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11..  UUTTEEMMEELLJJIITTEEVV  
  
11..11  UUvvoodd  
  
  
OObbččiinnsskkii  nnaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppooppllaavvaahh  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  jjee  iizzddeellaann  vv  sskkllaadduu  zz  
ZZaakkoonnoomm  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((ZZVVNNDDNN--UUPPBB11,,  UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  5511//0066))  iinn  
zz  UUrreeddbboo  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((  UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  33//0022,,  1177//0022,,  1177//0066  iinn  
7766//0088  ))  tteerr  oocceennoo  ppooppllaavvnnee  ooggrroožžeennoossttii  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  ssppllooššnnoo  zzaakkoonnooddaajjoo  iinn  
iizzvveeddbbeenniimmii  pprreeddppiissii..  
  
IIzzddeellaann  jjee  zz  nnaammeennoomm,,  ddaa  ssee  zzaaggoottoovvii  pprraavvooččaassnnoo  iinn  oorrggaanniizziirraannoo  uukkrreeppaannjjee  oobb  ppooppllaavvaahh  tteerr  ss  
tteemm  uuččiinnkkoovviittaa  zzaaššččiittaa,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  pprreebbiivvaallcceemm  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
  
  
11..22    VVrrssttaa  iinn  zznnaaččiillnnoossttii  nneessrreeččee  
  
NNaajjvveeččjjee  ppooppllaavvnnoo  oobbččiinnsskkoo    oobbmmooččjjee    ssoo  pprreeddeellii  oobb  rreekkii  TTeemmeenniiccii,,  oodd  nnjjeenneeggaa  iizzvviirraa  ddoo  ppoonniikkaa  
ppoodd  MMaalleennsskkoo  vvaassjjoo  iinn  oobbmmooččjjee  SSrreeddnnjjeeggaa  GGlloobbooddoollaa  zzaarraaddii  ddvviiggaa  ppooddttaallnniihh  vvooddaa..  
PPooppllaavvee  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  ssooddiijjoo  vv  ddeežžnnoo--ssnneežžnnii  rreeččnnii  rreežžiimm,,  kkaarr  ppoommeennii,,  ddaa  ssee  
ppoojjaavvlljjaajjoo  zzllaassttii  vv  ssppoommllaaddaannsskkeemm  iinn  jjeesseennsskkeemm  ččaassuu..  OObb  ppooppllaavvaahh,,  ppoosseebbnnoo,,  kkaaddaarr  vvooddee  hhiittrroo  
nnaarraaššččaajjoo  iinn  jjee  pprreettookk  vv  rreeččnniihh  kkoorriittiihh  mmooččaann,,  ssoo  ooggrroožžeennaa  cceessttiiššččaa,,  ppllaazzoovviittii  pprreeddeellii..    
  
NNaa  nnaassttaanneekk  ppooppllaavv  vvpplliivvaajjoo::  
--  mmooččnnee  ppaaddaavviinnee  vv  ppoorreeččjjuu  rreekkee  TTeemmeenniiccee  vv  ssppoommllaaddaannsskkiihh  iinn  jjeesseennsskkiihh  mmeesseecciihh  ((ppoossttooppnnee  

ppooppllaavvee))  tteerr  
--  llookkaallnnaa  nneeuurrjjaa  zzllaassttii  vv  ppoolleettnniihh  mmeesseecciihh  ((nneennaaddnnee  ppooppllaavvee))..  
  
PPrraavvooččaassnnoo  uukkrreeppaannjjee  vv  pprriimmeerruu  ppooppllaavv  sslloonnii  nnaa    uuččiinnkkoovviitteemm  ssiisstteemmuu    vvooddoommeerrnniihh  ppoossttaajj  
((aavvttoommaattsskkee  iinn  ddrruuggee  ooppaazzoovvaallnniiccee))  tteerr  oocceennii  mmoonniittoorriinnggaa  ppaaddaavviinn  iinn  ssttoopplljjeenneeggaa  ssnneeggaa..    
  
  
DDooddaatteekk  DD--11::  OOcceennaa  ooggrroožžeennoossttii  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  vv  pprriimmeerruu  ppooppllaavv  
  
  
  
11..33..    MMoožžnnoosstt  iinn  vveerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  ppooppllaavv  
  
GGlleeddee  nnaa  ttoo,,  ddaa  ssoo  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  ppooppllaavvee  zzeelloo  rreeddkkee,,  kkaarr  jjee  rraazzvviiddnnoo  ttuuddii  sskkoozzii  
sspprreemmlljjaannjjee  ppooppllaavv  vv    pprreetteekklliihh  lleettiihh,,  jjee  vveerrjjeettnnoosstt  zzaa  kkaattaassttrrooffaallnnee  ppooppllaavvee  mmaajjhhnnaa,,  oobbssttaajjaa  
mmoožžnnoosstt  ppooggoossttiihh  nneevviihhtt  zz  ddeežžjjeemm,,  kkii  bbii  llaahhkkoo  ooggrroozziillee  hhiiššee  vv  ssttrrnnjjeenniihh  ddeelliihh  nnaasseelljjaa  iinn  zzaalliillee  
kklleettnnee  pprroossttoorree  hhiišš  aallii  ddrruuggiihh  oobbjjeekkttoovv  tteerr  ssee  zzaaddrržžeevvaallee  nnaa  vvoozziiššččuu  iinn  ss  tteemm  ppoovvzzrrooččaallee  
nneevvššeeččnnoossttii  vv  pprroommeettuu..  
    
GGlleeddee  nnaa  ggeeooggrraaffsskkee  iinn  ookkoolljjsskkee  ddaannoossttii  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  ssee  kkoott  ppoosslleeddiiccaa  ppooppllaavv    
llaahhkkoo  ppoojjaavviijjoo  mmaannjjššii  zzeemmeelljjsskkii  ppllaazzoovvii,,  pprriiddee  llaahhkkoo  ddoo  oonneessnnaažžeennjjaa  ppiittnnee  vvooddee  iinn  ss  tteemm  kkoott  
ppoosslleeddiiccaa  ššiirrjjeennjjee  nnaalleezzlljjiivviihh  bboolleezznnii  tteerr  nneevvaarrnnoosstt  nneessrreeččee  zz  nneevvaarrnnoo  ssnnoovvjjoo,,  kkii  ssee  nnaahhaajjaajjoo  vv  
uuppoorraabbii    nnaa  ppooppllaavvlljjeenneemm  oobbmmooččjjuu  ((  pprroommeettnniiccee  ))..  
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22..  OOBBSSEEGG  NNAAČČRRTTOOVVAANNJJAA  
  
  
TTeemmeelljjnnii  nnaaččrrtt  ZZRRPP  vv  pprriimmeerruu  ppooppllaavv  jjee  ddrržžaavvnnii  nnaaččrrtt  ZZRRPP  oobb  ppooppllaavvaahh..  VV  sskkllaadduu  zz  nnjjiimm  jjee  
iizzddeellaann  iinn  ddooppoollnnjjeenn  oobbččiinnsskkii  nnaaččrrtt  ZZRRPP  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
ZZ  NNaaččrrttoomm  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppooppllaavvaahh,,  nneeuurrjjuu  iinn  ppllaazzoovviihh    ssee  nnaaččrrttuujjeejjoo  uukkrreeppii  iinn  aakkttiivvnnoossttii  
zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  tteerr  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee,,  kkii  ssoo  vv  pprriissttoojjnnoossttii  
oobbččiinnee  vv  pprriimmeerruu  ppooppllaavv  zzaarraaddii  nnaarraavvnniihh  ppoojjaavvoovv..  
  
NNaaččrrtt  ZZRRPP  vv  pprriimmeerruu  ppooppllaavv  ssee  zzaaččnnee  iizzvvaajjaattii  vv  pprriimmeerruu,,  kkoo  rreeggiijjsskkii  cceenntteerr  nnaa  ppooddllaaggii  pprrooggnnoozzee  
AARRSSOO,,  ooppaazzoovvaannjjaa  aallii  kklliiccaa  oobbččaannoovv  gglleeddee  ssttaannjjaa  nnaa  ppooppllaavvnneemm,,  hhuuddoouurrnniišškkeemm  aallii  ppllaazzoovviitteemm  
oobbmmooččjjuu  ssppoorrooččii    ssttaannjjee  ooggrroožžaannjjaa..  
OObbččiinnaa    zz  llaassttnniimmii  ssiillaammii  iinn  ssrreeddssttvvii    oobbvvllaadduujjee  nnaassttaallee  rraazzmmeerree  ooggrroožžaannjjaa..  
ZZaa    pprriimmeerree,,  kkoo    llaassttnnee  ssiillee  nnee  zzaaddoossttuujjeejjoo  ssee  nnaaččrrttuujjee  ppoommoočč    ssoosseeddnnjjiihh  oobbččiinn  oozziirroommaa  ppoommoočč  
ssoosseeddnnjjiihh  rreeggiijj  kkaatteerree  nniissoo  vv  ttiisstteemm  ččaassuu  ppooppllaavvnnoo  ooggrroožžeennee..  
  
  
  

33..  KKOONNCCEEPPTT  ZZAAŠŠČČIITTEE  IINN  RREEŠŠEEVVAANNJJAA  OOBB  PPOOPPLLAAVVAAHH  
  
  33..11..  TTeemmeelljjnnee  ppooddmmeennee  nnaaččrrttaa  
  
NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppooppllaavvaahh  jjee  iizzddeellaann::  
--  zzaa  ppooppllaavvee,,  kkii  nnaassttaanneejjoo  kkoott  ppoosslleeddiiccaa  ddoollggoottrraajjnneeggaa  ddeežžeevvjjaa,,  zzllaassttii  vv  ppoorreeččjjuu  rreekkee    

TTeemmeenniiccee  iinn  nnjjeenneeggaa  iizzvviirraa  tteerr  ppoosslleeddiiccaa  hhuuddiihh  llookkaallnniihh  uujjmm,,  kkii  ssee  vv  ppoolleettnniihh  mmeesseecciihh  
rraazzbbeessnniijjoo  nnaadd  ddoollooččeenniimm  oobbmmooččjjeemm,,  pprrii  kkaatteerriihh  jjee  ppoottrreebbnnoo  zzaa  pprreepprreeččiitteevv  iinn  ooddpprraavvoo  
ppoosslleeddiicc  ppoolleegg  rreeddnniihh  sslluužžbb  uuppoorraabbiittii  ttuuddii  ssiillee  ZZRRPP..  

--  NNeevvaarrnnoosstt  ppllaazzoovv  llaahhkkoo  nnaassttaannee  nnaa  ppoobbooččjjiihh  nnaasseelliijj  aallii  oobb  kkoommuunniikkaacciijjaahh  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnaa  
MMiirrnnaa  PPeečč,,  ttaakkoojj  ppoo  vveelliikkeemm  nneeuurrjjuu  zzaarraaddii  mmooččnniihh  eerroozziijj  ttaallnniihh  ppoovvrrššiinn  aallii  zzaarraaddii  ddoollggoottrraajjnneeggaa  
ddeežžjjaa  iinn  vvddoorraa  ppooddttaallnniihh  vvooddaa..  

  
33..22..  KKoonncceepptt  ooddzziivvaa  nnaa  ppooppllaavvee,,  nneeuurrjjaa  iinn  ppllaazzoovvee  
  
NNaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  ssee  ttaakkoojj  ppoo  uuggoottoovviittvvaahh,,  ddaa  jjee  vviiššiinnaa  vvooddee  vv  rreekkii  TTeemmeenniiccii  vv  
ppoorraassttuu  aallii  ppoo  pprreejjeetteemm  oobbvveessttiilluu  oodd  ssttrraannii  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo  ((  nnaappoovveedd  aallii  oobbvveessttiilloo  
pprrooggnnoossttiiččnnee  sslluužžbbee    AARRSSOO  ))  ttaakkoojj  ooddzzoovvee  oossrreeddnnjjaa  eennoottaa  PPGGDD  MMiirrnnaa  PPeečč,,  kkii  ddoo  aakkttiivviirraannjjaa  
ppoottrreebbnniihh  ssttrruukkttuurr  CCZZ  llaahhkkoo  vvooddii  iinntteerrvveenncciijjoo  ttuuddii  ss  ppoommooččjjoo  pprroossttoovvoolljjnniihh  ssttrruukkttuurr    llookkaallnniihh  
ggaassiillcceevv  ((JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč))..  
  
--  NNaarraaššččaannjjee  vvooddoottookkoovv  ((pprreesseežžeennii  ppooggoojjnnii  vvooddoossttaajj--vvooddoossttaajj  jjee  ddoosseeggeell  kkrriittiiččnnoo  ttooččkkoo  iinn  

zzaahhtteevvaa  ssttaallnnoo  sspprreemmlljjaannjjee  rraazzmmeerr))..  HHiiddrroolloošškkaa  pprrooggnnoossttiiččnnaa  sslluužžbbaa  UUrraaddaa  zzaa  mmeetteeoorroollooggiijjoo  
pprriiččnnee  rreeddnnoo  sspprreemmlljjaattii  ssttaannjjee  vvooddoossttaajjeevv,,  kkoo  rreekkee  pprreesseežžeejjoo  ppooggoojjnnee  vvooddoossttaajjee..  

  
--  PPooppllaavvee  ((ssttaannjjee  pprriipprraavvlljjeennoossttii  zzaa  uukkrreeppaannjjee))..  KKoo  jjee  ppooggoojjnnii  vvooddoossttaajj  pprreesseežžeenn  iinn  ššee  

nnaarraaššččaa,,  ssee  aakkttiivviirraa  PPGGDD  MMiirrnnaa  PPeečč,,  oozz..  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč..  PPoo  ppoottrreebbii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  
aakkttiivviirraa  nnaaččrrtt,,  ddoollooččii  iizzvvaajjaannjjee  nnaalloogg  iinn  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  nnaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee,,  sskkrrbbii  zzaa  
iizzvvaajjaannjjee  oobbvveeššččaannjjaa  jjaavvnnoossttii  iinn  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  aallaarrmmiirraannjjee  pprreebbiivvaallcceevv  nnaa  ooggrroožžeenneemm  
oobbmmooččjjuu,,  aakkttiivviirraannjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  zzbbiirraannjjee  iinnffoorrmmaacciijj  iinn  ppoossrreeddoovvaannjjee  
ppooddaattkkoovv,,  iinnffoorrmmiirraannjjee  jjaavvnnoossttii,,  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee,,  sspprreemmlljjaannjjee  ssttaannjjaa  iinn  zzaakklljjuuččeekk  aakkttiivvnnoossttii..    
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--  KKaattaassttrrooffaallnnee  ppooppllaavvee..  AAkkttiivviirraa  ssee  ddrržžaavvnnii  nnaaččrrtt..  VV  oobbččiinnii  ssee  iizzvvaajjaajjoo  pprreeddvviiddeennii  zzaaššččiittnnii  
uukkrreeppii  iinn  nnaallooggee..  IIzzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  iinn  nnaalloogg  ooddrreejjaa  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  RRSS  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  ss  
ppoovveelljjnniikkoomm  CCZZ  zzaa  DDoolleennjjsskkoo  iinn  ppoovveelljjnniikkoomm  CCZZ  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  vv  sskkllaadduu  ss  tteemmeelljjnniimm  
nnaaččrrttoomm..      
  
--NNeennaaddnnee  ppooppllaavvee..    AAkkttiivviirraa  ssee  oobbččiinnsskkii  nnaaččrrtt..  IIzzvvaajjaa  ssee  aallaarrmmiirraannjjee,,  ttaakkoojjššnnjjee  aakkttiivviirraannjjee  ssiill  
zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  tteerr  oobbvveeššččaannjjee..  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee,,  nnaa  ppooddllaaggii  oocceennee    
ssiittuuaacciijjee  iinn  pprreeddvviiddeenneeggaa  ppootteekkaa  nneessrreeččee  ddoollooččii  zzaaššččiittnnee  uukkrreeppee  iinn  nnaallooggee..  VVeess  ččaass  iizzvvaajjaannjjaa  
aakkttiivvnnoossttii  ssee  iizzvvaajjaa  oobbvveeššččaannjjee  pprriissttoojjnniihh  oorrggaannoovv  tteerr  jjaavvnnoossttii,,  iizzvvaajjaa  ppaa  ssee  ttuuddii  oocceennjjeevvaannjjee    
šškkooddee..    

