnaa  aallii  nneennoossiillnnaa  kkoonnssttrruukkcciijjaa,,  ppoosseebbnnoo  
vveerrttiikkaallnnii  eelleemmeennttii,,  kkii  ssoo  hhoorriizzoonnttaallnneemmuu  vvpplliivvuu  ppoottrreessnniihh  ssuunnkkoovv  nnaajjbboolljj  iizzppoossttaavvlljjeennii..  
  
ZZ  oozziirroomm  nnaa  mmeessttoo  iinn  vveelliikkoosstt  ppoošškkooddbbee  nnaa  oobbjjeekkttuu  ssee  oobbjjeekkttii  oozznnaaččuujjeejjoo::  
  
II  --  zzeelleennoo  --  oobbjjeekkttii  zzaa  uuppoorraabboo  zz  mmaannjjššiimmii  ssaannaacciijjsskkiimmii  ddeellii  
IIII  --  rruummeennoo  --  oobbjjeekkttii  ssoo  zzaaččaassnnoo  nneeuuppoorraabbnnii  
IIIIII  --  rrddeeččee  --  oobbjjeekkttii  zzaa  ppoorruuššiitteevv  
  
ZZeelloo  vveelliikkoo  ppoozzoorrnnoosstt  jjee  ppoottrreebbnnoo  ppoossvveettiittii  kkllaassiiffiikkaacciijjii  oobbjjeekkttoovv  iizz  zzeelleennee  vv  rruummeennoo,,  zzaattoo  jjee  
ttrreebbaa  ttee  oobbjjeekkttee  ddeettaajjllnnoo  pprreegglleeddaattii  iinn  oocceenniittii..  
  
KKllaassiiffiikkaacciijjaa  mmeedd  rrddeeččoo  iinn  rruummeennoo  nnii  ttaakkoo  ddeelliikkaattnnaa,,  kkeerr  ssoo  vvssii  ttii  oobbjjeekkttii  nneeuuppoorraabbnnii,,  ssee  ppaa  
kkaassnneejjee  llaahhkkoo  pprreekkvvaalliiffiicciirraajjoo..  
PPrrii  kkllaassiiffiikkaacciijjii  ppoošškkooddbb  ddeelliimmoo  oobbjjeekkttee  vv  66  sskkuuppiinn,,  ppoošškkooddoovvaannee  oobbjjeekkttee  ppaa  oozznnaaččuujjeemmoo  zz  
bbaarrvvoo  iinn  šštteevviillkkoo  kkaatteeggoorriijjee..  
  
II..  pprrvvaa  kkaatteeggoorriijjaa    --  zzeelleennaa  
IIII..  ddrruuggaa  kkaatteeggoorriijjaa  --  zzeelleennaa    aallii    rruummeennaa  
IIIIII..  ttrreettjjaa    kkaatteeggoorriijjaa  --  rruummeennaa  
IIVV..  ččeettrrttaa    kkaatteeggoorriijjaa  --  rruummeennaa  
VV..    ppeettaa  kkaatteeggoorriijjaa    --  rruummeennaa  
VVII..  ššeessttaa  kkaatteeggoorriijjaa    --  rrddeeččaa  
  
PPrrii  oocceennii  oobbjjeekkttoovv  gglleeddee  nnaa  vvrrssttoo  mmaatteerriiaallaa,,  ddeelliimmoo  mmaatteerriiaallee  vv  ddvvee  sskkuuppiinnii  iinn  ssiicceerr::  
  
11..  DDuukkttiivvnnee  aallii  žžiillaavvee,,  kkii  ssoo  ddoo  ggoottoovvee  mmeejjee  eellaassttiiččnnii..  SSeemm  ssppaaddaa  jjeekklloo  iinn  žžeelleezzoobbeettoonn..  
22..  KKrrhhkkii  mmaatteerriiaallii,,  kkii  iimmaajjoo  mmaalloo  eellaassttiiččnnoossttii  iinn  ssee  hhiittrroo  ddeeffoorrmmiirraajjoo..  
  
