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00..  UUVVOODD  

  
00..11  PPrraavvnnee  ppooddllaaggee  

  
NNaaččrrtt  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  ppoottrreessuu  jjee  iizzddeellaann  nnaa  ppooddllaaggii::  

  

ZZaakkoonnaa  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ZZVVNNDDNN  ––  UUPPBB  11((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  5511//22000066,,  9977//1100))  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  iinn  2244//1122))..  

  

  

  

  
  

  

VV  SS  EE  BB  II  NN  AA  

  
SSttrraann    

      

  UUVVOODD    0022  

11..    UUTTEEMMEELLJJIITTEEVV    0044  

11..11..    UUvvooddnnii  ddeell    0044  

11..22..  PPoottrreessnnaa  nneevvaarrnnoosstt    0044  

11..33..  PPoottrreessnnaa  oobbmmooččjjaa    0044  

11..44..  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee    0066  

11..55..  SSkklleeppnnee  uuggoottoovviittvvee    0066  

22..  OOBBSSEEGG  NNAAČČRRTTOOVVAANNJJAA    0077  

22..11..  OObbsseegg  nnaaččrrttoovvaannjjaa    0077  

33..  KKOONNCCEEPPTT  ZZAAŠŠČČIITTEE  RREEŠŠEEVVAANNJJAA  IINN  PPOOMMOOČČII    0077  

33..11..    TTeemmeelljjnnee  ppooddmmeennee    0077  

33..22..    ZZaammiisseell  iizzvveeddbbee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii    0088  

33..22..11..    KKoonncceepptt  ooddzziivvaa  oobb  ppoottrreessuu    0088  

33..33..    UUppoorraabbaa  nnaaččrrttaa    0088  

44..  SSIILLEE,,  SSRREEDDSSTTVVAA  IINN  VVIIRRII  ZZAA  IIZZVVAAJJAANNJJEE  NNAAČČRRTTAA    1100  

44..11..    ZZbbiirrkkee  pprriippaaddnniikkoovv  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  1100  

44..22..    MMaatteerriiaallnnoo--tteehhnniiččnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa    1100  

44..33..    FFiinnaannččnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa    1100  

55..  OOPPAAZZOOVVAANNJJEE  IINN  OOBBVVEEŠŠČČAANNJJEE    1111  

55..11..    OOppaazzoovvaannjjee  ppoottrreessnnee  aakkttiivvnnoossttii    1111  

55..22..    IIzzvvaajjaannjjee  oobbvveeššččaannjjaa  pprriissttoojjnniihh  oorrggaannoovv  iinn  jjaavvnnoossttii    1111  

55..22..11..    OObbvveeššččaannjjee  pprriissttoojjnniihh  oorrggaannoovv    1111  

55..22..22..    IInnffoorrmmiirraannjjee  pprriissttoojjnniihh  oorrggaannoovv    1111  

55..22..33..    OObbvveeššččaannjjee  pprreebbiivvaallcceevv  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu    1111  

55..22..44..    OObbvveeššččaannjjee  jjaavvnnoossttii    1122  

66..  AAKKTTIIVVIIRRAANNJJEE  SSIILL  IINN  SSRREEDDSSTTEEVV    1133  

66..11..    AAkkttiivviirraannjjee  oorrggaannoovv  vvooddeennjjaa  iinn  ssttrrookkoovvnniihh  sslluužžbb    1133  
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66..22..    AAkkttiivviirraannjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee    1133  

66..33..    ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  ppoommooččii  vv  mmaatteerriiaallnniihh  iinn  ffiinnaannččnniihh  ssrreeddssttvviihh    1133  

77..  UUPPRRAAVVLLJJAANNJJEE  IINN  VVOODDEENNJJEE    1144  

77..11..    OOrrggaannii  iinn  nnjjiihhoovvee  nnaallooggee    1144  

77..11..11..    OObbččiinnaa  TTrreebbnnjjee,,  žžuuppaann  iinn  oorrggaannii    1144  

77..11..22..    PPoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee    1144  