  
  
  
33..  33..  UUppoorraabbaa  nnaaččrrttaa  
  
OObbččiinnsskkii  nnaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppooppllaavvaahh  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee    MMiirrnnaa  PPeečč  ssee  aakkttiivviirraa  oobb  
nneennaaddnniihh  ppooppllaavvaahh,,  hhuuddoouurrnniišškkiihh  vvooddoottookkoovv  iinn  ppooppllaavvaahh  tteerr  kkaattaassttrrooffaallnniihh  ppooppllaavvaahh,,  kkii  jjiihh  
ppoovvzzrrooččiijjoo  vvooddoottookkii  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
OOddllooččiitteevv  oo  uuppoorraabbii  oobbččiinnsskkeeggaa  nnaaččrrttaa  sspprreejjmmee  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
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POPLAVE

Klasifikacija dogodka 
Razgasitev vrste poplave

NENADNE 
POPLAVE

NARAŠČANJE 
VODOTOKOV

POPLAVE

KATASTROFALNE 
POPLAVE

Dokumentiranje
Obveščanje 

javnosti

Spremljanje 
stanja

Obveščanje Aktiviranje
Določitev zaščitnih 

ukrepov

Izvajanje nalog in 
ukrepov ZRP

Ocenjevanje 
škode

Spremljanje 
stanja

Obveščanje Aktiviranje
Napoved možnih 
dodatnih posledic

Ocena 
situacije

Alarmiranje

Aktiviranje

Izvajanje nalog in 
ukrepov

Obveščanje

Spremljanje 
situacije

Ocenjevanje 
škode

priporočila in predlogi za izvajanje 
zaščitnih ukrepov

Določitev zaščitnih ukrepov

Posredovanje odločitev o izvajanju 
zaščitnih ukrepov

Izvakjanje ZRP

Priprava informacij za javnost

Spremljanje situacije in aktiviranje sil 
ZRP

Prilagajanje aktivnosti nastalim 
razmeram

  
  
  
  

SSlliikkaa  11..  SShheemmaa  ooddzziivvaa  oobb  ppooppllaavvaahh  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  
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44..      SSIILLEE,,  SSRREEDDSSTTVVAA  IINN  VVIIRRII  ZZAA  IIZZVVAAJJAANNJJEE  NNAAČČRRTTAA  
  
  
44..11..  ZZbbiirrkkee  ppooddaattkkoovv  oo  pprriippaaddnniikkiihh  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  
  

  
PPrriillooggaa  

  
VVsseebbiinnaa  

PP  --  11  ZZbbiirrkkee  ppooddaattkkoovv  oo  oorrggaanniihh  vvooddeennjjaa,,  eennoottaahh  iinn  sslluužžbbaahh  ZZRRPP  
PP  ––  33  PPrreegglleedd  ddoollžžnnoossttnniihh  ssiill  vv  OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  

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

PP--  44  SSeezznnaamm  ppooggooddbbeenniihh  ggrraaddbbeenniihh  ppooddjjeettiijj  ppoommeemmbbnnii  zzaa  ZZRRPP  
DD--22  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  ppoovveelljjssttvvaa  jjaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee    
DD--22  SSeezznnaamm  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv    vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  

PP  ––  1100  ZZddrraavvssttvveennee  uussttaannoovvee  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč    
  
  
44..22  MMaatteerriiaallnnoo  ––  tteehhnniiččnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  
  

PPrriillooggaa  VVsseebbiinnaa  
  

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

lleettnnii  nnaaččrrtt  
nnaabbaavvee  

oopprreemmee  vv  JJGGSS  
MMiirrnnaa  PPeečč  

  
PPrreegglleedd  ppoottrreebbnnee  zzaaššččiittnnee  iinn  rreeššeevvaallnnee  oopprreemmee  zzaa  ppoottrreebbee  CCZZ  iinn  ppllaann  
nnaabbaavvee  ppoo  lleettiihh  

  
  
44..33    FFiinnaannččnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  
  
ZZaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  ZZRR  oobb  ppooppllaavvaahh  jjee  ppoottrreebbnnoo  zzaa  oobbččiinnsskkee  ssiillee  zzaaggoottoovviittii  ffiinnaannččnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  
pprreehhrraannoo,,  rreeffuunnddaacciijjee  iinn  ppoottnnee  ssttrroošškkee  pprriippaaddnniikkoomm  oobbččiinnsskkiihh  eennoott..  
  
SSrreeddssttvvaa  ssee  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  vv  sskkllaadduu  zz  NNaavvooddiilloomm  oo  iizzvvaajjaannjjuu  pprroorraaččuunnaa  zzaa  tteekkooččee  lleettoo  iinn  pprreeddppiissii,,  kkii  
oommooggooččaajjoo  žžuuppaannuu  ččrrppaannjjee  ffiinnaannččnniihh  ssrreeddsstteevv  iizz  rreezzeerrvv  pprroorraaččuunnaa  vv  pprriimmeerruu  nnaarraavvnniihh  aallii  ddrruuggiihh  
nneessrreečč..  
  
DDooddaattnnii  mmaatteerriiaallnnii  ssttrroošškkii  vv  ččaassuu  iizzvvaajjaannjjaa    ZZRRPP  ((  mmaatteerriiaallii,,  oorrooddjjaa,,  kkoonnssttrruukkcciijjee  ))  ssee  ooddrreejjaajjoo  vv  
sskkllaadduu  ss  tteehhnniiččnniimmii  rreeššiittvvaammii  aa  ppoo  ooddoobbrriittvvii  žžuuppaannaa  nnaa  pprreeddlloogg  PPoovveelljjnniikkaa  CCZZ..    
  
SSttrroošškkii  ssaannaacciijjee  iinn  nnaassttaalliihh  šškkoodd  ssee  uurreejjuujjeejjoo  iinn    ččrrppaajjoo  ppoo  ppoosseebbnneemm  ooddllookkuu  oobbččiinnsskkeeggaa  ssvveettaa..  
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55..      OOPPAAZZOOVVAANNJJEE,,  OOBBVVEEŠŠČČAANNJJEE  IINN  AALLAARRMMIIRRAANNJJEE  
  
  
55..11..  NNaavvooddiilloo  oo  oobbvveeššččaannjjuu  oorrggaannoovv  iinn  oorrggaanniizzaacciijj,,  kkii  vvooddiijjoo  iinn  iizzvvaajjaajjoo  ZZRRPP  oobb  

ppooppllaavvaahh,,  ppllaazzoovviihh  iinn  nneeuurrjjuu::  
  
  

ZZaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  oobb  ppooppllaavvaahh,,  ppllaazzoovviihh  iinn  nneeuurrjjuu  iizzvvaajjaajjoo::  
  

VVooddeennjjee  IIzzvvaajjaalleecc  DDookkuummeennttii  
  
  

PPOOVVEELLJJNNIIKK  JJAAVVNNEE    GGAASSIILLSSKKEE  
SSLLUUŽŽBBEE  ((JJGGSS))  

  
PPOOVVEELLJJSSTTVVOO  JJAAVVNNEE  GGAASSIILLSSKKEE  

SSLLUUŽŽBBEE  MMIIRRNNAA  PPEEČČ  
iinn  

PPRROOSSTTOOVVOOLLJJNNAA  GGAASSIILLSSKKAA  
DDRRUUŠŠTTVVAA  ((  PPGGDD  ))  

  
OOppeerraattiivvnnii  ggaassiillsskkii  

nnaaččrrtt  JJGGSS  
  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  

  
PPOOVVEELLJJNNIIKK  CCZZ    

OObbččiinnee    MMiirrnnaa  PPeečč  

  
GGRRAADDBBEENNAA  PPOODDJJEETTJJAA    PPOO  

PPOOGGOODDBBII    

  
PP  --  44  

  
RREEGGIIJJSSKKII  CCEENNTTEERR  ZZAA  

OOBBVVEEŠŠČČAANNJJEE  NNOOVVOO  MMEESSTTOO  
((RReeCCOO))  

  
DDRRŽŽAAVVNNII  OORRGGAANNII,,  

OORRGGAANNIIZZAACCIIJJEE,,  PPOODDJJEETTJJAA,,  
ZZAAVVOODDII  PPOO  NNAAČČRRTTIIHH  

RREEGGIIJJSSKKEEGGAA  CCEENNTTRRAA  ZZAA  
OOBBVVEEŠŠČČAANNJJEE  

  

  
tteelleeffoonn  111122  

ppoossttooppkkii  RReeCCOO  vv  
sskkllaadduu  zz  

OOppeerraattiivvnniimm  
nnaaččrrttoomm  JJGGSS  vv  

OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  
  
  
  

55..22..    OObbvveeššččaannjjee  jjaavvnnoossttii    

  
OObb  vveeččjjiihh  hhuujjššiihh  ppooppllaavvaahh  ppoovveelljjnniikk  JJGGSS  iinn  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  pprriipprraavviittaa  sskkuuppaajj  zz  vvooddjjoo  iinntteerrvveenncciijjee  
oobbvveessttiilloo  iinn  pprreekkoo  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  oobbvveeššččaannjjaa  ppoossrreedduujjeejjoo  iinnffoorrmmaacciijjee  ooggrroožžeenneemmuu  
pprreebbiivvaallssttvvuu..  
  

AAkkttiivvnnoosstt  IIzzvvaajjaalleecc  PPrriillooggaa  OOppoommbbaa  
  

PPrriipprraavvaa  oobbvveessttiillaa  
PPoovveelljjnniikk  CCZZ,,  

PPoovveelljjnniikk  JJGGSS  vv  
ssooddeelloovvaannjjuu  zz  vvooddjjoo  

iinntteerrvveenncciijjee  

  
PP  --  2200  

  

OOddggoovvoorrnnoosstt  zzaa  oobbvveessttiilloo  PPCCZZ,,  ppoovveelljjnniikk  JJGGSS      
PPooššiilljjaannjjee  oobbvveessttiillaa  
ssrreeddssttvvoomm  jjaavvnneeggaa  

oobbvveeššččaannjjaa  

  
OOššCCZZ,,  ppoovveelljjnniikk  CCZZ,,  

ppoovveelljjnniikk  JJGGSS  

  
PP  --  1188  

  

  
OObb  ppooppllaavvaahh  vveeččjjiihh  rraazzsseežžnnoossttii,,  kkoo  jjee  ppoottrreebbnnoo  eevvaakkuuiirraattii  pprreebbiivvaallssttvvoo  zz  ooggrroožžeenneeggaa  oobbmmooččjjaa,,  
oobbjjeekkttoovv  aallii  hhiišš,,  eevvaakkuuaacciijjoo  iizzvvaajjaa  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  TTAAKKOOJJ,,  kkoo  ggrree  zzaa  vveeččjjee  šštteevviilloo  ooggrroožžeenniihh,,  
ppaa  pprreeddllaaggaa  sskkuuppaajj  ss  ppoovveelljjnniikkoomm  JJGGSS,,  ddaa  žžuuppaann  ddoollooččii  eevvaakkuuaacciijjoo  ššiirrššeeggaa  oobbmmooččjjaa..  
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OObbvveeššččaannjjee  ooggrroožžeenneeggaa  pprreebbiivvaallssttvvaa  ssee  iizzvvaajjaa  zz::  
  

NNaaččiinn  oobbvveeššččaannjjaa  IIzzvvaajjaalleecc  OOppoommbbaa  
PPrreekkoo  zzvvooččnniikkoovv  nnaa  iinntteerrvveenncciijjsskkiihh  vvoozziilliihh  GGaassiillccii,,  ppoolliicciijjaa    
PPrreekkoo  mmeeggaaffoonnoovv  iizz  ggaassiillsskkiihh  vvoozziill  GGaassiillccii    
SS  ttrrkkaannjjeemm  iinn  zzvvoonnjjeennjjeemm  nnaa  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  oobbjjeekkttiihh  
aallii  hhiiššaahh,,  kkii  ssoo  nneeppoossrreeddnnoo  ooggrroožžeennee  oobb  ppooppllaavvaahh,,  
oodd  ppllaazzoovv  aallii  nneeuurrjjaa  

  
GGaassiillccii  

  

  
OObbvveessttiilloo  pprreekkoo  eelleekkttrroonnsskkiihh  mmeeddiijjeevv  

  
RReeCCOO,,  ggaassiillccii  

ZZaahhtteevvoo  RReeCCOO  
ppoossrreedduujjee  vvooddjjaa  

iinntteerrvveenncciijjee  
  
  
  
55..33..    AAllaarrmmiirraannjjee  ssiill  ZZRRPP  
  
AAllaarrmmiirraannjjee  eennoott,,  kkii  ssoo  pprreeddvviiddeennee  zzaa  rreeššeevvaannjjee  nnaa  oobbmmooččjjuu,,  kkii  jjee  ooggrroožžeennoo  ss  ppooppllaavvaammii,,  nnaa  
ppllaazziiššččuu  aallii  pprrii  ooddpprraavvii  ppoosslleeddiicc  nneeuurrjjaa  iizzvvaajjaa  RReeCCOO  vv  sskkllaadduu  zz  OOppeerraattiivvnniimm  nnaaččrrttoomm  JJGGSS  vv  
OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč..    
VV  pprriimmeerruu  vveeččjjiihh  ppooppllaavv,,  kkoo  ssee  ppookkaažžee  ppoottrreebbaa  ppoo  ddooddaattnniihh  ssiillaahh,,  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  pprreekkoo  RReeCCOO  
zzaapprroossii  zzaa  ddooddaattnnee  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa  vv  ssooggllaassjjuu  ss  ppoovveelljjnniikkoomm  CCZZ  iinn  žžuuppaannoomm..  
  
  

  
AAkkttiivvnnoosstt  

  

  
IIzzvvaajjaalleecc  

  
PPrriillooggaa  

  
OOppoommbbaa  

  
IIzzvvaajjaannjjee  aallaarrmmiirraannjjaa  

  
RReeCCOO  

OOppeerraattiivvnniimm  
nnaaččrrttoomm  JJGGSS  vv  

OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč..  

  

  
OOddllooččiitteevv  oo  ddooddaattnneemm  aallaarrmmiirraannjjuu  

ssoosseeddnnjjiihh    PPGGDD  

  
RReeCCOO  

  
OOppeerraattiivvnniimm  

nnaaččrrttoomm  JJGGSS  vv  
OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč..  

  
NNaa  pprreeddlloogg  vvooddjjee  

iinntteerrvveenncciijjee  

  
  
  
DD  ––  22::    OOppeerraattiivvnnii  nnaaččrrtt  JJaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  
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66..  AAKKTTIIVVIIRRAANNJJEE  SSIILL  ZZAA  ZZAAŠŠČČIITTOO  IINN  RREEŠŠEEVVAANNJJEE  
  
  
66..11..  NNaavvooddiilloo  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  aakkttiivviirraannjjaa  
  
OObbvveessttiilloo  oo  nneennaaddnneemm  nnaarraaššččaannjjuu  vvooddee  rreekkee  TTeemmeenniiccee  aallii  ddrruuggiihh  mmaannjjššiihh  vvooddoottookkoovv  llaahhkkoo  
sspprreejjmmee    RReeCCOO,,  OOKKCC  aallii    PPGGDD  nneeppoossrreeddnnoo  oodd  pprriijjaavviitteelljjaa..  VV  pprriimmeerriihh,,  kkoo  jjee  oobbvveessttiilloo  pprrvvii  sspprreejjeell    
RReeCCOO  ssee  ttaakkoojj  oobbvveessttii    ppoovveelljjnniikk  JJGGSS,,  oozz..  PPGGDD  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
PPrrii  nneennaaddnniihh  ppooppllaavvaahh  ssee  tt  aa  kk  oo  jj    aakkttiivviirraa  PPGGDD  MMiirrnnaa  PPeečč  iinn  ppoovveelljjnniikk  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč..    
  
PPrrii  ppooppllaavvaahh  pprrii  kkaatteerriihh  vvooddaa  ppooččaassii  nnaarraaššččaa,,  kkoo  ppoovveelljjnniikk  JJGGSS  pprreejjmmee  oobbvveessttiilloo  oo  ppooppllaavvaahh  oozz..  
nneeppoossrreeddnnii  nneevvaarrnnoossttii,,  oocceennii  ssiittuuaacciijjoo  iinn  aakkttiivviirraa  JJGGSS    ((  PPGGDD  MMiirrnnaa  PPeečč  iinn  ssoosseeddnnjjaa  PPGGDD  vv  
nneeppoossrreeddnnii  bblliižžiinnii  ppooppllaavv))..    
  