OObb  pprriilliikkii  oocceennjjeevvaannjjaa  ppoo  ppoottrreessuu  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttoovv  iinn  rraazzppoorreejjaannjjaa  vv  kkaatteeggoorriijjee,,  mmoorraajjoo  
uuppoošštteevvaattii  ttuuddii  ttoo,,  ddaa  ssee  ttllaa  ppoo  pprrvveemm,,  ssiicceerr  nnaajjmmooččnneejjššeemm  ppoottrreessnneemm  ssuunnkkuu  ššee  nnee  uummiirriijjoo..  PPrrii  
uummiirrjjaannjjuu  zzeemmeelljjsskkiihh  ppllaassttii  sslleeddii  pprrvveemmuu  ppoottrreessnneemmuu  ssuunnkkuu  ššee  vveečč  ppoottrreessnniihh  ssuunnkkoovv,,  kkii  ssoo  
pprraavviilloommaa  vvssee  ššiibbkkeejjššii  ddoo  kkoonnččnnee  ssttaabbiilliizzaacciijjee  zzeemmlljjiinnee,,  kkoo  ppoottrreessnnii  ssuunnkkii  ppoovvsseemm  pprreenneehhaajjoo..  
PPoottrreessnnii  ssuunnkkii  pprrii  uummiirrjjaannjjuu  zzeemmlljjiinnee  ssii  sslleeddiijjoo  vv  ččaassoovvnnoo  nneeoopprreeddeelljjeenniihh  iinn  nneeeennaakkoommeerrnniihh  
pprreesslleeddkkiihh..  
  
PPrrii  vvsseehh  nnaaddaalljjnnjjiihh  uukkrreeppiihh  iinn  ooddpprraavvii  ppoosslleeddiicc  pprrii  ppoottrreessiihh,,  bbooddiissii  iizz  ppooddrrooččjjaa  ppoožžaarrnnee  vvaarrnnoossttii,,  
aallii  ddrruuggiihh  ppooddrrooččiijj,,  mmoorraammoo  uuppoošštteevvaattii  oozznnaaččbbee  iinn  kkaatteeggoorriizzaacciijjoo  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttoovv..  
  
PPoolleegg  nnaavveeddeenneeggaa  mmoorraammoo  pprrii  ooddpprraavvii  ppoosslleeddiicc  pprrii  ppoottrreessiihh  ssooddeelloovvaattii  zz  oossttaalliimmii  sslluužžbbaammii  iinn  
mmeeddsseebboojjnnoo  uusskkllaajjeevvaattii  uukkrreeppee,,  nnaallooggee  iinn  ppoosseeggee..  
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ZZ  oozziirroomm  nnaa  ssttaannjjee  oobbjjeekkttoovv  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkii  ssee  nnaahhaajjaajjoo  vv  VVIIIIII..  ppoottrreessnnii  sskkuuppiinnii,,  llaahhkkoo  
pprriiččaakkuujjeemmoo  ppoošškkooddbbee  nnaa  oobbjjeekkttiihh,,  kkii  bbooddoo  rraazzvvrrššččeennee  vvssee  ddoo  VVII..  kkaatteeggoorriijjee,,  zz  uuppoošštteevvaannjjeemm  
jjaakkoossttii  ppoottrreessaa  VVIIIIII..  ssttooppnnjjee  ppoo  MMEESS..  
  