77..11..33..    OObbččiinnsskkii  ššttaabb  zzaa  CCZZ    1144  

77..11..44..  PPoolliicciijjsskkaa  ppoossttaajjaa    1144  

77..11..55..    NNeevvllaaddnnee  oorrggaanniizzaacciijjee    1155  

77..22..    OOppeerraattiivvnnoo  vvooddeennjjee    1155  

77..33..    OOrrggaanniizzaacciijjaa  zzvveezz    1155  

88..  UUKKRREEPPII  IINN  NNAALLOOGGEE  ZZAAŠŠČČIITTEE,,  RREEŠŠEEVVAANNJJAA  IINN  PPOOMMOOČČII    1177  

88..11..    UUkkrreeppii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa    1177  

88..11..11..    UUrrbbaanniissttiiččnnii,,  ggrraaddbbeennii  iinn  ddrruuggii  tteehhnniiččnnii  uukkrreeppii    1177  

88..11..22..    EEvvaakkuuaacciijjaa    1188  

88..11..33..    SSpprreejjeemm  iinn  oosskkrrbbaa    1188  

88..11..44..    RRaaddiioolloošškkaa,,  kkeemmiijjsskkaa  iinn  bbiioolloošškkaa  zzaaššččiittaa    1199  

88..11..55..    ZZaaššččiittaa  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee    1199  

88..22..    NNaallooggee  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu    1199  

88..22..11..    NNuujjnnaa  mmeeddiicciinnsskkaa  ppoommoočč    1199  

88..22..22..    IIddeennttiiffiikkaacciijjaa  mmrrttvviihh    2200  

88..22..33..    PPssiihhoolloošškkaa  ppoommoočč    2200  

88..22..44..    PPrrvvaa  vveetteerriinnaarrsskkaa  ppoommoočč    2200  

88..22..55..    RReeššeevvaannjjee  iizz  rruuššeevviinn    2200  

88..22..66..    GGaaššeennjjee  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  ppoottrreessuu    2211  

88..22..77..    ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee    2211  

99    OOSSEEBBNNAA  IINN  VVZZAAJJEEMMNNAA  ZZAAŠŠČČIITTAA    2233  

1100    OOCCEENNJJEEVVAANNJJEE  ŠŠKKOODDEE    2233  

1111    RRAAZZLLAAGGAA  PPOOJJMMOOVV  IINN  OOKKRRAAJJŠŠAAVV    2255  

1111..11..  PPoommeenn  ppoojjmmoovv    2255  

1111..22..  RRaazzllaaggaa  ookkrraajjššaavv    2266  

1122..  SSEEZZNNAAMM  PPRRIILLOOGG  IINN  DDOODDAATTKKOOVV    2277  

1122..11..  PPrriillooggee    2277  

1122..22..  DDooddaattkkii    2299  
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11..    UUTTEEMMEELLJJIITTEEVV    
  

  

11..11..  PPoojjeemm  ppoottrreessaa  
  

PPoottrreess  jjee  vv  sskkllaadduu  zz  zzaakkoonnoomm  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  nnaarraavvnnaa  nneessrreeččaa..  

OOpprreeddeelljjeenn  jjee  kkoott  sseeiizzmmiiččnnoo  ddeelloovvaannjjee  ttaall  iinn  nnaassttaannee  oobb  nneennaaddnnii  sspprroossttiittvvii  nnaakkooppiiččeenniihh  tteekkttoonnsskkiihh  

nnaappeettoossttii  vv  zzeemmlljjiinnii  sskkoorrjjii  aallii  zzggoorrnnjjeemm  ddeelluu  zzeemmeelljjsskkeeggaa  ppllaaššččaa..    