NNaa  ppooddllaaggii  ooppiissaa  ssiittuuaacciijjee,,  kkii  jjoo  ppooddaa  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee,,  RReeCCOO  iizzvveeddee  ppoottrreebbnnoo  ddooddaattnnoo  
oobbvveeššččaannjjee  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  aallii  žžuuppaannaa  tteerr  ppoo  ppoottrreebbii  ppooddjjeettjjaa,,  kkii  ssoo  ppoosseebbnneeggaa  ppoommeennaa  zzaa  ZZRRPP  vv  
OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč..  TTaakkoo  ooddllooččiitteevv  oo  aakkttiivviirraannjjuu  ppooddjjeettiijj  llaahhkkoo  ddaa  llee  žžuuppaann..  
  

  
AAkkttiivvnnoosstt  

  
IIzzvvaajjaalleecc  

  
PPrriillooggaa  

  
aakkttiivviirraannjjee  JJGGSS  

  

PPoovveelljjnniikk  JJGGSS    
DD  --  22  

  
aakkttiivviirraannjjee  PPGGDD  

  

RReeCCOO  

ppoo  aakkttiivviirraannjjuu  PPGGDD  iinn  iizzvvoozzuu,,  PPGGDD  
oobbvveessttiijjoo  RReeCCOO  

  

PPGGDD    

ooddllooččiitteevv  oo  aakkttiivviirraannjjuu  ppooddjjeettiijj  ppoo  
ppooggooddbbii  

  

žžuuppaann    

aakkttiivviirraannjjee  ggrraaddbbeenniihh  ppooddjjeettiijj  zzaa  
zzaaggoottoovviitteevv  mmeehhaanniizzaacciijjee  

ppoovveelljjnniikk  CCZZ,,    
ppoovveelljjnniikk  JJGGSS  

  

  
  
  
VVeečč  oo  oobbvveeššččaannjjuu  iinn  aakkttiivviirraannjjuu  jjee  oopprreeddeelljjeennoo  vv  OOppeerraattiivvnneemm  nnaaččrrttuu  JJaavvnnee  ggaassiillsskkee  
sslluužžbbee  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  
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66..11..  SShheemmaattsskkii  pprriikkaazz  uukkrreeppaannjjaa  oobb  nnaappoovveeddaanniihh  ppooppllaavvaahh  
  

1 
POPLAVE

2 
SPREJEM 

OBVESTILA  IZ  ReCO 
O  PRIČAKOVANIH 

POPLAVAH 

4 
OBVEŠČANJE 

OKC

5 
OBVEŠČANJE 

ReCO

7 
AKTIVIRANJE 

 DRUGIH SIL  ZRP  
Z  OPREMO ZA 
REŠ. NA  VODI

8 
OBVEŠČANJE 
IZPOSTAVE  

ZRP

10 
IZVAJANJE 

UKREPOV OB 
POPLAVAH

9 
PO POTREBI AKTI 
VIRANJE SIL ZRP 
SOSEDNJIH OBČIN

12 
AKTIVIRANE SILE 
IZVEDEJO REŠEV. 

LJUDI IN IMETJA

6 
ALI SO POTREBNE 

DODATNE SILE, 
SREDSTVA, 

EVAKUACIJA ?

da

3 
AKTIVIRANJE  PGD  

V OBČINI MIRNA PEČ  
IN 

  POVELJNIKA JGS

ne

  
  
  
  
66..22..        SShheemmaattsskkii  pprriikkaazz  uukkrreeppaannjjaa  oobb  nneennaaddnniihh  ppooppllaavvaahh,,  ppllaazzuu  aallii  nneeuurrjjuu  ((  vviihhaarrjjuu))  
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1 
POPLAVE

2 
Aktiviranje  PGD 
Mirna Peč (OE)

6 
Reševanje ljudi in 

premoženja

4.1 
Obveščannje: 

Javnosti,  OKC, 
ReCO, IZR

7 
Potrebne dodatne 
sile in sredstva za 

reševanje

8 
Pomoč enot in sil 

sosednjih 
neprizadetih občin

9 
Aktivirane sile 

izvedejo 
reševanje ljudi in 

imetja

DA

NE

NE

6.1 
Reševanje ob poplavah

6.2 
Transport iz območja 

poplav

6.3 
Namestitev in oskrba 

prizadetih

6.3 
Nudenje prve medicinske 

pomoči

6.4 
Delovanje epidemiološke 

službe

6.5 
Reševanje materialnih dobrin

6.6 
Ureditev prometa v času 

intervencij

6.7 
Asanacija terena

NE

DA

3 
Aktiviranje Poveljnika  

JGS

4 
Ocena nastalih razmer  

5 
Aktiviranje drugih sil in 

sredstev  za  ZRP

NE

DA

Shema aktiviranje 
občinskih sil za ZRP
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77..  UUPPRRAAVVLLJJAANNJJEE  IINN  VVOODDEENNJJEE  
  
VVooddeennjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  oobb  ppooppllaavvaahh  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  iizzvvaajjaa  vvooddjjaa  
iinntteerrvveenncciijjee,,  uussmmeerrjjaa  žžuuppaann  oozz..  ppoovveelljjnniikk  oobbččiinnsskkeeggaa  ššttaabbaa  CCZZ..  
  
AAkkttiivvnnoossttii  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  pprriizzaaddeettiimm  tteerr  ooddpprraavvlljjaannjjee  ppoosslleeddiicc  ppoo  ppooppllaavvaahh    iizzvvaajjaajjoo  
oobbččiinnsskkee  ssttrrookkoovvnnee  sslluužžbbee,,  ggaassiillsskkee  eennoottee  iinn  jjaavvnnaa  ppooddjjeettjjaa  vv  sskkllaadduu  zz  uussmmeerriittvvaammii  pprriissttoojjnneeggaa  
ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  aallii  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee..  
  

77..11  OOrrggaannii  vvooddeennjjaa  ZZRRPP    iinn  nnjjiihhoovvee  nnaallooggee    
  
PPoossaammeezznnii  oorrggaannii  iimmaajjoo  oobb  ppooppllaavvaahh  nnaasslleeddnnjjee  nnaallooggee  oobb  iizzvvaajjaannjjuu  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii::  
      
    ŽŽuuppaann,,  ppoovveelljjnniikk  ššttaabbaa  CCZZ    oobbččiinnee::        
  
••  vv  ččiimm  kkrraajjššeemm  ččaassuu  vvzzppoossttaavviittii  pprreegglleedd  nnaadd  ssttaannjjeemm  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  iinn  oocceenniitt  mmoožžeenn  

rraazzvvoojj  nnaaddaalljjnnjjiihh    ssiittuuaacciijj,,    
••  ooppeerraattiivvnnoo--ssttrrookkoovvnnoo  vvooddii  ddeejjaavvnnoosstt  CCZZ  iinn  ddrruuggiihh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  iizz  

oobbččiinnsskkee    pprriissttoojjnnoossttii,,    
••  uusskkllaajjuujjee    ooppeerraattiivvnnee  uukkrreeppee  iinn  ddeejjaavvnnoossttii,,  oobbvveeššččaa  rreeggiijjsskkeeggaa  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  oo  ppoosslleeddiiccaahh  iinn  

ssttaannjjuu  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,  tteerr  ddaajjee  mmnneennjjaa  iinn  pprreeddllooggee  vv  zzvveezzii  zz  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjeemm,,  
ppoommooččjjoo  tteerr  ooddpprraavvlljjaannjjeemm  ppoosslleeddiicc  ppooppllaavv,,    

••  vvooddii  pprriipprraavvoo  kkoonnččnneeggaa  ppoorrooččiillaa  oo  iizzvvaajjaannjjuu  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppooppllaavvaahh  iinn  ggaa  pprreeddllaaggaa  vv  
sspprreejjeemm  nnaa    ššttaabbuu  CCZZ  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  iinn  oopprraavvlljjaa  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii..    

  
  

PPoolliicciijjsskkaa  ppoossttaajjaa  NNoovvoo  mmeessttoo::  
    
NNaallooggee  PPoolliicciijjee  oobb  ppooppllaavvaahh  ssoo::  
  
••  vvaarruujjee    lljjuuddii  iinn  pprreemmoožžeennjjee  tteerr  vvzzddrržžuujjee  jjaavvnnii  rreedd  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,    
••  nnaaddzziirraa  iinn  uurreejjaa  pprroommeett  vv  sskkllaadduu  ss  ssttaannjjeemm  pprroommeettnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree  iinn        
          oommooggooččaa  iinntteerrvveenncciijjee  ssiillaamm  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii,,  
••  vvaarruujjee  ddrržžaavvnnoo  mmeejjoo  iinn  oopprraavvlljjaa  mmeejjnnoo  kkoonnttrroolloo,,    
••  vvaarruujjee  ddoollooččeennee  oosseebbee,,  oobbjjeekkttee,,  oorrggaannee  iinn  ookkoolliiššee,,    
••  ssooddeelluujjee  pprrii  iiddeennttiiffiikkaacciijjii    žžrrtteevv,,  
••  uurreejjaa  zzaaddeevvee  vv  zzvveezzii  zz  oorroožžjjeemm    nnaa  ppooppllaavvnneemm  oobbmmooččjjuu  tteerr  pprreevvoozzii  nneevvaarrnniihh      
          ssnnoovvii  ččeezz  ppooppllaavvnnoo  oobbmmooččjjee,,  
••  iizzvvaajjaa  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii      
    
NNaallooggee  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  iizzvvaajjaa  PPoolliicciijjsskkaa  ppoossttaajjaa  NNoovvoo  mmeessttoo,,  ppoolliicciijjsskkii  ookkoolliišš  MMiirrnnaa  PPeečč  tteerr  
pprroommeettnnaa  ppoolliicciijjaa  vv    ssooddeelloovvaannjjuu    ss  pprriissttoojjnniimmii  oorrggaannii  iinn  sslluužžbbaammii  CCiivviillnnee    zzaaššččiittee..    
  
ZZaa  kkoooorrddiinnaacciijjoo  nnaalloogg  jjee  zzaaddoollžžeenn  žžuuppaann  oozz..  ppoovveelljjnniikk    ššttaabbaa  CCZZ  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
  
PPooggooddbbeennaa  ggrraaddbbeennaa  ppooddjjeettjjaa  KKUUKKAAVVIICCAA  --  ggrraaddbbeennaa  mmeehhaanniizzaacciijjaa  iinn  CCGGPP::  
  
••  nnaaddzzoorruujjee  ssttaannjjee  nnaa  mmoossttoovviihh  iinn  pprreeppuussttiihh  vv    ččaassuu  ppooppllaavv,,  
••  ooddpprraavvlljjaajjoo  vvzzrrookkee  pprroommeettnniihh  zzaassttoojjeevv  ––  zzeemmeelljjsskkiihh  nnaannoossoovv,,        
••  ppoossttaavvlljjaajjoo  oozznnaakkee  iinn  zzaappoorree  cceesstt,,  
••  iizzvvaajjaajjoo  vvzzddrržžeevvaallnnaa  ddeellaa  nnaa  cceessttiiššččiihh  ppoo  pprriioorriitteettnneemm  nnaammeennuu    ppoottrreebb  iinntteerrvveenncciijjsskkiihh  ppoottii,,  
••  ss  ssvvoojjoo  mmeehhaanniizzaacciijjoo  ssee  vvkklljjuuččuujjeejjoo  vv  iizzvvaajjaannjjee    hhuummaanniittaarrnnee  ppoommooččii,,  
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••  iizzvvaajjaajjoo  nnaallooggee  rreeddnnee  ddeejjaavvnnoossttii  iinn  pprriissttoojjnnoossttii,,  
  
  
KKoommuunnaallnnaa  NNoovvoo  mmeessttoo::  
  
••  oobb  ppooppllaavvaahh  iizzvvaajjaa  nnaallooggee  rreeddnnee  ddeejjaavvnnoossttii  iizz  ssvvoojjee    pprriissttoojjnnoossttii,,  zzaaggoottoovviijjoo  hhiittrroo  ooddzziivvnnoosstt  pprrii  

rreeššeevvaannjjuu  pprroobblleemmoovv  nnaassttaalliihh  ss  ppooppllaavvaammii,,  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  vvzzppoorreeddnnee    ssiisstteemmee    oosskkrrbbee  oozziirroommaa  
pprreesskkrrbbee,,  ssaanniirraajjoo    ppoosslleeddiiccee  ppooppllaavv..  

  
ZZaavvoodd  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  vvaarrssttvvoo  NNoovvoo  mmeessttoo::  
  
••  jjeemmaannjjee  rraazzlliiččnniihh  vvzzoorrcceevv  vv  nnaarraavvii,,  
••  oopprraavvlljjaannjjee  tteerreennsskkiihh  iinn  nnuujjnniihh  llaabboorraattoorriijjsskkiihh  kkeemmiijjsskkiihh  iinn  ddrruuggiihh  pprreeiisskkaavv  iinn  aannaalliizz,,  
••  ooddrreejjaa  zzaaššččiittnnee  iinn  ssaannaacciijjsskkee  uukkrreeppee  oobb  uuggoottoovvlljjeennii  nneessrreeččii..  
  
  
NNeevvllaaddnnee  oorrggaanniizzaacciijjee  iinn  ddrruuššttvvaa    
  
JJaammaarrsskkii  kklluubb  NNoovvoo  mmeessttoo,,  KKlluubb  zzaa  ššoollaannjjee  ppssoovv,,  RRaaddiioo  kklluubb  MMiirrnnaa  PPeečč,,  pprroossttoovvoolljjnnaa  ggaassiillsskkaa  
ddrruuššttvvaa  oorrggaanniizziirraannaa  kkoott  JJGGSS  iinn  ddrruuggee  hhuummaanniittaarrnnee  oorrggaanniizzaacciijjee,,  iizzvvaajjaajjoo  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  
pprriissttoojjnnoossttii..  

  77..22..  OOppeerraattiivvnnoo  vvooddeennjjee    
  
TTeemmeelljjnnee  aakkttiivvnnoossttii    zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii    ooppeerraattiivvnnoo  vvooddii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobb  ppoommooččii  ššttaabbaa  
CCZZ  oobbččiinnee..  ČČee  ssoo  ppooppllaavvee  pprriizzaaddeellee  vveečč  oobbččiinn,,  oorrggaanniizziirraa  iinn  vvooddii  ddeejjaavvnnoossttii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  
vv  rreeggiijjii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ    zzaa  ddoolleennjjsskkoo  rreeggiijjoo..  
  
NNaallooggaa  ŠŠttaabbaa  CCZZ  jjee::  
••  ddaa  vv  ččiimm  kkrraajjššeemm  ččaassuu  vvzzppoossttaavvii  pprreegglleedd  nnaadd  ssttaannjjeemm  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  iinn        
          pprreessooddii    pprreeddvviiddeennii  rraazzvvoojj  ssiittuuaacciijjee,,    
••  zzaaggoottoovvii    nnuujjnnoo  ppoommoočč  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu    
••  sspprreejjmmee,,  gglleeddee  nnaa  pprriiččaakkoovvaann  vvooddnnii  vvaall,,  vvssee  uukkrreeppee,,  kkii  ssoo  nnuujjnnoo  ppoottrreebbnnii  zzaa      
          rreeššeevvaannjjee    lljjuuddii  iinn  mmaatteerriiaallnniihh  ddoobbrriinn..  
    
PPrrii  nnaavveeddeenniihh  nnaallooggaahh  ssooddeelluujjeejjoo  ddeellaavvccii  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee..  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  llaahhkkoo  zzaa  iizzvveeddbboo  
ppoossaammeezznnee  nnaallooggee  uussttaannoovvii  zzaaččaassnnee  ddeelloovvnnee  sskkuuppiinnee  ..  
PPoovveelljjnniikk  CCZZ    llaahhkkoo  zzaa  oopprraavvlljjaannjjee  ppoossaammeezznniihh  nnaalloogg  ddoollooččii  vvooddjjoo  iinntteerrvveenncciijjee,,  kkii  ssoo  mmuu  
ppooddrreejjeennee  vvssee  ssiillee,,  kkii  ssooddeelluujjeejjoo  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  nnaalloogg  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  
oobbmmooččjjuu..      
  