22..    PPoožžaarrii  
  
KKlliimmaattsskkee  rraazzmmeerree  vv  ddoollooččeenneemm  oobbddoobbjjuu  pprreecceejj  vvpplliivvaajjoo  nnaa  nnaassttaanneekk  iinn  ššiirrjjeennjjee  ppoožžaarraa..  
NNaajjssllaabbššee  rraazzmmeerree  ssoo  vv  mmeesseecciihh  mmaarreecc,,  aapprriill  iinn  ookkttoobbeerr  zzaarraaddii  vveeččjjeeggaa  ssuuššnneeggaa  oobbddoobbjjaa..  
ZZaarraaddii  ppooggoossttiihh  nneevviihhtt  zz  ggrrmmeennjjeemm  jjee  kkrriittiiččeenn  mmeesseecc  jjuulliijj,,  aavvgguusstt  iinn  ppoolloovviiccaa  sseepptteemmbbrraa..  VV  
mmeesseecciihh  ddeecceemmbbeerr  iinn  jjaannuuaarr  jjee  zzaarraaddii  nniizzkkiihh  tteemmppeerraattuurr  ootteežžeennoo  ggaaššeennjjee..  ZZiimmsskkii  mmeesseeccii  ssoo  
kkrriittiiččnnii  zzaarraaddii  nniizzkkiihh  iinn  eekkssttrreemmnnoo  nniizzkkiihh  tteemmppeerraattuurr,,  zzaarraaddii  kkuurrjjeennjjaa  tteerr  ootteežžeennoo  ddoobbaavvee  vvooddee  iinn  
ssrreeddsstteevv  zzaa  ggaaššeennjjee..  
ZZaa  ggaaššeennjjee  ssoo  kkrriittiiččnnii  vv  ppoopprreeččjjuu  110033  ddnneevvii  lleettnnoo  zzaarraaddii  mmeeggllee  --  zzmmaannjjššaannaa  vviiddlljjiivvoosstt..  VV  kkrriittiiččnniihh  
ddnneevviihh  jjee  ppoottrreebbnnoo  ppoovveeččaattii  aakkttiivvnnoosstt  PPGGDD  tteerr  ss  pprreevveennttiivvnniimmii  aakkcciijjaammii  pprreepprreeččiittii  nnaassttaanneekk  iinn  
ššiirrjjeennjjee  ppoožžaarraa..  NNaa  ggoozzddnniihh  ppoovvrrššiinnaahh  ppoovveeččaattii  bbuuddnnoosstt  ss  ppaattrruulljjiirraannjjeemm  aallii  ooppaazzoovvaannjjeemm  zz  
ooppaazzoovvaallnniicc..  VV  oobbddoobbjjuu  žžeettvvee  ppoovveeččaattii  ppoožžaarrnnoo  aakkttiivvnnoosstt  pprrii  sspprraavviilluu  pprriiddeellkkaa..  
  
33..      PPooppllaavvee    iinn    nneeuurrjjaa  
  
PPooppllaavvnnaa  oobbmmooččjjaa  vv  oobbččiinnii  ssoo  vvzzeettaa  iizz  ppooddaattkkoovv  VVooddnnooggoossppooddaarrsskkeeggaa  iinnssttiittuuttaa  LLjjuubblljjaannaa  iizz  lleettaa  
22000077,,  uuggoottoovvlljjeennii  ppaa  ssoo  nnaa  ppooddllaaggii    110000  lleettnniihh  ppooddaattkkoovv  oo  vvooddoossttaajjuu  iinn    pprreettookkuu  rreekkee  KKrrkkee  iinn  
nnjjeenniihh  pprriittookkoovv..  TTii  ppooddaattkkii  ssoo  ddeellnnoo  ppoommaannjjkklljjiivvii,,  kkeerr  nnee  oobbrraavvnnaavvaajjoo  ppooddaattkkoovv  oo  ppooppllaavvlljjeennoossttii  
ppoossaammeezznniihh  cceesstt  nnaa  ppooppllaavvnniihh  oobbmmooččjjiihh,,  kkaakkoorr  ttuuddii,,  ddaa  nniissoo  pprriikkaazzaannii  ppoossaammeezznnii  kkrraajjii  iinn  
nnaasseelljjaa  nnaa  ppooppllaavvlljjeenniihh  oobbmmooččjjiihh,,  ss  ppooddaattkkii  oo  vviiššiinnii  vvooddee  oobb  kkaattaassttrrooffaallnneemm  vvooddoossttaajjuu  rreekk  iinn  
ppoottookkoovv  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
NNaa  ppooppllaavvnniihh  oobbmmooččjjiihh  bboo  oobb  ppooppllaavvaahh  vvooddaa  zzaalliillaa  ttuuddii  vvooddnnee  vviirree  ((  vvooddnnjjaakkee  iinn  ssttuuddeennccee  ))..  KKoo  
vvooddaa  nnaa  ppooppllaavvlljjeenniihh  oobbmmooččjjiihh  zzooppeett  uuppaaddee,,  jjee  ppoottrreebbnnoo  vvooddoo  iizz  vvooddnnjjaakkoovv  iizzččrrppaattii  iinn  ooččiissttiittii  
ssttuuddeennccee..  PPrraavv  ttaakkoo  jjee  ppoottrreebbnnoo  ppoopprraavviittii  ddoovvoozznnee  ppoottii    iinn  cceessttee  nnaa  mmeessttiihh,,  kkjjeerr  ssoo  bbiillee  
ppooppllaavvlljjeennee  iinn  jjiihh  uussppoossoobbiittii  zzaa  nnoorrmmaallnnoo  uuppoorraabboo  ttuuddii  zzaa  eevveennttuuaallnnoo  iinntteerrvveenncciijjoo  ggaassiillsskkiihh  eennoott  
pprrii  ggaaššeennjjuu  ppoožžaarraa..  
  