  

PPoottrreessaa  nnee  mmoorreemmoo  ččaassoovvnnoo  nnaappoovveeddaattii  iinn  ooddggoovvoorr  nnaa  vvpprraaššaannjjee,,  aallii  nnaappoovveeddoovvaannjjee  ppoottrreessoovv  aallii  

ppoottrreessnnoo  vvaarrnnoo  ggrraajjeennjjee,,  jjee  ooddllooččnnoo  vv  pprriidd  ppoottrreessnnoo  vvaarrnneemmuu  ggrraajjeennjjuu..  TTooddaa  ttuuddii  nnaappoovveedd  ppoottrreessaa  ddaa,,  

vveennddaarr  nnee  vv  ssmmiisslluu  nnaappoovveeddii  ddnneevvaa  iinn  uurree,,  aammppaakk  zz  oopprreeddeelliittvviijjoo  vveerrjjeettnnoossttii  nnaassttaannkkaa  ppoottrreessaa  vv  ddaanneemm  

ččaassoovvnneemm  oobbddoobbjjuu  iinn  zz  uuggoottaavvlljjaannjjeemm  jjaakkoossttii  ppoottrreessaa  iinn  ttiissttiihh  ppaarraammeettrroovv,,  kkii  jjiihh  mmoorraammoo  ppoozznnaattii,,  ččee  

hhooččeemmoo  ggrraaddiittii  ppoottrreessnnoo  vvaarrnnoo..  ZZaa  vveerrjjeettnnoossttnnoo  uutteemmeelljjeennoo  oocceennoo  ppoottrreessnnee  ooggrroožžeennoossttii  nneekkeeggaa  

oobbmmooččjjaa  mmoorraammoo  ppoozznnaattii  nnee  llee  nnaajjvveeččjjee  iinntteennzziitteettee,,  kkii  jjoo  ššee  llaahhkkoo  rreeaallnnoo  pprriiččaakkuujjeemmoo,,  tteemmvveečč  ttuuddii  

vveerrjjeettnnoosstt  nnaassttooppaannjjaa  ppoottrreessoovv  vvssee  ddoo  ttiissttee  iinntteennzziitteettee,,  kkjjeerr  bbii  ssee  nnaa  zzggrraaddbbaahh  ppoojjaavviillee  pprrvvee  ppoošškkooddbbee,,  

ddoo  mmaakkssiimmaallnnoo  pprriiččaakkoovvaannee  iinntteennzziitteettee..    

  

11..22..  PPoottrreessnnaa  nneevvaarrnnoosstt    
  

TTaakkoo  kkoott  oossrreeddnnjjee  oozzeemmlljjee  RRSS  jjee  ttuuddii  oozzeemmlljjee  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee  zzaarraaddii  ggeeootteekkttoonnsskkiihh  rraazzmmeerr  zzeelloo  ppoottrreessnnoo  

ooggrroožžeennoo..  TTeekkttoonnsskkii  iinn  nneeootteekkttoonnsskkii  pprreemmiikkii  ssoo  vv  rraazzlliiččnniihh  ssmmeerreehh  ppoovvzzrrooččiillii  nnaassttaanneekk  vveečč  sseeiizzmmooggeenniihh  

oobbmmooččiijj..    

TTeekkttoonnsskkaa  zznnaaččiillnnoosstt  jjee  vv  tteemm,,  ddaa  ggrree  nnaa  oobbrraavvnnaavvaanneemm  oobbmmooččjjuu  zzaa  iinntteerrffeerreennccoo  aallppsskkee  iinn  ddiinnaarrsskkee  

ssmmeerrii..  TTeekkttoonnsskkoo  oobbmmooččjjee  oobbččiinnee  TTrreebbnnjjee  pprriippaaddaa  ddvveemmaa  tteekkttoonnsskkiimmaa  eennoottaammaa..  TToo  ssoo  ppoossaavvsskkee  gguubbee  nnaa  

sskkrraajjnneemm  sseevveerrnneemm  ddeelluu,,  oossttaallii  ddeell  ppaa  pprriippaaddaa  ddoolleennjjsskkoo--nnoottrraannjjsskkiimm  ggrruuddaamm  ((PPlleenniiččaarr,,  PPrreemmrruu,,    HHeerraakk,,  11997766))..    