PPoosslleeddiiccee  nneessrreeččee  jjee  ttrreebbaa  ččiimm  pprreejj  uussttrreezznnoo  ddookkuummeennttiirraattii..  PPrraavv  ttaakkoo  jjee  ttrreebbaa  ddookkuummeennttiirraattii  ttuuddii  
vvssee  ooddllooččiittvvee  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ    iinn  ddrruuggiihh  oorrggaannoovv,,  zzaa  kkaarr  jjee  zzaaddoollžžeennaa  sslluužžbbaa  zzaa  ppooddppoorroo  ––  
aaddmmiinniissttrraattiivvnnii  ddeell..    
  
  
77..33  OOrrggaanniizzaacciijjaa  zzvveezz    
  
NNaavvooddiilloo  oo  uuppoorraabbii  ssrreeddsstteevv  zzvveezz  ss  tteelleeffoonnsskkiimmii  iinn  ddrruuggiimmii  iimmeenniikkii  zzaa  vvzzppoossttaavvlljjaannjjee  zzvveezz  pprrii  
nneeppoossrreeddnneemm  vvooddeennjjuu  aakkcciijj  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  ppooppllaavvaahh  ssee  uuppoorraabblljjaa  ssiisstteemm  
rraaddiijjsskkiihh  zzvveezz  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((ZZAARREE))  tteerr  ssiisstteemm  oosseebbnneeggaa  ppoozziivvaannjjaa..    
SSiisstteemm  zzvveezz  ZZAARREE  ssee  oobbvveezznnoo  uuppoorraabblljjaa  pprrii  vvooddeennjjuu  iinntteerrvveenncciijj  iinn  ddrruuggiihh  zzaaššččiittnniihh  iinn  rreeššeevvaallnniihh  
aakkcciijjaahh..  
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TTeelleekkoommuunniikkaacciijjsskkoo  ssrreeddiiššččee  ssiisstteemmaa  jjee  RReeggiijjsskkii  cceenntteerr  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  NNoovvoo  mmeessttoo,,  ddoo  kkaatteerreeggaa  
ssee  uuppoorraabbnniikkii  ppoovveezzuujjeejjoo  pprreekk  rreeppeettiittoorrjjeevv;;  zzaa  OObbččiinnoo  MMiirrnnaa  PPeečč  vveelljjaa  pprreeddvvsseemm  sseemmiidduupplleekkssnnii  
kkaannaall  2233  ––  TTrrddiinnoovv  vvrrhh,,  ppooggoojjnnoo  ppaa  ttuuddii  SSDD  2244  kkaannaall  MMiirrnnaa  ggoorraa  iinn  SSDD  2255  VVrrhh  TTrreebbnnjjee..    
ZZaa  vvzzppoossttaavviitteevv  rraaddiijjsskkee  zzvveezzee  mmeedd  rreeššeevvaallccii  nnaa  kkrraajjuu  nneessrreeččee  ssee  uuppoorraabblljjaa  4400..  ssiimmpplleekkssnnii  kkaannaall  
ssiisstteemmaa  zzvveezz  ZZAARREE,,  zzaa  vvssaakk  ddooddaattnnii  SSII  kkaannaall  jjee  ppoottrreebbnnoo  ddoobbiittii  ooddoobbrriitteevv  oodd  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo..  
  
VVooddjjaa  eennoottee  ssee  mmoorraa  pprrii  pprriihhoodduu  nnaa  mmeessttoo  iinntteerrvveenncciijjee  pprriijjaavviittii  vv  RReeCCOO..  PPrriijjaavvii  ssee  pprreekk  
rreeppeettiittoorrsskkeeggaa  kkaannaallaa,,  ppoo  pprriijjaavvii  ppaa  ggaa  RReeCCOO  pprreeuussmmeerrii  nnaa  mmaattiiččnnii  ssiimmpplleekkssnnii  kkaannaall  zzaa  ddeelloo  
eennoottee  nnaa  tteerreennuu..  ČČee  oopprraavvii  kklliicc  nnaa  nneekkeemm  ddrruuggeemm  kkaannaalluu,,  ssee  mmoorraa  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  ppoo  
oopprraavvlljjeenneemm  kklliiccuu  nneemmuuddoommaa  vvrrnniittii  nnaa  ssvvoojj  mmaattiiččnnii  kkaannaall..  UUppoorraabbaa  ddrruuggiihh  kkaannaalloovv  bbrreezz  
uutteemmeelljjeenneeggaa  rraazzllooggaa  nnii  ddoovvoolljjeennaa..    
  
OObb  kkoonnccuu  iinntteerrvveenncciijjee  ssee  ppoorrooččaa  RReeCCOO  ((pprreekk  kkaannaallaa  2233--TTrrddiinnoovv  vvrrhh))..    
  
PPooddrroobbnneejjššaa  nnaavvooddiillaa  zzaa  uuppoorraabboo  ssiisstteemmaa  ZZAARREE  ssoo  vv  pprriillooggii  šštt..  2277..  
  
PPrrii  pprreennoossuu  ppooddaattkkoovv  iinn  kkoommuunniicciirraannjjuu  ssee  nnaaččeelloommaa  uuppoorraabblljjaa  vvssaa  rraazzppoolloožžlljjiivvaa  
tteelleekkoommuunniikkaacciijjsskkaa  iinn  iinnffoorrmmaacciijjsskkaa  iinnffrraassttrruukkttuurraa,,  kkii  tteemmeelljjii  nnaa  rraazzlliiččnniihh  mmeeddsseebboojjnnoo  ppoovveezzaanniihh  
oommrreežžjjiihh..  PPrreennooss  ppooddaattkkoovv  iinn  kkoommuunniicciirraannjjee  mmeedd  oorrggaannii  vvooddeennjjaa,,  rreeššeevvaallnniimmii  sslluužžbbaammii  iinn  ddrruuggiimmii  
iizzvvaajjaallccii  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  ppootteekkaa  ppoo::  
  

--  rraaddiijjsskkiihh  zzvveezzaahh  ((ZZAARREE)),,  
--  jjaavvnniihh  tteelleeffoonnsskkiihh  zzvveezzaahh,,  kkii  ssoo  llaahhkkoo  aannaallooggnnee  aallii  ddiiggiittaallnnee,,  
--  bbrreezzžžiiččnniihh  tteelleeffoonniihh  ((GGSSMM)),,  
--  kkuurriirrsskkiihh  zzvveezzaahh,,  
--  iinntteerrnneettuu  oozz..  eelleekkttrroonnsskkii  ppooššttii..  
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88..    ZZAAŠŠČČIITTNNII  UUKKRREEPPII  
  

88..11..  UUkkrreeppii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  
  

  
ZZAAŠŠČČIITTNNII  UUKKRREEPP  

  
NNAALLOOGGEE  

  
IIZZVVAAJJAALLCCII  

  
  

PPRROOSSTTOORRSSKKII,,  
UURRBBAANNIISSTTIIČČNNII  IINN  

GGRRAADDBBEENNII  

--  pprreevveennttiivvnnii  uukkrreeppii  pprrii  uurreejjaannjjuu  
pprroossttoorraa  iinn  nnaasseelliijj  nnaa  ooggrroožžeenneemm  

oobbmmooččjjuu  ((  nnaassiippii,,  ooddjjeezziittvvee))  
--  zzaaššččiittaa  oobbssttoojjeeččiihh  oobbjjeekkttoovv,,  

nnaapprraavv  iinn  ddrruuggiihh  ssrreeddsstteevv,,  kkii  ssoo  
nnuujjnnoo  ppoottrreebbnnii    zzaa  oopprraavvlljjaannjjee  

žžiivvlljjeennjjsskkoo  ppoommeemmbbnniihh      ddeejjaavvnnoossttii::  
••  nneemmootteennoo  ddeelloovvaannjjee  kkoommuunnaallee  

••  oosskkrrbbaa  zz  eelleekkttrriiččnnoo  eenneerrggiijjoo  
••  ddeelloovvaannjjee  tteelleekkoommuunniikkaacciijj  

  
  

--  ppooddjjeettjjaa,,  zzaavvooddii  iinn  ddrruuggee  
oorrggaanniizzaacciijjee  ss  ppooddrrooččjjaa  
kkoommuunnaallnnee,,  eelleekkttrroo  iinn  

ddrruuggee  ddeejjaavvnnoosstt,,  
  
  

  
EEVVAAKKUUAACCIIJJAA  

--  pprreesseelliitteevv  pprreebbiivvaallcceevv  nnaa  
vvaarrnneejjššaa  oobbmmooččjjaa  

--  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  nnuujjnniihh  pprroommeettnniihh  
--  ppoovveezzaavv  

  

  
--  ššttaabb  CCZZ    OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  

PPeečč,,  
--  ggaassiillccii  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
--            GGrraaddbbeennaa  ppooggooddbbeennaa    

                ppooddjjeettjjaa,,  
--              PPPP  NNoovvoo  mmeessttoo..  

  
  

SSPPRREEJJEEMM  IINN  OOSSKKRRBBAA  
OOGGRROOŽŽEENNIIHH  

PPRREEBBIIVVAALLCCEEVV  

--  zzaaččaassnnaa  nnaassttaanniitteevv  iinn  oosskkrrbbaa  ss  
hhrraannoo,,  ppiittnnoo  vvooddoo  tteerr  ddrruuggiimmii  

žžiivvlljjeennjjsskkoo  ppoommeemmbbnniimmii  
ssrreeddssttvvii  

--  nnuujjnnaa  zzddrraavvssttvveennaa  oosskkrrbbaa  
--  ddeelloovvaannjjee  kkoommuunnaallnnee  

iinnffrraassttrruukkttuurree  
--  nnuujjnnaa  zzddrraavvssttvveennaa  oosskkrrbbaa  žžiivvaallii  

  
--  ššttaabb  CCZZ    OObbččiinnee  MMiirrnnaa  

PPeečč,,  
--  ggaassiillccii  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč,,  

--  oobbččiinnsskkee  uupprraavvaa,,  
--  oobbččiinnsskkee  jjaavvnnee  sslluužžbbee,,  

--  ssppllooššnnaa  aammbbuullaannttaa  MMiirrnnaa  
PPeečč  iiddrr..  

  
  
  
88..11..11..  PPrroossttoorrsskkii,,  ggrraaddbbeennii  iinn  ddrruuggii  tteehhnniiččnnii  uukkrreeppii  
  
PPrroossttoorrsskkii  uukkrreeppii  ssee  iizzvvaajjaajjoo  ššee  pprreeddeenn  pprriiddee  ddoo  ppooppllaavv  zz  nnaaddzzoorroovvaannjjeemm  pprroossttoorrsskkiihh  ppllaannoovv  iinn  
pprreeppoovveeddjjoo  ggrraaddiittvvee  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  oobbjjeekkttoovv  nnaa  oobbmmooččjjiihh,,  kkjjeerr  ssoo  mmoožžnnee  ppooppllaavvee..  GGrraaddbbeennii  iinn  
tteehhnniiččnnii  uukkrreeppii  ssee  pprriiččnneejjoo  iizzvvaajjaattii  ttaakkrraatt  kkoo  ssee  vvooddoottookkii  zzvviiššaajjoo  iinn  ggrroozzii  iizzlliivv  rreekkee  TTeemmeenniiccee  aallii  
mmaannjjššiihh  ppoottookkoovv  iizz  ssvvoojjeeggaa  kkoorriittaa..  
  
OObbččiinnsskkii  ššttaabb  iinn    ggaassiillsskkee  eennoottee  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč,,  llookkaallnnee  ggoossppooddaarrsskkee  jjaavvnnee  sslluužžbbee  iinn  ddrruuggaa  
ppooddjjeettjjaa  mmoorraajjoo  ttaakkoojj  oobb  ppoojjaavvii  nneevvaarrnnoossttii  zzaa  nnaassttoopp  vviissookkiihh  vvooddaa  zzaaččeettii  zz  iizzvvaajjaannjjeemm  ooppeerraattiivvnnoo--
zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv,,  iinn  ssiicceerr  mmoorraajjoo  zzaaggoottoovviittii::  

--  ddooddaattnnaa  oobbrraammbbaa  nnaassiippoovv,,  
--  zzaappoorraa  aallii  zzaaššččiittaa  pprroommeettnniicc,,  
--  iizzpprraazznniitteevv  kklleettii,,  ssttaannoovvaannjj  oozz..  hhiišš,,  sskkllaaddiišščč  iinn  ddrruuggiihh  pprroossttoorroovv,,  
--  pprreekkiinniitteevv  aakkttiivvnnoossttii,,  kkii  ssee  iizzvvaajjaajjoo  nnaa  vvooddnnooggoossppooddaarrsskkiihh  oobbjjeekkttiihh..  

  
VV  pprriimmeerruu  kkaattaassttrrooffaallnniihh  ppooppllaavv  ssee  nnaa  zzaahhtteevvoo  oobbččiinnsskkeeggaa    ppoovveelljjnniikkaa  zzaa  CCZZ    vv  iizzvvaajjaannjjee  uukkrreeppaa  
vvkklljjuuččiijjoo  rreeggiijjsskkee  eennoottee  zzaa  tteehhnniiččnnoo  rreeššeevvaannjjee  vv  rraazzppoolloožžlljjiivviihh  ssiillaahh  iinn  ssrreeddssttvviihh..  
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88..11..22..  EEvvaakkuuaacciijjaa  
  
EEvvaakkuuaacciijjaa  ppoommeennii  oorrggaanniizziirraann  zzaaččaasseenn  uummiikk  pprreebbiivvaallcceevv  iizz  ooggrroožžeenniihh  nnaa  vvaarrnneejjššaa  oobbmmooččjjaa  iinn  ssee  
iizzvvaajjaa  llee  vv  pprriimmeerruu,,  kkoo  ddrruuggaaččee  nnii  mmooggooččee  zzaaggoottoovviittii  vvaarrnnoosstt  lljjuuddii  iinn  mmaatteerriiaallnniihh  ddoobbrriinn..    
EEvvaakkuuaacciijjaa  ssee  iizzvvaajjaa  ttaakkoojj  kkoo  ssoo  ooggrroožžeennaa  ččlloovveešškkaa  žžiivvlljjeennjjaa..  ČČee  jjee  ččaassaa  ddoovvoolljj,,  ssee  llaahhkkoo  ppoolleegg  
eevvaakkuuaacciijjee  lljjuuddii  iizzvvaajjaa  ttuuddii  eevvaakkuuaacciijjaa  mmaatteerriiaallnniihh  ddoobbrriinn..  
  
VV  nnuujjnniihh  pprriimmeerriihh  eevvaakkuuaacciijjoo  llaahhkkoo  ooddrreeddii  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  oozz..  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  vv  ddrruuggiihh  
pprriimmeerriihh  kkoo  ggrroozzii  ppooččaassnneejjššee  nnaarraaššččaannjjee  vvooddee  iinn  ddvviiggoovvaannjjee  ggllaaddiinnee  vvooddoottookkaa  ppaa  
eevvaakkuuaacciijjoo  ooddrreeddii  žžuuppaann..  
  
VVeeččjjee  eevvaakkuuaacciijjee  pprriipprraavvii,,  oorrggaanniizziirraa  iinn  uussmmeerrjjaa  oobbččiinnsskkii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ,,  kkii  pprreebbiivvaallccee  oo  
eevvaakkuuaacciijjsskkiihh  ppootteehh  iinn  zzbbiirraalliiššččiihh  oobbvveeššččaa  pprreekkoo  jjaavvnniihh  mmeeddiijjeevv  aallii  zzvvooččnniikkiihh  nnaa  ggaassiillsskkiihh  vvoozziilliihh..  
NNaa  zzbbiirraalliiššččiihh  ssee  pprreeddvviiddii    sspprreejjeemm  vv  oorrggaanniizzaacciijjii  ppoovveerrjjeenniikkaa  CCZZ  kkrraajjaa  kkjjeerr  jjee  iizzvvaajjaa  aakkttiivvnnoosstt,,  
zzddrraavvssttvveenneeggaa  iinn  vveetteerriinnaarrsskkeeggaa  nnaaddzzoorraa,,  ddoollooččeennaa  oosskkrrbbaa  iinn  nnaammeessttiitteevv  eevvaakkuuiirraanniihh  
pprreebbiivvaallcceevv..    
  