44..  ZZeemmeelljjsskkii  iinn  ssnneežžnnii  ppllaazzoovvii  
  
VV  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  ssnneežžnniihh  ppllaazzoovv,,  kkii  bbii  ooggrroožžaallii  nnaasseelljjaa  aallii  ppoossaammeezznnee  oobbjjeekkttee,,  nnii  pprriiččaakkoovvaattii..  
EEvveennttuuaallnnoo  ddrrsseennjjee  ttaall  aallii  uuddoorree  zzeemmlljjiinnee  nnaa  ppoobbooččjjiihh  uusseekkoovv  iinn  nnaassiippoovv  ooddpprraavvlljjaa  uupprraavvlljjaavveecc  
cceessttee,,  pprraavv  ttaakkoo  ppaa  ooddssttrraannjjuujjee  ttuuddii  eevveennttuuaallnnee  ssnneežžnnee  oovviirree,,  kkii  ssee  ppoojjaavvlljjaajjoo  nnaa  ppoossaammeezznniihh  
ooddsseekkiihh  cceesstt..  
  
55..    NNeevvaarrnnee    ssnnoovvii  
  
PPrreejj  ssmmoo  uuggoottoovviillii  mmaakkrroo  llookkaacciijjoo  vviirroovv  ooggrroožžaannjjaa..  PPooddoobbnnaa  aannaalliizzaa  kkaažžee..  ddaa  kkoonncceennttrraacciijjee  
nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii  ppoo  kkllaassiiffiikkaacciijjsskkeemm  rraazzrreedduu,,  llaahhkkoo  vvnneettlljjiivviihh  tteekkooččiinn  iinn  ssttrruuppeennoossttii  tteerr  šškkooddlljjiivvoossttii  
zzaa  zzddrraavvjjee  vv  oobbččiinnii  NNII..  
  
  
66..    VViissookk    ssnneegg  
VViissookk  ssnneegg  llaahhkkoo  kkrraattkkoottrraajjnnoo  vvpplliivvaa  nnaa  pprreevvoozznnoosstt  cceesstt  iinn  ss  tteemm  pprreeddssttaavvlljjaa  ttuuddii  oovviirroo  pprrii  
eevveennttuuaallnniihh  iinntteerrvveenncciijjaahh  pprrii  ggaaššeennjjuu  ppoožžaarroovv..  ZZaa  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  ssnneeggaa  ss  cceesstt  iinn  zzaa  pprreevvoozznnoosstt  
cceesstt  jjee  ooddggoovvoorrnnaa  ddoollooččeennaa  sslluužžbbaa  pprrii  uupprraavvlljjaavvccuu  cceesstt..  
PPoommaannjjkklljjiivvoo  ppaa  jjee  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  ssnneeggaa  iinn  sskkrrbb  zzaa  pprreevvoozznnoosstt  cceesstt  iinn  vvaašškkiihh  ppoottii,,  ppoosseebbnnoo  vv  
hhrriibboovviittiihh  pprreeddeelliihh..  PPoottrreebbnnoo  jjee  zzaattoo  oorrggaanniizziirraattii  uussppoossoobbiitteevv  tteehh  cceesstt  iinn  ppoottii  ttaakkoo,,  ddaa  bbooddoo  
pprreevvoozznnee  vv  zziimmsskkeemm  ččaassuu  ttuuddii  zzaa  iinntteerrvveenncciijjsskkaa  ggaassiillsskkaa  vvoozziillaa..  