SSeevveerrnnii  ddeell  ssee  pprriišštteevvaa  kk  ppoossaavvsskkiimm  gguubbaamm  zzaarraaddii  pprreevvllaadduujjooččiihh  ssttrruukkttuurr  ss  ssmmeerrjjoo  vvzzhhoodd  ––  zzaahhoodd..  MMeejjaa  zz  

jjuužžnneejjee  lleežžeeččiimmii  ddoolleennjjsskkoo--nnoottrraannjjsskkiimmii  ggrruuddaammii  nnii  jjaassnnoo  iizzrraažžeennaa..  DDeell  ppoossaavvsskkiihh  gguubb,,  kkii  sseeggaa  nnaa  

oobbrraavvnnaavvaannoo  oobbmmooččjjee  vv  ookkoolliiccii  TTrreebbnnjjeeggaa  iimmeennuujjeemmoo  ttrreebbaannjjsskkoo  nnaagguubbaannoo  oobbmmooččjjee..  TToo  oobbmmooččjjee  vv  

pprreetteežžnnii  vveeččiinnii  ggrraaddiijjoo  mmooččnnoo  nnaagguubbaannee  ttrriiaaddnnee  kkaammnniinnee..  OOssii  gguubb  iimmaajjoo  ssmmeerr  vvzzhhoodd  ––  zzaahhoodd,,  llee  vv  
jjuužžnneemm  ddeelluu  iimmaajjoo  nneekkaatteerree  oodd  gguubb  žžee  ddiinnaarrsskkoo  ssmmeerr  ((PPlleenniiččaarr,,  PPrreemmrruu,,    HHeerraakk,,  11997766))..    

BBuusseerr  ((11998844))  jjee  mmnneennjjaa,,  ddaa  DDoolleennjjsskkaa  tteekkttoonnsskkoo  pprriippaaddaa  DDiinnaarriiddoomm..  IInn  ssiicceerr  NNoottrraannjjiimm  iinn  ZZuunnaannjjiimm  

DDiinnaarriiddoomm..  NNoottrraannjjiimm  pprriippaaddaa  ttiissttii    pprreeddeell,,  kkii  ggaa  sseessttaavvlljjaajjoo  gglloobblljjee  mmoorrsskkee  mmeezzoozzooiisskkee  ppllaassttii,,  ZZuunnaannjjiimm  

ppaa  pprriippaaddaa  pprreeddeell  pplliittvvoommoorrsskkeeggaa  sseeddiimmeennttaacciijjsskkeeggaa  bbaazzeennaa..  NNoottrraannjjiimm  DDiinnaarriiddoomm  pprriippaaddaa    oozzeemmlljjee    

mmeedd  TTrreebbnnjjeemm,,  MMiirrnnoo,,  KKrrmmeelljjeemm,,  TTrreebbeellnniimm,,  BBuuččkkoo,,  ŠŠeennttjjeerrnneejjeemm,,  KKoossttaannjjeevviiccoo,,  GGaaddoovvoo  ppeeččjjoo  iinn  

ČČaatteežžeemm  ((BBuusseerr,,  11998844,,  ssttrr..  3333))..  

  

OObbmmooččjjee  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee  ssppaaddaa  vv  oobbmmooččjjee,,  kkjjeerr  llaahhkkoo  pprriiččaakkuujjeemmoo,,  ddaa  bboo  pprriiššlloo  ddoo  ppoottrreessaa  VVIIIIII..  PPoo  EEMMSS  

ssttooppnnjjii....    

  

11..33..  PPoottrreessnnaa  oobbmmooččjjaa    
  

NNaa  ppooddllaaggii  ššttuuddiijj  SSeeiizzmmoolloošškkeeggaa  zzaavvooddaa  RRSS  jjee  vv  TTrreebbaannjjsskkeemm  ppoottrreessnneemm  oobbmmooččjjuu  nnaasslleeddnnjjii  ddeelleežž  

ppoovvrrššiinnee  iinn  pprreebbiivvaallcceevv  ((ppoo  kkaarrttii  ppoovvrraattnniihh  ppeerriioodd  447755  lleett))  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee::    
  

ZZpp..  šštt..  SSttooppnnjjaa  ppoottrreessaa  ppoo  EEMMSS    DDeelleežž  ppoovvrrššiinnee  ((  vv  %%))    DDeelleežž  pprreebbiivvaallcceevv    ((vv  %%))    

11..    VVIIIIII  110000  %%  110000  %%  
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CCeelloottnnoo  oozzeemmlljjee  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee  ppoo  ssppooddnnjjii  kkaarrttii  ppoottrreessnnee  nneevvaarrnnoossttii  ssppaaddaa  mmeedd  VVIIIIII..  ssttooppnnjjoo  ppoo  EEMMSS  
lleessttvviiccii..    