88..11..33..    SSpprreejjeemm  iinn  oosskkrrbbaa  ooggrroožžeenniihh  pprreebbiivvaallcceevv  
  
PPoovveerrjjeenniikkii  PPGGDD  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  zzbbeerreejjoo  ppooddaattkkee  oo  pprriizzaaddeettiihh  pprreebbiivvaallcciihh  iinn  jjiihh  ppoossrreedduujjeejjoo  
oobbččiinnsskkeemmuu    ššttaabbuu  CCZZ,,  kkii  ddoollooččiijjoo  oobbjjeekkttee  zzaa  nnaassttaanniitteevv..  NNaajjpprreejj  ssee  zzaa  nnaassttaanniitteevv  uuppoorraabbiijjoo  
oobbjjeekkttii  zzaa  zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv,,  vv  pprriimmeerruu  ppoottrreebbee  ppaa  ttuuddii  zzaaččaassnnaa  bbiivvaalliiššččaa,,  kkii  jjiihh  ppoossttaavvlljjaa  eekkiippaa  
ggaassiillcceevv,,  kkii  jjoo  ddoollooččii  žžuuppaann  zzaa  ppoossttaavviitteevv  zzaassiillnniihh  bbiivvaalliišščč..  
  
KKrriitteerriijjii  zzaa  oorrggaanniizziirraannjjee  nnaassttaanniittvvee  ssoo::  
--          nnaassttaanniitteevv  pprreebbiivvaallcceevv  ččiimm  bblliižžjjee  ddoommuu;;  
--  nnaassttaanniitteevv  vv  oobbjjeekkttee,,  kkii  ppoolleegg  bbiivvaallnniihh  ppooggoojjeevv  oommooggooččaajjoo  ššee  pprreehhrraannoo,,  vvooddoo  oosskkrrbboo,,  oosseebbnnoo  

iinn  kkoolleekkttiivvnnoo  hhiiggiieennoo  tteerr  ooggrreevvaannjjee  ((ppooččiittnniišškkee  pprriikkoolliiccee,,  kkoonntteejjnneerrjjii,,  ššoottoorrii,,  nneeppoošškkooddoovvaannee  
ssttaannoovvaannjjsskkee  hhiiššee,,  hhootteellii,,  ppooččiittnniišškkii  ddoommoovvii))..    

  
PPrriillooggaa  PP--  1111::      PPrreegglleedd  llookkaacciijj  zzaa  ppoossttaavviitteevv  zzaassiillnniihh  bbiivvaalliišščč,,  ššoottoorroovv,,  pprriikkoolliicc  

PPrriillooggaa  PP--  1122::    PPrreegglleedd  oobbjjeekkttoovv,,  kkjjeerr  jjee  mmoožžnnaa  zzaaččaassnnaa  nnaassttaanniitteevv  

PPrriillooggaa  PP--  1133::    PPrreegglleedd  oobbjjeekkttoovv,,  kkjjeerr  jjee  mmoožžnnaa  zzaaččaassnnaa  pprreehhrraannaa  iinn  zzmmoogglljjiivvoossttii  
  
  
  
88..22..  NNaallooggee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjee  
  

  
DDEEJJAAVVNNOOSSTT  

  
NNAALLOOGGEE  

  
IIZZVVAAJJAALLCCII  

  
  
  

PPRRVVAA  
MMEEDDIICCIINNSSKKAA  

PPOOMMOOČČ  
  

--  nnuuddeennjjee  pprrvvee  ppoommooččii  
ppoošškkooddoovvaanniimm  nnaa  mmeessttuu  
ddooggooddkkaa  iinn  vv  zzddrraavvssttvveenniihh  
uussttaannoovvaahh  

--  ssppeecciiaalliissttiiččnnaa  oosskkrrbbaa  iinn  
nnaammeessttiitteevv      ppoošškkooddoovvaanniihh  

--  ZZddrraavvssttvveennoo  oosseebbjjee  aammbbuullaannttee  
ssppllooššnnee  mmeeddiicciinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  

--  ZZDD  NNoovvoo  mmeessttoo  
--  OObbččiinnsskkee  eekkiippee  PPPP  
  

  
PPRRVVAA  

VVEETTEERRIINNAARRSSKKAA  
PPOOMMOOČČ  

  

--  nnuuddeennjjee  pprrvvee  vveetteerriinnaarrsskkee  
ppoommooččii  

--  pprriissiillnnii  zzaakkooll  iinn  ooddssttrraanniitteevv  
kkaaddaavvrroovv  

  
--  VVeetteerriinnaarrsskkaa  ppoossttaajjaa  NNoovvoo  mmeessttoo  
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PPOOMMOOČČ  OO  

GGRROOŽŽEENNIIMM    IINN  
PPRRIIZZAADDEETTIIMM  

PPRREEBBIIVVAALLCCEEMM  

  
--  oosskkrrbbaa  ooggrroožžeenneeggaa  iinn  

pprriizzaaddeetteeggaa  pprreebbiivvaallssttvvaa  ss  hhrraannoo,,  
vvooddoo,,  zzddrraavviillii,,  oobblleekkoo,,  oobbuuttvviijjoo......  

--  ssoocciiaallnnaa  rreehhaabbiilliittaacciijjaa  ooggrroožž..  iinn  
pprriizzaaddeetteeggaa  pprreebbiivvaallssttvvaa  

--        ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  vvaarrnnoossttii  

--  OOZZRRKK  NNoovvoo  mmeessttoo,,  
--  KKaarriittaass,,  
--  IInnššppeekkcciijjsskkee  sslluužžbbee  
--  OObbččiinnsskkaa  sslluužžbbaa  zzaa  ppooddppoorroo  iinn  

eekkiippaa  zzaa  nnaassttaanniitteevv  
--  ppoommoočč  ssoosseeddnnjjiihh  rreeggiijj  iinn  ddrržžaavvee  
--          PPPP  NNoovvoo  mmeessttoo  

  
GGAAŠŠEENNJJEE  IINN  

RREEŠŠEEVVAANNJJEE  OOBB  
PPOOŽŽAARRIIHH  

  
--  ggaaššeennjjee  ppoožžaarroovv  
--  ppoommoočč  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  eevvaakkuuaacciijjee  

  
  
--        OOGGEE  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč  

  
RREEŠŠEEVVAANNJJEE  OOBB  

PPOOPPLLAAVVAAHH  

  
--  iisskkaannjjee  ppooggrreeššaanniihh  
--    rreeššeevvaannjjee  nnaa  vvooddii  iinn  iizz  vvooddee  
--  rreeššeevvaannjjee  lljjuuddii  iinn  mmaatt..    
      ddoobbrriinn  
--  ččrrppaannjjee  vvooddee  

  
--  PPPP  NNoovvoo  mmeessttoo,,  
--  PPrriippaaddnniikkii  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč..  

  
  
88..22..11  PPrrvvaa  mmeeddiicciinnsskkaa  ppoommoočč  
  
VV  ookkvviirruu  pprrvvee  mmeeddiicciinnsskkee  ppoommooččii  ssee  oobb  ppooppllaavvaahh  iizzvvaajjaajjoo::  
--          nnuuddeennjjee  pprrvvee  ((llaaiiččnnee))  ppoommooččii,,  kkii  jjoo  ddaajjeejjoo  ppoossaammeezznniikkii  nnaa  kkrraajjuu  ddooggooddkkaa,,  
--  nnuuddeennjjee  zzddrraavvssttvveennee  ppoommooččii,,  kkii  jjoo  ddaajjee  zzddrraavvssttvveennoo  oosseebbjjee  nnaa  tteerreennuu  aallii  vv  zzddrraavvssttvveenniihh  

uussttaannoovvaahh  
--  nnuuddeennjjee  nnuujjnnee  ssppeecciiaalliissttiiččnnee  zzddrraavvssttvveennee  ppoommooččii  
--  iizzvvaajjaannjjee  hhiiggiieennsskkiihh  iinn  pprroottii  eeppiiddeemmiiččnniihh  uukkrreeppoovv  
--          oosskkrrbbaa  zz  zzddrraavviillii,,  ssaanniitteettnniimm  mmaatteerriiaalloomm  iinn  oopprreemmoo  
--          iiddeennttiiffiikkaacciijjaa  mmrrttvviihh..  
  
MMaannjjššee  ppoošškkooddbbee  ssii  pprriizzaaddeettii  pprreebbiivvaallccii  oosskkrrbbiijjoo  ssaammii  vv  ookkvviirruu  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee..  
  
DDookklleerr  jjee  mmooggooččee,,  ssee  pprrvvaa  mmeeddiicciinnsskkaa  ppoommoočč  nnuuddii  vv  aammbbuullaannttii  ssppllooššnnee  mmeeddiicciinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  vv  
pprriimmeerruu  ddaa  jjee  šštteevviilloo  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobb  ppooppllaavvaahh  vveeččjjee,,  ssee  aakkttiivviirraajjoo  oobbččiinnsskkee    eekkiippee  PPPP  CCZZ,,  
zzddrraavvssttvveennee  uussttaannoovvee  ppaa  zzaaččnneejjoo  ddeelloovvaattii  vv  sskkllaadduu  zz  nnaavvooddiilloomm  MMiinniissttrrssttvvaa  zzaa  zzddrraavvssttvvoo  oo  ddeelluu  
zzddrraavvssttvvaa  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh..    
  
ŠŠttaabb  CCZZ  DDoolleennjjsskkee  rreeggiijjee  sspprreemmlljjaa  iizzvvaajjaannjjee  PPPP,,  sspprreejjeemmaa  zzaahhtteevvee  ppoo  ppoommooččii  vv  ssiillaahh  iinn  ssrreeddssttvviihh  
ooggrroožžeenniihh  oobbččiinn..  VV  kkoolliikkoorr  zzaajjeemmaa  nneessrreeččaa  vveečč  oobbččiinn,,  uussmmeerrjjaa  ddeelloovvaannjjee  eennoott  ččllaannii  ššttaabbaa  CCZZ  zzaa  
DDoolleennjjsskkoo  zzaa  pprrvvoo  ppoommoočč..  
  
ZZaa  ppoottrreebbee  rreeššeevvaannjjaa  iizz  vvooddee  ssoo  ppoottrreebbnnaa  ssppeecciiffiiččnnaa  zznnaannjjaa  iinn  oopprreemmaa..  VV  ttaa  nnaammeenn  ssee  aakkttiivviirraajjoo  
ggaassiillccii,,  kkii  iimmaajjoo  iizzppiitt  zzaa  rreeššeevvaallccaa  nnaa  vvooddii  iinn  ppoodd  vvooddoomm,,  rreeggiijjsskkee  eekkiippee  zzaa  rreeššeevvaannjjee  nnaa  vvooddii  tteerr  
pprriippaaddnniikkii  ggaassiillsskkiihh  eennoott..  
  
  
PPrriillooggaa  PP--1122::          PPrreegglleedd  zzddrraavvssttvveenniihh  uussttaannoovv  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  

PPrriillooggaa  PP--  3377::        NNaavvooddiilloo  pprreebbiivvaallcceemm  oo  uuppoorraabbii  ppiittnnee  vvooddee  
  
88..22..22  PPrrvvaa  vveetteerriinnaarrsskkaa  ppoommoočč  
  
PPrrvvaa  vveetteerriinnaarrsskkaa  ppoommoočč  oobb  ppooppllaavvaahh  oobbsseeggaa  ::  
--  zzbbiirraannjjee  ppooddaattkkoovv  oo  ppoošškkooddoovvaanniihh  iinn  ppooggiinnuulliihh  žžiivvaalliihh  nnaa  ppooppllaavvlljjeenneemm  ppooddrrooččjjuu  
--  ddaajjaannjjee  pprrvvee  vveetteerriinnaarrsskkee  ppoommooččii  ppoošškkooddoovvaanniimm  iinn  oobboolleelliimm  žžiivvaalliimm  
--  pprriissiillnnii  zzaakkooll    ppoošškkooddoovvaanniihh  žžiivvaalliihh  
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--  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  žžiivvaallsskkiihh  kkaaddaavvrroovv    
--  iizzvvaajjaannjjee  ddrruuggiihh  hhiiggiieennsskkiihh  iinn  pprroottii  eeppiiddeemmiijjsskkiihh  uukkrreeppoovv..  
  
NNaallooggee  pprrvvee  vveetteerriinnaarrsskkee  ppoommooččii  iizzvvaajjaajjoo  vveetteerriinnaarrjjii  VVeetteerriinnaarrsskkee  sslluužžbbee  NNoovvoo  mmeessttoo  iinn  
vveetteerriinnaarrsskkaa  iinnššppeekkcciijjaa..  VV  iizzvvaajjaannjjee  pprrvvee  vveetteerriinnaarrsskkee  ppoommooččii  ssee  vvkklljjuuččuujjeejjoo  kkmmeettii--žžiivviinnoorreejjccii..  PPrrii  
vveeččjjeemm  oobbsseegguu  ppoommooččii  nnaa  zzaahhtteevvoo  VVeetteerriinnaarrsskkee  sslluužžbbee    ssee  aakkttiivviirraajjoo  ggaassiillsskkee  eennoottee  JJGGSS  MMiirrnnaa  
PPeečč..  
  
88..22..33..  PPoommoočč  ooggrroožžeenniimm  iinn  pprriizzaaddeettiimm    pprreebbiivvaallcceemm  
  
PPoommoočč  ooggrroožžeenneemmuu  iinn  pprriizzaaddeetteemmuu  pprreebbiivvaallssttvvuu  oorrggaanniizziirraajjoo  hhuummaanniittaarrnnee  oorrggaanniizzaacciijjee  iinn  
pprriissttoojjnnee  oobbččiinnsskkee  sslluužžbbee  zzaa  ssoocciiaallnnoo  vvaarrssttvvoo..  LLee--ttee  zzbbiirraajjoo  iinn  rraazzddeelljjuujjeejjoo  ppoommoočč..  
VV  ppoommoočč  ssee  vvkklljjuuččiijjoo  ttuuddii  pprriissttoojjnnee  iinnššppeekkcciijjsskkee  sslluužžbbee,,  zzllaassttii  zzaa  uuggoottaavvlljjaannjjee  hhiiggiieennsskkiihh  rraazzmmeerr  
tteerr  ppoo  ppoottrreebbii  oobbččiinnsskkee  jjaavvnnee  sslluužžbbee  iinn      eennoottee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii..  
VVsseemm  ooggrroožžeenniimm    pprreebbiivvaallcceemm  jjee  ttrreebbaa  oommooggooččiittii      pprreehhrraannoo    iinn  uuppoorraabboo    ppiittnnee  vvooddee..    
PPoosseebbnnoo  ppoozzoorrnnoosstt  jjee  ttrreebbaa  ppoossvveettiittii  lljjuuddeemm,,  kkii  ssoo  ssoocciiaallnnoo  ooggrroožžeennii,,  oottrrookkoomm  iinn  
ssttaarreejjššiimm..  
NNaa  oobbmmooččjjuu,,  kkii  ssoo  ggaa  pprriizzaaddeellee  ppooppllaavvee,,  zzaaggoottaavvlljjaa  vvaarrnnoosstt  PPPP  NNoovvoo  mmeessttoo..  PPrriippaaddnniikkii  ppoolliicciijjee  
zzaaggoottaavvlljjaajjoo  vvaarrnnoosstt  ttaakkoo  nnaa  eevvaakkuuiirraanneemm  oobbmmooččjjuu  kkoott  ttuuddii  vv  nnaammeessttiittvveenniihh  cceennttrriihh..  VV  
zzaaggoottaavvlljjaannjjee  vvaarrnnoossttii,,  pprreeddvvsseemm  pprreemmoožžeennjjaa  iinn  oobbjjeekkttoovv,,  ssee  vvkklljjuuččuujjeejjoo  ttuuddii  zzaasseebbnnee  vvaarrnnoossttnnee  
aaggeenncciijjee..  
  
PPoolliicciijjaa  oopprraavvlljjaa  zzllaassttii  nnaasslleeddnnjjee  nnaallooggee  ::  
--  vvaarroovvaannjjee  žžiivvlljjeennjjaa,,oosseebbnnee  vvaarrnnoossttii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa  lljjuuddii,,  vvaarroovvaannjjee  ddoollooččeenniihh  oosseebb,,    
    oorrggaannoovv,,  oobbjjeekkttoovv  iinn  ookkoolliiššeevv,,  
--  pprreepprreeččeevvaannjjee,,  ooddkkrriivvaannjjee  iinn  pprreeiisskkoovvaannjjee  kkaazznniivviihh  ddeejjaannjj,,  
--  nnaaddzzoorr  iinn  uurreejjaannjjee  pprroommeettaa..  
  
88..22..44..  RReeššeevvaannjjee  oobb  ppooppllaavvaahh  
  
NNaallooggee  oopprraavvlljjaajjoo  ggaassiillsskkee  eennoottee,,  ppooggooddbbeennaa  ppooddjjeettjjaa  iinn  ddrruuššttvvaa  ppoommeemmbbnnaa  zzaa  ZZRRPP  iinn  pprreebbiivvaallccii  
ssaammii..  PPrrii  oopprraavvlljjaannjjuu  nnaalloogg  ssooddeelluujjeejjoo  vvooddnnooggoossppooddaarrsskkee  jjaavvnnee  sslluužžbbee,,  ppooddjjeettjjaa  zzaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  
cceesstt,,  ggrraaddbbeennaa  ppooddjjeettjjaa  zz  uussttrreezznnoo  mmeehhaanniizzaacciijjoo  iinn  ddrruuggii..  
  
88..22..55..  ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  
  
ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  oobb  ppooppllaavvaahh  oobbsseeggaa  nnuujjnnoo  zzddrraavvssttvveennoo  oosskkrrbboo  lljjuuddii  
iinn  žžiivvaallii,,  nnaassttaanniitteevv  iinn  oosskkrrbboo  ss  ppiittnnoo  vvooddoo,,  oosskkrrbboo  zz  eelleekkttrriiččnnoo  eenneerrggiijjoo,,  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  nnuujjnniihh  
pprroommeettnniihh  ppoovveezzaavv  iinn  ddeelloovvaannjjaa  kkoommuunnaallnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree,,  zzaaggoottoovviitteevv  iinn  zzaaššččiittoo  nnuujjnnee  žžiivviinnsskkee  
kkrrmmee  tteerr  zzaaššččiittoo  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee..  
  
PPoošškkooddbbee  nnaa  iinnffrraassttrruukkttuurraahh  ooddpprraavvlljjaajjoo  pprriissttoojjnnee  sslluužžbbee,,  kkoott  ssoo  pprreegglleedd  ssttaannjjaa  eelleekkttrriiččnneeggaa  
oommrreežžjjaa,,  vvooddoovvooddnneeggaa  ssiisstteemmaa,,  ssttaannjjaa  kkaannaalliizzaacciijjsskkeeggaa  oommrreežžjjaa,,  jjaavvnneeggaa  tteelleekkoommuunniikkaacciijjsskkeeggaa  
ssiisstteemmaa,,  pprroommeettnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree  tteerr  vvooddnnooggoossppooddaarrsskkee  iinnffrraassttrruukkttuurree..    
  
AAssaannaacciijjaa  pprriizzaaddeetteeggaa  oobbmmooččjjaa  zzaajjeemmaa  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  zzddrraavvjjuu  šškkooddlljjiivviihh  ssnnoovvii,,  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  
nneeooppoorreeččnnee  ppiittnnee  vvooddee,,  ddeezziinnffeekkcciijjoo,,  ddeezziinnsseekkcciijjoo,,  ddeerraattiizzaacciijjoo  iinn  ddeekkoonnttaammiinnaacciijjoo  pprriizzaaddeettiihh  
oobbmmooččiijj,,  zzbbiirraannjjee,,  iiddeennttiiffiikkaacciijjoo  iinn  ppookkoopp  ttrruuppeell  tteerr  zzbbiirraannjjee  iinn  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  ppooggiinnjjeenniihh  žžiivvaallii..  
  
OObbččiinnsskkii  ššttaabb  zzaa  CCZZ  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  zz  oobbččiinnsskkoo  uupprraavvoo  iinn  žžuuppaannoomm  vvooddii  iinn  kkoooorrddiinniirraa  aakkttiivvnnoossttii  zz  
oobbssttoojjeeččiimmii  jjaavvnniimmii  sslluužžbbaammii  iinn  zzaavvooddii  iinn  ppoo  ppoottrreebbii  vv  pprriimmeerriihh  vveeččjjeeggaa  oobbsseeggaa  ddeell  nnuuddii  llooggiissttiiččnnoo  
ppooddppoorroo  ((  pprreevvoozzii,,  iizzkkooppii,,  ssppllooššnnaa  oopprraavviillaa))..  
  NNaaddzzoorr,,  ooddrreejjaannjjee  iinn  ppoorrooččaannjjee  oo  nnaallooggaahh  aassaannaacciijjee  jjee  vv  pprriissttoojjnnoossttii  uussttrreezznneeggaa  IInnššppeekkttoorraattaa  
oozziirroommaa  ppoooobbllaaššččeenneeggaa  uupprraavvlljjaavvccaa  ddeejjaavvnnoossttii..  
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99..  OOSSEEBBNNAA  IINN  VVZZAAJJEEMMNNAA  ZZAAŠŠČČIITTAA  
  
  
OOsseebbnnaa  iinn  vvzzaajjeemmnnaa  zzaaššččiittaa  oobbsseeggaattaa  vvssee  uukkrreeppee  pprreebbiivvaallcceevv  zzaa  pprreepprreeččeevvaannjjee  iinn  uubbllaažžiitteevv  
ppoosslleeddiicc  ppooppllaavv  zzaa  nnjjiihhoovvoo  zzddrraavvjjee  iinn  žžiivvlljjeennjjee  tteerr  vvaarrnnoosstt  nnjjiihhoovveeggaa  iimmeettjjaa..  
  
OObbččiinnsskkaa  uupprraavvaa  uusskkllaajjuujjee  pprreekkoo  ssvvoojjiihh  nnaaččrrttoovv  uussppoossaabblljjaannjjaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaalloogg  zzaaššččiittee  iinn  
rreeššeevvaannjjaa  ttuuddii  rraazznnee  ppoossttooppkkee  oobbččaannoovv  vv  pprriimmeerruu  nneevvaarrnnoossttii  iinn  nneessrreečč..  TToo  nnaallooggoo  iizzvvaajjaa  
pprreeddvvsseemm  oobb  vvaajjaahh  iinn  pprraakkttiiččnniihh  uurrjjeennjjiihh  ggaassiillcceevv  iinn  vvkklljjuuččeevvaannjjuu  ššooll  vv  vvaajjee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjee..  
IIssttooččaassnnoo  oobbččiinnsskkaa  uupprraavvaa  uussmmeerrjjaa  oosseebbnnoo  iinn  vvzzaajjeemmnnoo    zzaaššččiittoo  sskkoozzii  jjaavvnnee  ppuubblliikkaacciijjee  iinn  
pprreeddssttaavviittvvee  nnaaččrrttoovv  iinn  ppoossttooppkkoovv  oobb    nneessrreeččaahh..  PPrrvvoo  ppoommoočč  kkoott  pprrooggrraamm  nnaajjppoommeemmbbnneejjššee  
nnaallooggee  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee  iizzvvaajjaammoo  pprreedd  llookkaallnnoo  jjaavvnnoossttjjoo  vvssaakkoo  lleettoo  iinntteennzziivvnnoo  ttaakkoo  
sskkoozzii  rreeddnnii  pprrooggrraamm  tteeččaajjeevv  zzaa  bboollnniiččaarrjjaa  kkoott  tteekkmmoovvaannjjaa  iinn  jjaavvnnee  pprreeddssttaavviittvvee  sskkoozzii  ddnneevvee  
ooddpprrttiihh  vvrraatt..  
NNaa  llookkaallnnii  rraavvnnii  iimmaajjoo  ppooddjjeettjjaa  zz  vveečč  kkoott  5500  zzaappoosslleenniimmii,,  nnaallooggoo  ddaa  oorrggaanniizziirraajjoo  eekkiippee  pprrvvee  
ppoommooččii  iinn  ddoollooččiijjoo  nnaallooggee  ppoovveerrjjeenniikkaa  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjaa  vv  ssvvoojjii  oorrggaanniizzaacciijjii,,  kkii  ssvvoojjee  
zzaappoosslleennee    rreeddnnoo  ppoo  lleettnneemm  nnaaččrrttuu  sseezznnaannjjaajjoo  iinn  uurriijjoo  ss  ssppllooššnniimmii  iinn  ppoosseebbnniimmii    ppoossttooppkkii  
rreeššeevvaannjjaa  iinn  zzaaššččiittee..  
OObb  nneessrreeččaahh  ssee  ddoollooččeennaa  nnaavvooddiillaa  vv  oobblliikkii  ooppoozzoorriill  iinn  nnaappoottkkoovv  ssppoorrooččaajjoo  ooggrroožžeenniimmii  
pprreebbiivvaallcceemm    pprreekkoo    RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo..  
  
PPrriillooggaa  PP--  2266::  NNaavvooddiilloo  zzaa  rraavvnnaannjjee  oobb  ppooppllaavvaahh  
  
99..11..  KKoommiissiijjee  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  
  
ZZaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  ppoo  ppooppllaavvaahh  ssoo  kkoommiissiijjee  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee,,  kkii  ssoo  ffoorrmmiirraannee  nnaa  nniivvoojjuu  
oobbččiinnee  ss  sskklleeppoomm  žžuuppaannaa  iinn  nnaa  nniivvoojjuu  rreeggiijjee  ss  sskklleeppoomm  VVllaaddee  RRSS..  KKoommiissiijjee  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  
šškkooddee  ppoo  ppooppllaavvaahh  nnaajjpprreejj  pprriipprraavviijjoo  ggrroobboo  oocceennoo  šškkooddee,,  kkii  jjee  ppooddllaaggaa  zzaa  ooddllooččaannjjee  oo  ppoommooččii  
pprriizzaaddeettiimm  oobbččiinnaamm  pprrii  zzaaggoottaavvlljjaannjjuu  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  ddeelloo  tteerr  pprriipprraavvoo  ssaannaacciijjsskkiihh  
pprrooggrraammoovv..  
  
RReeggiijjsskkaa  kkoommiissiijjaa  kkaassnneejjee  ppooppiiššee  šškkooddoo  zzaarraaddii  ppooppllaavv  nnaa  ppooddllaaggii  pprreeddppiissaannee  mmeettooddoollooggiijjee  zzaa  
oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh..  PPrrii  tteemm  ddeelluu  jjiimm  ppoommaaggaajjoo  pprriissttoojjnnii  oorrggaannii..  
  
99..22    KKoonnččnnoo  ppoorrooččiilloo  oo  ppooppllaavvaahh  
  
PPoorrooččiilloo  oo  ppooppllaavvaahh  iizzddeellaa  oobbččiinnsskkii  ššttaabb  zzaa  CCZZ  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  nnaajjkkaassnneejjee  vv  1144  ddnneehh  ppoo  
nneessrreeččii  iinn  ggaa  ddoossttaavvii  ššttaabbuu  CCZZ  DDoolleennjjsskkee  rreeggiijjee,,  kkii  kkoonnččnnoo  ppoorrooččiilloo  ppooššlljjee  ppoovveelljjnniikkuu  CCZZ  RRSS..  
  
KKoonnččnnoo  ppoorrooččiilloo  oo  nneessrreeččii  mmoorraa  vvsseebboovvaattii  nnaattaannččnnee  iinnffoorrmmaacciijjee  iinn  ppooddaattkkee  oo::  
••  zznnaaččiillnnoossttii  ppooppllaavvee,,  
••  oobbvveeššččaannjjuu  oo  nneevvaarrnnoossttii  ppooppllaavv,,  
••  vvrreemmeennsskkiihh  rraazzmmeerraahh,,  nnaattaannččnnoossttii  nnaappoovveeddii  iinn  uukkrreeppaannjjuu  vv  sskkllaadduu  zz  nnaappoovveeddmmii,,  
••  mmoorreebbiittnniihh  eevvaakkuuiirraanniihh,,  ppoošškkooddoovvaanniihh  iinn  mmrrttvviihh  pprreebbiivvaallcceevv,,  
••  šškkooddii  nnaa  ssttaannoovvaannjjsskkiihh,,  iinndduussttrriijjsskkiihh  iinn  ddrruuggiihh  oobbjjeekkttiihh  tteerr  iinnffrraassttrruukkttuurrii,,  
••  ddeelloovvaannjjuu  sslluužžbb  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  
••  pprreejjeettii  ppoommooččii,,  vvkklljjuuččnnoo  zz  mmeeddnnaarrooddnnoo  ppoommooččjjoo,,  
••  ttrreennuuttnneemm  ssttaannjjuu  iinn  rraazzmmeerraahh  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  iinn  oo  mmoožžnnoossttiihh  vvrrnniittvvee  eevvaakkuuiirraanniihh,,  
••  ppoottrreebbnniihh  nnaaddaalljjnnjjiihh  uukkrreeppiihh,,  
••  oocceennaa  šškkooddee,,  kkii  jjoo  pprriipprraavvii  rreeggiijjsskkaa  kkoommiissiijjaa  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  ,,  
••  ssttrroošškkiihh  zzaaššččiittnniihh  iinn  rreeššeevvaallnniihh  aakkcciijj  tteerr  iizzvveeddeenniihh  uukkrreeppiihh..  
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1100..      RRAAZZLLAAGGAA  PPOOJJMMOOVV  IINN  OOKKRRAAJJŠŠAAVV  
  
1100..11..  RRaazzllaaggaa  ppoojjmmoovv  
  
  

  
AAKKTTIIVVIIRRAANNJJEE  

  
ppoommeennii  ppoossttooppkkee  iinn  aakkttiivvnnoossttii  ss  kkaatteerriimmii  ssee  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa  zzaa    zzaaššččiittoo,,  
rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  vvppookklliiččeejjoo  iinn  oorrggaanniizziirraannoo  vvkklljjuuččiijjoo  vv  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  
rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  

  
NNEEVVAARRNNOOSSTT  

  
jjee  ((nnaarraavvnnaa  aallii  ddrruuggaa  uussttrreezznnaa))  ddaannoosstt  zzaa  kkaatteerriikkoollii  nneeuuggooddeenn  ppoojjaavv,,  kkii  jjee  
ppoovveezzaann  zz  mmooččnnoo  nneessrreeččoo  iinn  llaahhkkoo  ppoovvzzrrooččii  nneeuuggooddnnee  uuččiinnkkee..  

  
OOGGRROOŽŽEENNOOSSTT  

  
jjee  ssiinntteezzaa  nneevvaarrnnoossttii,,  rraannlljjiivvoossttii  iinn  sspprreejjeemmlljjiivvoossttii  ttvveeggaannjj,,  kkaarr  ppaa  jjee  ooddvviissnnoo  
oodd  kkuullttuurrnniihh,,  mmoorraallnniihh  iinn  eekkoonnoommsskkiihh  vvrreeddnnoott  vv  ppoossaammeezznnii  ddrruužžbbii..  PPooppllaavvnnaa  
ooggrroožžeennoosstt  nnaassttooppii  zzaarraaddii  ddeelloovvaannjjaa  zzuunnaannjjiihh  nnaarraavvnniihh  ssiill  vv  ččaassuu  oobbiiččaajjnnoo  
kkrraattkkoottrraajjnniihh,,  aa  zzeelloo  iinntteennzziivvnniihh  uujjmm..  

  
PPOOPPLLAAVVAA  

  
jjee  nnaarraavvnnii  ppoojjaavv,,  kkii  nnaassttaannee  zzaarraaddii  iizzrreeddnnoo  mmooččnniihh  ppaaddaavviinn  aallii  nnaagglleeggaa  
ttaalljjeennjjaa  ssnneeggaa  aallii  mmeeddsseebboojjnneeggaa  sskkuuppnneeggaa  ddeelloovvaannjjaa..  JJee  nnaarraavvnnaa  nneessrreeččaa,,  
kkoo  iizzrreeddnnii  vvooddnnii  pprreettookk  ppoovvzzrrooččii  oobbččuuttnnoo  šškkooddoo  oobb  rraazzlliittjjuu  vvooddee  iizz  ssttrruuggee  ppoo  
ookkoolliiccii  iinn  zz  rraazzddeejjaannjjeemm  vv  vvooddnnee  ttookkoovvee..  

  
PPOOPPLLAAVVNNII  VVAALL  

  
ssee  ppoommiikkaa  ppoo  rreekkii  nnaavvzzddooll  pprrii  vveeččjjiihh  nniižžiinnsskkiihh  rreekkaahh  22  ––  55  kkmm//hh,,  pprrii  nneennaaddnniihh  
ppoovvooddnnjjiihh  hhuuddoouurrnniišškkeeggaa  zznnaaččaajjaa  ppaa  ttuuddii  ččeezz  1155  kkmm//hh..  KKoo  rreekkaa  pprreessttooppii  
bbrreeggoovvee,,  ssee  hhiittrroosstt  vvooddee  hhiittrroo  zzmmaannjjššaa..  

  
PPOOVVOODDEENNJJ  

  
jjee  nnaarraavvnnaa  nneessrreeččaa,,  kkoo  iizzrreeddnnii  vvooddnnii  ttookk  ppoovvzzrrooččii  oobbččuuttnnoo  šškkooddoo  vv  rreeččnnii  
ssttrruuggii..  

  
PPOORREEČČJJEE  

  
jjee  oobbmmooččjjee,,  ss  kkaatteerreeggaa  vvssee  cceelliinnsskkee  vvooddee  ooddtteekkaajjoo  pprreekkoo  ppoottookkoovv,,  rreekk  aallii  
jjeezzeerr  vv  rreekkoo  aallii  jjeezzeerroo..  

  
RRAANNLLJJIIVVOOSSTT  

  
jjee  ssttooppnnjjaa  šškkooddee  aallii  ppoosslleeddiicc,,  kkii  bbii  llaahhkkoo  ppoossttaallee  zzaarraaddii  ppootteenncciiaallnnoo  
šškkooddlljjiivveeggaa  ppoojjaavvaa..  

  
RREEŠŠEEVVAANNJJEE  

  
oobbsseeggaa  uukkrreeppee  iinn  ppoossttooppkkee  zzaa  rreeššeevvaannjjee  lljjuuddii,,  kkaatteerriihh  žžiivvlljjeennjjee  aallii  zzddrraavvjjee  jjee  
ooggrroožžeennoo..  RReeššeevvaannjjee  žžiivvaallii,,  pprreemmoožžeennjjaa  tteerr  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  pprreedd  
ppoosslleeddiiccaammii  nnaarraavvnnee  aallii  ddrruuggee  nneessrreeččee  

  
SSIILLEE  ZZAA  ZZAAŠŠČČIITTOO,,  

RREEŠŠEEVVAANNJJEE  IINN  PPOOMMOOČČ  

  
ssoo  rraazzppoolloožžlljjiivvee  ččlloovveešškkee  zzmmoogglljjiivvoossttii  ggoossppooddaarrsskkiihh  ddrruužžbb,,  zzaavvooddoovv  aallii  
ddrruuggiihh  oorrggaanniizzaacciijj,,  llookkaallnniihh  sskkuuppnnoossttii  iinn  ddrržžaavvee,,  kkii  ssoo  nnaammeennjjeennee  zzaaššččiittii,,  
rreeššeevvaannjjuu  iinn  ppoommooččii  oobb  nnaarraavvnnii  aallii  ddrruuggii  nneessrreeččii  

  
  

ŠŠKKOODDAA  

  
kkii  jjoo  ppoovvzzrrooččii  nnaarraavvnnaa  aallii  ddrruuggaa  nneessrreeččaa  oobbsseeggaa  nneeppoossrreeddnnoo  šškkooddoo,,  ssttrroošškkee  
iinntteerrvveenncciijj  iinn  uukkrreeppoovv,,  ss  kkaatteerriimmii  ssee  pprreepprreeččii  ppoovveeččeevvaannjjee  šškkooddlljjiivviihh  ppoosslleeddiicc  
nneessrreeččee  

  
VVOODDOOSSTTAAJJ  

  
jjee  vviiššiinnaa  nniivvoojjaa  vvooddee  vv  rreeččnneemm  kkoorriittuu  iinn  ggaa  mmeerriimmoo  zz  vvooddoommeerrnnoo  lleettvviijjoo  tteerr  
iizzrraaččuunnaammoo  vv  cceennttiimmeettrriihh..  VVooddoossttaajj  ooppaazzuujjeemmoo  vvssaakk  ddaann  zzjjuuttrraajj,,  ppoosseebbnnoo  nnaa  
vveeččjjiihh  rreekkaahh..  

  
  

VVOODDNNII  PPRREETTOOKK  

  
jjee  ttiissttaa  mmnnoožžiinnaa  vvooddee,,  kkii  pprreetteeččee  sskkoozzii  oovvllaažžeenn  rreeččnnii  pprrooffiill  nnaa  nneekkeemm  mmeessttuu  
vv  11  sseekkuunnddii..  IIzzrraazziimmoo  ggaa  vv  mm//sseekk,,  iizzrraaččuunnaammoo  ppaa  ttaakkoo,,  ddaa  ppoovvrrššiinnoo  
oovvllaažžeenneeggaa  pprrooffiillaa  ppoommnnoožžiimmoo  ss  ssrreeddnnjjoo  mmnnoožžiinnoo  vvooddee..  VVooddnnii  pprreettookk  jjee  
mmooččnnoo  ppoovveezzaann  zz  vviiššiinnoo  vvooddoossttaajjaa..  
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1100..22..  RRaazzllaaggaa  ookkrraajjššaavv  
  
  
AARRSSOO  AAggeenncciijjaa  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  zzaa  ookkoolljjee  

CCZZ  CCiivviillnnaa  zzaaššččiittaa  

CCZZ  RRSS  CCiivviillnnaa  zzaaššččiittaa  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee        

DD  DDooddaatteekk  

EELLMMEE  EEkkoolloošškkii  llaabboorraattoorriijj  zz  mmoobbiillnnoo  eennoottoo  

JJPP  JJaavvnnoo  ppooddjjeettjjee    

KKSS  KKrraajjeevvnnaa  sskkuuppnnoosstt  

NNSS  NNeevvaarrnnee  ssnnoovvii  

JJGGSS  OOppeerraattiivvnnee  ggaassiillsskkee  eennoottee  

OOŠŠCCZZ  OObbččiinnsskkii  ššttaabb  zzaa  CCiivviillnnoo  zzaaššččiittoo  

PPCCZZ  PPoovveelljjnniikk  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  

JJGGSS  JJaavvnnaa  ggaassiillsskkaa  sslluužžbbaa  

OOZZ  OObbmmooččnnoo  zzddrruužžeennjjee  

PP  PPrriillooggaa  

PPGGDD  PPrroossttoovvoolljjnnoo  ggaassiillsskkoo  ddrruuššttvvoo  

PPPP  CCZZ  PPrrvvaa  ppoommoočč  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  

RReeCCOO  RReeggiijjsskkii  cceenntteerr  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  

RRKK  RRddeeččii  kkrriižž  

RRKKBB  RRaaddiioolloošškkaa,,  kkeemmiiččnnaa  iinn  bbiioolloošškkaa  

RRKKSS  RRddeeččii  kkrriižž  SSlloovveenniijjee  

UURRSSZZRR  UUpprraavvaa  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  

ZZAA  --  RREE  RRaaddiijjsskkee  zzvveezzee  vv  ssiisstteemmuu  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  

ZZiiRR  ZZaaššččiittaa  iinn  rreeššeevvaannjjee  

ZZRRPP  ZZaaššččiittaa,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  

ZZZZVV  ZZaavvoodd  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  vvaarrssttvvoo  

  

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
1111..22..  DDooddaattkkii  
  

ddooddaatteekk  pp  oo  mm  ee  nn  
    

DD  ––  11  OOcceennaa  ooggrroožžeennoossttii  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč    

DD  ––  22  OOppeerraattiivvnnii  ggaassiillsskkii  nnaaččrrtt    JJaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  

DD  ––  33  NNaavvooddiilloo  zzaa  aakkttiivviirraannjjee  ssiill  zzaa  ZZRRPP  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  

DD  ––  44  NNaavvooddiilloo  oo  nnaaččiinnuu  ddeelloovvaannjjaa  eennoott  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  JJGGSS  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč  

DD  ––  55  NNaaččrrtt  ddeejjaavvnnoossttii  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  vv  pprriimmeerruu  nnaarraavvnniihh  nneessrreečč  

DD  ––  66  PPrrooggrraamm  uussppoossaabblljjaannjj,,  uurrjjeennjjaa  iinn  vvaajj  
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PPOOSSEEBBNNEE    PPRRIILLOOGGEE  
KK  NNAAČČRRTTUU  ZZAAŠŠČČIITTEE  IINN  RREEŠŠEEVVAANNJJAA  

OOBB      PPOOPPLLAAVVAAHH  
  
  
  
  
  
  
  

  VVSSEEBBIINNAA    
  

11..  
  
NNaaččiinnii  pprriiddoobbiivvaannjjaa,,  hhrraannjjeennjjaa  iinn  ppoossrreeddoovvaannjjaa  ppooddaattkkoovv    
    

  

  
22..  

  
PPrrooggrraamm  uussppoossaabblljjaannjjaa,,  uurrjjeennjjaa  iinn  vvaajj  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  
  

  

  
33..  

  
NNaavvooddiilloo  zzaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  iinn  rraazzddeelliitteevv  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  
  

  

  
44..  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

−−  oommooggooččiittii  vvppoogglleedd  vv  vvaaššee  llaassttnnee  oosseebbnnee  ppooddaattkkee,,  kkii  jjiihh  oobbddeelluujjee,,  nnjjiihhoovvoo  kkooppiirraannjjee  aallii  pprreeppiissoovvaannjjee,,    
−−  ppoossrreeddoovvaattii  iinnffoorrmmaacciijjee  oo  vviirriihh,,  nnaa  kkaatteerriihh  tteemmeelljjiijjoo  ppooddaattkkii  oo  vvaass,,  kkii  ssoo  vv  nnjjeeggoovvii  zzbbiirrkkii,,    
−−  ppoossrreeddoovvaattii  sseezznnaamm  uuppoorraabbnniikkoovv,,  kkii  ssoo  jjiimm  bbiillii  vvaaššii  oosseebbnnii  ppooddaattkkii  ppoossrreeddoovvaannii..    

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

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

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

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

  
DDrržžaavvlljjaann  RRSS  mmoorraa  oosseebbnnii  ddookkuummeenntt  ddaattii  nnaa  vvppoogglleeddnnaa  zzaahhtteevvoo  ppoooobbllaaššččeennee  uurraaddnnee  oosseebbee,,  nnee  ssmmee  
ppaa  ggaa  ddaattii  aallii  ppoossooddiittii  ddrruuggii  oosseebbii,,  nniittii  ggaa  nnee  ssmmee  zzaassttaavviittii  zz  nnaammeennoomm  zzaavvaarroovvaannjjaa  kkaakkššnnee  kkoorriissttii  oozz..  
pprraavviiccee..  KKddoorr  kkooppiirraa  vvaašš  oosseebbnnii  ddookkuummeenntt,,  vvaamm  mmoorraa  iizzddaattii  ppoottrrddiilloo  oo  kkooppiijjii  ddookkuummeennttaa,,  nnaa  kkaatteerreemm  jjee  
nnaavveeddeenn  nnaammeenn  rraabbee  kkooppiijjee  iinn  rrookk,,  zzaa  kkaatteerreeggaa  kkooppiijjoo  ppoottrreebbuujjee!!  
  
PPooddaattkkee  oo  zzddrraavvssttvveenneemm  ssttaannjjuu  llaahhkkoo  zzbbiirraammoo,,  vveennddaarr  ssoo  ttoo  oobbččuuttlljjiivvii  oosseebbnnii  ppooddaattkkii  iinn  zzaattoo  mmoorraa  
zzbbiirraannjjee  tteehh  ppooddaattkkoovv  ddoovvoolljjeevvaattii  zzaakkoonn  aallii  ppaa  mmoorraa  ttiissttii,,  kkii  ttaakkee  ppooddaattkkee  zzbbiirraa  oodd  vvaass  pprriiddoobbiittii  pprraavviilloommaa  
ppiissnnoo  pprriivvoolliitteevv..    
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22..    PPrrooggrraamm  uussppoossaabblljjaannjj,,  uurrjjeennjjaa  iinn  vvaajj  
  
  
22..11..  UUvvoodd    
NNaa  ppooddllaaggii  1133..  ččlleennaa  uurreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((UUrr..  ll..  RRSS,,  šštt..  33//0022,,  
1177//0022,,  1177//0066,,  7766//22000088))  iinn  nnaa  ppooddllaaggii  55..  ččlleennaa  PPrraavviillnniikkaa  oo  vvaajjaahh  nnaa  ppooddrrooččjjuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  
nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  110044//22000088))  iizzddaa  žžuuppaann  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  
PPRROOGGRRAAMM  uussppoossaabblljjaannjjaa,,  uurrjjeennjjaa  iinn  vvaajj  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppooppllaavvaahh,,  kkii  
jjee  ddooddaatteekk  kk  nnaavveeddeenneemmuu  nnaaččrrttuu  
  
  
22..22..    UUssppoossaabblljjaannjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  
  
UUssppoossaabblljjaannjjee  oobbččiinnsskkiihh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  iizzvvaajjaa  IIzzoobbrraažžeevvaallnnii  cceenntteerr  RRSS  zzaa  
zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  nnaa  IIgguu  pprrii  LLjjuubblljjaannii  ppoo  lleettnniihh  nnaaččrrttiihh  iizzoobbrraažžeevvaannjjaa,,  kkii  jjiihh  pprreeddppiiššee  mmiinniisstteerr,,  
pprriissttoojjeenn  zzaa  vvaarrssttvvoo  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  tteerr  oobbsseeggaa  uuvvaajjaallnnoo,,  tteemmeelljjnnoo  iinn  
ddooppoollnniillnnoo  uussppoossaabblljjaannjjee..  UUssppoossaabblljjaannjjaa  vvsseebbuujjeejjoo  tteeoorreettiiččnnii  iinn  pprraakkttiiččnnii  ddeell..  
  
PPrrvvoo  ppoommoočč  zzaa  eennoottee  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  iizzvvaajjaa  RRddeeččii  KKrriižž  SSlloovveenniijjee  pprreekkoo  ssvvoojjiihh  oobbmmooččnniihh  
oorrggaanniizzaacciijj  iinn  ssiicceerr  vv  oobblliikkii  oossnnoovvnneeggaa  uussppoossaabblljjaannjjaa,,  kkii  ttrraajjaa  7700  PPUU  ((pprreeddaavvaannjjaa  iinn  pprraakkttiiččnnii  ddeell))  
iinn  pprrii  kkaatteerreemm  tteeččaajjnniikkii  pprriiddoobbiijjoo  nnaazziivv  „„ppoommoožžnnii  bboollnniiččaarr““..  ČČee  ttaakk  tteeččaajj  oobbiisskkuujjeejjoo  pprriippaaddnniikkii  
ggaassiillsskkiihh  eennoott  ssee  jjiimm  ddooddaattnnoo  pprriizznnaa  ssppeecciiaallnnoosstt  pprrvvaa  ppoommoočč..  
  
UUvvaajjaallnnoo  iinn  tteemmeelljjnnoo  uussppoossaabblljjaannjjee  ssmmee  ttrraajjaattii  nnaajjvveečč  1155  ddnnii  nnaa  lleettoo,,  ddooppoollnniillnnoo  uussppoossaabblljjaannjjee  ppaa  
55  ddnnii  nnaa  lleettoo..  
  
  
22..33..    VVaajjee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppooppllaavvaahh  
  
ZZ  vvaajjaammii  ssee  pprreevveerrjjaa  uussttrreezznnoosstt  nnaaččrrttaa  iinn  uussppoossoobblljjeennoosstt  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee..    
  
VVaajjee  ssee  pprriipprraavvlljjaajjoo  iinn  iizzvvaajjaajjoo  vv  sskkllaadduu  ss  pprreeddppiissii  oo  vvaajjaahh  vv  ssiisstteemmuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  
ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((PPrraavviillnniikk  oo  vvaajjaahh  nnaa  ppooddrrooččjjuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  
((UUrr..  LLiisstt  RRSS,,  šštt..  110044//22000088))..  VVaajjee  zzaa  pprreevveerrjjaannjjee  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  nneessrreeččaahh  
zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  ssee  iizzvveeddeejjoo  nnaajjmmaannjj  ttrrii  lleettaa,,  vvaajjee  zzaa  pprreevveerrjjaannjjee  oossttaalliihh  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  
rreeššeevvaannjjaa  ppaa  ssee  iizzvveeddeejjoo  vvssaakkiihh  ppeett  lleett..  
  
VVaajjee  mmaannjjššeeggaa  oobbsseeggaa,,  nnaa  pprriimmeerr  ššttaabbnnee  vvaajjee  ((pprreeiiggrraavvaannjjee  nnaappiissaanneeggaa  sscceennaarriijjaa)),,  pprreevveerrjjaannjjee  
ssiisstteemmaa  zzvveezz,,  oobbvveeššččaannjjaa,,  mmoobbiilliizzaacciijjsskkeeggaa  ččaassaa  iiddrr..,,  ssee  iizzvvaajjaa  ppoo  mmoožžnnoossttii  eennkkrraatt  lleettnnoo,,  ččee  ppaa  
ttoo  nnii  mmooggooččee  ppaa  vvssaajj  vvssaakkii  ddvvee  lleettii..  
    
22..44..      NNaaččiinn  pprreevveerrjjaannjjaa    uussppoossoobblljjeennoossttii    
  
PPrreevveerrjjaannjjee  uussppoossoobblljjeennoossttii  iizzvvaajjaallcceevv  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ssee  oopprraavvii  ppoo  iizzvveeddeenneemm  
uussppoossaabblljjaannjjuu  oozziirroommaa  vvaajjii..  NNaaččiinn  pprreevveerrjjaannjjaa  ddoollooččii  iizzvvaajjaalleecc  uussppoossaabblljjaannjjaa  oozziirroommaa  vvaajjee..  
  
ZZaa  zzaaggoottoovviitteevv  uussttrreezznnee  rraavvnnii  vvooddeennjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  oobb  nneessrreeččaahh  ((PPooppllaavvee,,  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii,,  
ppooppllaavvee......))  iinn  mmeeddsseebboojjnneeggaa  ssooddeelloovvaannjjaa  ssooddeelluujjooččiihh  sslluužžbb,,  ppoovveelljjnniikk  JJGGSS  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  ss  
ppoovveelljjnniikkoomm  CCZZ  eennkkrraatt  lleettnnoo  oorrggaanniizziirraattaa  ššttaabbnnoo  vvaajjoo  ssooddeelluujjooččiihh  oorrggaanniizzaacciijj,,  zzllaassttii  PPGGDD  MMiirrnnaa  
PPeečč,,  kkoott  oossrreeddnnjjaa  eennoottaa  JJGGSS,,  nnuujjnnaa  mmeeddiicciinnsskkaa  ppoommoočč,,  ppoolliicciijjaa  tteerr  ddrruuggii  ddrržžaavvnnii  oorrggaannii  iinn  sslluužžbbee  
pprriissttoojjnnee  zzaa  vvaarrssttvvoo  ookkoolljjaa  iinn  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa,,  nnaa  kkaatteerrii  ssooddeelluujjooččii  pprreegglleeddaajjoo  iinn  pprreeiiggrraajjoo  
nnaaččrrtt..  
  

UUssppoossaabblljjaannjjee  ssee  llaahhkkoo  oorrggaanniizziirraa  ttuuddii  kkoott  rraazzggoovvoorrii,,  pprreeddaavvaannjjaa,,  pprreeddssttaavviittvvee,,  ššttuuddiijjee  pprriimmeerroovv,,  
tteerreennsskkee  vvaajjee,,  oogglleeddii,,  ppaa  ttuuddii  aannaalliizzee  iinn  oocceennee  ppoo  nneessrreeččaahh..  
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22..55..  VVooddeennjjee  eevviiddeennccee  oo  iizzvveeddeenniihh  vvaajjaahh  iinn  oo  uussppoossoobblljjeennoossttii  iizzvvaajjaallcceevv  
  
OO  iizzvveeddeenniihh  vvaajjaahh  iinn  oo  uussppoossoobblljjeennoossttii  iizzvvaajjaallcceevv  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ssee  vvooddii  ttuuddii  
eevviiddeennccaa..  EEvviiddeennccoo  oo  aakkttiivvnnoossttiihh,,  kkddaajj  jjee  pprrooggrraamm  bbiill  iizzvveeddeenn  iinn  kkaakkššnnaa  jjee  bbiillaa  nnjjeeggoovvaa  vvsseebbiinnaa,,  
kkddoo  ggaa  jjee  vvooddiill,,  kkddoo  ssee  uuddeelleežžiill,,  mmoorraa  vvooddiittii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ,,  oozz..  oobbččiinnsskkii  ppoosslloovvnnii  sseekkrreettaarr  OObbččiinnee  
MMiirrnnaa  PPeečč  tteerr  iimmeettii  vvppiissaannee  ppooddaattkkee  vv  eevviiddeennččnniihh  lliissttiihh  ((EECCZZ--11))  zzaa  vvssaakkeeggaa  pprriippaaddnniikkaa  cciivviillnnee  
zzaaššččiittee,,  JJGGSS  tteerr  ddrruuggiihh  pprriippaaddnniikkiihh  ssiisstteemmaa  ZZRRPP..  

  
  

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

NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  22001122  22001133  22001144  22001155  22001166  22001177  22001188  
                

PPooppllaavvee  XX      XX      XX  

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

ZZpp..  
šštt..  

DDaattuumm  iizzvveeddbbee  
uussppoossaabblljjaannjjaa,,  

oozz..  iizzvveeddbbee  vvaajjee  

VVrrssttaa  
uussppoossaabblljjaannjjaa  --  

vvaajjee  

TTeemmaa  
uussppoossaabblljjaannjjaa  

oozz..  vvaajjee  

  
ŠŠtteevviilloo  

uuddeelleežžeenncceevv  

  
PPrreeddaavvaatteelljj,,  

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

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

  
IImmee  iinn  

PPrriiiimmeekk  

  
NNaazziivv  vvaajjee,,  

UUssppoossaabblljjaannjjaa  

  
DDaattuumm  vvaajjee  oozz..  
uussppoossaabblljjaannjjaa  

ŠŠtteevviilloo    
ppeeddaaggoošškkiihh  

uurr  

  
PPooddppiiss  pprriippaaddnniikkaa  

11..            
22..            
33..            
44..            
55..            
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33..  NNaavvooddiilloo  oo  iizzddeellaavvii,,  aažžuurriirraannjjuu,,  uusskkllaajjeevvaannjjuu  iinn  vvzzddrržžeevvaannjjuu  nnaaččrrttaa  oo  
ppooppllaavvaahh  
  
  
NNaaččrrtt  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  ppooppllaavvaahh  jjee  iizzddeellaann  nnaa  ppooddllaaggii  ZZaakkoonnaa  oo  
vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ZZVVNNDDNN  ––  UUPPBB  11((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  5511//22000066))  iinn  vv  
sskkllaadduu  ss  ppoossttooppkkii  iinn  vvsseebbiinnoo  ddoollooččeennoo  vv    UUrreeddbbii  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  
((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  33//0022,,  1177//2200,,  1177//0066  IINN  7766//0088  ))..  
  
OOrrggaann,,  kkii  iizzddeellaa  iinn  uusskkllaajjuujjee  nnaaččrrtt  
  
VV  sskkllaadduu  ss  55..  ččlleennoomm  UUrreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  
33//0022  sspprreemmeemmbbee  iinn  ddooppoollnniittvvee))  oobbččiinnsskkee  nnaaččrrttee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  iizzddeellaa  ppooggooddbbeenniikk,,  FFiikkrreett  
FFeejjzziićć,,  pprrooffeessoorr  oobbrraammbboosslloovvjjaa..  NNaaččrrttee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  bboo  ppoottrreebbnnoo  
vvzzddrržžeevvaattii  iinn  uusskkllaajjeevvaattii..    
  
  
PPoossttooppeekk  uusskkllaajjeevvaannjjaa,,  ssooddeelloovvaannjjaa  jjaavvnnoossttii  pprrii  iizzddeellaavvii  iinn  jjaavvnnaa  pprreeddssttaavviitteevv  nnaaččrrttoovv  
  
VV  sskkllaadduu  ss  1155..,,  1166..,,  1177..  iinn  1188..  ččlleennoomm  UUrreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  
ooddllooččaamm,,  ddaa  jjee  ppoossttooppeekk  uusskkllaajjeevvaannjjaa,,  ssooddeelloovvaannjjaa  jjaavvnnoossttii  pprrii  iizzddeellaavvii  iinn  jjaavvnnii  pprreeddssttaavviittvvii  
nnaaččrrttaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  oobb  ppooppllaavvaahh  kkoott  sslleeddii::    
  

--  PPooggooddbbeennii  zzuunnaannjjii  ssooddeellaavveecc  sskkuuppaajj  ss  ssvveettoovvaallkkoo  zzaa  ddrruužžbbeennee  ddeejjaavvnnoossttii,,  NNaattaaššoo  RRuuppnniikk,,  
pprriipprraavvii  oossnnuutteekk  oozziirroommaa  pprreeddlloogg  nnaaččrrttaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaa  ZZRR  oobb  ppooppllaavvaahh,,    

--  PPooggooddbbeenniikk  ppooššlljjee  oossnnuutteekk  oozz..  pprreeddlloogg  nnaaččrrttaa  ZZRR  oobb  ppooppllaavvaahh  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  vv  
mmoorreebbiittnnee  pprriippoommbbee  JJGGSS  MMiirrnnaa  PPeečč,,  PPoolliicciijjsskkii  uupprraavvii  NNoovvoo  mmeessttoo,,  IIzzppoossttaavvii  UURRSSZZRR  NNoovvoo  
mmeessttoo,,  oozz..  nnjjeenneemm  RReeCCOO  tteerr  ddrruuggiimm  nnoossiillcceemm  nnaalloogg  iizz  nnaaččrrttaa  iinn  ddoollooččii  3300  ddnnii  zzaa  
ppoossrreeddoovvaannjjee  pprriippoommbb,,    

--  PPooggooddbbeenniikk  oobb  zzaakklljjuuččkkuu    rrookkaa  pprreegglleeddaa  iinn  pprreessooddii  pprreejjeettee  pprriippoommbbee  iinn  pprreeddllooggee  iinn  jjiihh  ppoo  
ppoottrreebbii  vvkklljjuuččii  vv  pprreeddlloogg  nnaaččrrttaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaa  ZZRR  oobb  ppooppllaavvaahh,,  

--  PPooggooddbbeenniikk  ppooššlljjee  nnaaččrrtt  oobbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaa  ZZRR  oobb  ppooppllaavvaahh  vv  ooddoobbrriitteevv  ppoovveelljjnniikkuu  CCZZ  
OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  

--  PPooggooddbbeenniikk  ppooššlljjee  ooddoobbrreenn  nnaaččrrtt  vv  sspprreejjeemm  žžuuppaannuu  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč,,  
--  OObbččiinnsskkaa  uupprraavvaa  ppoosskkrrbbii  zzaa  jjaavvnnoo    pprreeddssttaavviitteevv  nnaaččrrttaa  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  

rreeššeevvaannjjee  oobb  ppooppllaavvaahh  zz  nnjjeeggoovvoo  oobbjjaavvoo  nnaa  iinntteerrnneettnnii  ssttrraannii  OObbččiinnee  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  

ZZaa  uusskkllaaddiitteevv  ssvvoojjiihh  nnaaččrrttoovv  ssoo  ddrruuggii  nnoossiillccii  nnaaččrrttoovvaannjjaa  ooddggoovvoorrnnii  ssaammii..  
  
  
SSkkrrbbnniikk  nnaaččrrttaa  
  
VV  sskkllaadduu  ss  77..  ččlleennoomm  UUrreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  jjee  žžuuppaann  OObbččiinnee  
MMiirrnnaa  PPeečč  zzaa  sskkrrbbnniikkaa  ddookkuummeennttoovv  ZZRRPP  ddoollooččiillaa  ssvveettoovvaallkkoo  zzaa  ddrruužžbbeennee  ddeejjaavvnnoossttii  NNaattaaššoo  
RRuuppnniikk..  SSkkrrbbnniikk  nnaaččrrttaa  iimmaa  nnaasslleeddnnjjee  nnaallooggee  iinn  pprriissttoojjnnoossttii::  
  

--  SSooddeelluujjee  zz  ppooggooddbbeenniikkoomm,,  kkii  jjee  iizzddeellaall  oossnnuutteekk  nnaaččrrttaa    iinn  ggaa  ppoo  ppoottrreebbii  ddooppoollnnjjuujjeettaa,,  
--  PPooggooddbbeenniikkuu  ppoommaaggaa  pprrii  aažžuurriirraannjjuu  oozz..  ppoossooddaabblljjaa  iinn  ddooppoollnnjjuujjee  nnaaččrrtt  tteerr  eevviiddeennttiirraa  vvssee  

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

  
  



NNaaččrrtt  uukkrreeppaannjjaa  oobb  ppooppllaavvaahh  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč    

SSttrraann  3300  

VVzzddrržžeevvaannjjee  nnaaččrrttaa  
  
ZZaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  jjee  ooddggoovvoorrnnaa  ssvveettoovvaallkkaa  zzaa  ppooddrrooččjjee  ddrruužžbbeenniihh  
ddeejjaavvnnoossttii  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč..  
  
  

PPoossttooppeekk  jjaavvnnee  pprreeddssttaavviittvvee  oobbččiinnsskkeeggaa  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  zzaa  pprriimmeerr  nneessrreeččee  oobb  ppooppllaavvaahh::  

  
  

NNAAČČRRTT  ––  
PPOOSSTTOOPPEEKK  

  

  
OORRGGAANN  

  
DDAATTUUMM  

  
PPOODDPPIISS  

OODDGGOOVVOORRNNEE  
OOSSEEBBEE  

  
PPrreeddssttaavviitteevv  

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

  
PPooggooddbbeennaa  ssttrraannkkaa  
FFiikkrreett  FFeejjzziićć,,  pprrooff..  

oobbrraammbboosslloovvjjaa  
  

  
oodd    44..1100..22001111  

  
ddoo  1155..1100..22001111  

  

  

  
JJAAVVNNAA  

PPRREEDDSSTTRRAAVVIITTEEVV  
NNAAČČRRTTAA  

((1188..  ččlleenn  UUrreeddbbee**))  
  

  
  

OObbččiinnaa  MMiirrnnaa  PPeečč  
DDiirreekkttoorriiccaa  

SSoonnjjaa  KKlleemmeenncc  KKrriižžaann  

  
oodd    1166..1100..22001111  

  
ddoo    1177..1111..22001111  

  

  

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



NNaaččrrtt  uukkrreeppaannjjaa  oobb  ppooppllaavvaahh  vv  OObbččiinnii  MMiirrnnaa  PPeečč    

SSttrraann  3311  

  

44..  SSeezznnaamm  pprreejjeemmnniikkoovv  nnaaččrrttaa    
  

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

  
NNaazziivv  pprreejjeemmnniikkaa  

OObblliikkaa  
pprreejjeemmaa  

((CCDD,,  DDVVDD,,  UUSSBB  
kklljjuučč,,  vveezzaann  

nnaaččrrtt))  

  
OOsseebbaa,,  kkii  jjee  pprreejjeellaa  

nnaaččrrtt  

  
OOsseebbaa,,  kkii  
jjee  vvrrooččiillaa  

nnaaččrrtt  

  
DDaattuumm  

11..  JJPP  KKoommuunnaallaa  NNoovvoo  mmeessttoo  CCDD  RRaaffkkoo  KKrriižžmmaann  FF..  FFeejjzziićć  2255..1111..22001111  
22..  ZZaavvoodd  zzaa  zzddrr..  vvaarrssttvvoo  CCDD  ddrr..  DDuuššaann  HHaarrllaannddeerr  FF..  FFeejjzziićć  2255..1111..22001111  
33..  PPoolliicciijjsskkaa  uupprraavvaa  NNoovvoo  mmeessttoo  CCDD  FFrraanncc  ZZoorrcc  FF..  FFeejjzziićć  2255..1111..22001111  
44..  GGaassiillkkaa  zzvveezzaa  NNoovvoo  mmeessttoo  CCDD  PPoolloonnaa  SSttrraajjnnaarr  FF..  FFeejjzziićć  2255..1111..22001111  
55..  CCGGPP  CCDD  MMiirraann  ZZuuppaannččiičč  FF..  FFeejjzziićć  2255..1111..22001111  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