TT

aabbeellaa  11::  KKaarrttaa  ppoottrreessnnee  iinntteennzziitteettee  ss  ppoovvrraattnnoo  ddoobboo  447755  lleett  ((AARRSSOO,,  22001111))    

  
KKaarrttaa  ppoottrreessnnee  iinntteennzziitteettee  ((sslliikkaa  11))  jjee  nnaammeennjjeennaa  cciivviillnnii  zzaaššččiittii  pprrii  nnjjeenneemm  nnaaččrrttoovvaannjjuu  uukkrreeppoovv  zzaa  

pprreepprreeččeevvaannjjee  iinn  zzmmaannjjššaannjjee  šškkooddee  oobb  ppoottrreessiihh..  NNee  mmoorreemmoo  iinn  nnee  ssmmeemmoo  ppaa  jjee  uuppoorraabblljjaattii  zzaa  

pprroojjeekkttiirraannjjee..  KKaarrttaa  ppoottrreessnnee  iinntteennzziitteettee  pprriikkaazzuujjee  ssttooppnnjjoo  pprriiččaakkoovvaanniihh  ppoottrreessnniihh  uuččiinnkkoovv  nnaa  lljjuuddii,,  

pprreeddmmeettee,,  zzggrraaddbbee  iinn  nnaarraavvoo..  PPaass  vveeččjjee  ppoottrreessnnee  nneevvaarrnnoossttii  ((iinntteennzziitteettaa  VVIIIIII..  EEMMSS))  ppootteekkaa  ppoo  oossrreeddnnjjeemm  
ddeelluu  SSlloovveenniijjee,,  oodd  sseevveerroozzaahhooddaa  pprroottii  jjuugguu  iinn  jjuuggoovvzzhhoodduu  ddrržžaavvee,,  iinn  ppookkrriivvaa  vveečč  kkoott  ppoolloovviiccoo  oozzeemmlljjaa  ((ttuu  

žžiivvii  vveečč  kkoott  ppoolloovviiccaa  pprreebbiivvaallcceevv  SSlloovveenniijjee))..  ZZ  ooddddaalljjeevvaannjjeemm  oodd  tteeggaa  ppaassuu  ssee  ppoottrreessnnaa  nneevvaarrnnoosstt  

zzmmaannjjššaa  nnaa  VVIIII  EEMMSS,,  nnaa  sskkrraajjnneemm  sseevveerroovvzzhhooddnneemm  iinn  jjuuggoozzaahhooddnneemm  ddeelluu  ppaa  jjee  oocceennjjeennaa  nnaa  VVII  EEMMSS..  

NNaavveeddeennoo  ppaa  ššee  nnee  ppoommeennii,,  ddaa  nnaa  nneekkeemm  oobbmmooččjjuu  nnii  mmooggoočč  ppoottrreess  zz  uuččiinnkkii,,  kkii  ssoo  vveeččjjii  oodd  ttiissttiihh,,  kkii  jjiihh  

pprreeddvviiddeevvaa  kkaarrttaa  ppoottrreessnnee  iinntteennzziitteettee  ((bbooddiissii  zzaarraaddii  llookkaallnniihh  rraazzmmeerr  bbooddiissii  zzaarraaddii  mmooččii  ppoottrreessaa))..  KKaarrttaa  

ppoottrreessnnee  iinntteennzziitteettee  jjee  nnaarreejjeennaa  zzaa  ppoovvrraattnnoo  ddoobboo  447755  lleett,,  kkaarr  uussttrreezzaa  9900  ooddssttoottkkoomm  vveerrjjeettnnoossttii,,  ddaa  

vvrreeddnnoossttii  nnaa  kkaarrttii  vv  5500  lleettiihh  nnee  bbooddoo  pprreesseežžeennee..    

  
NNaajjbblliižžjjee  iizzrraazziitteejjššee  ppoottrreessnnoo  oobbmmooččjjee  jjee  oobbmmooččjjee  BBrreežžiicc  zz  vveelliikkoo  vvrreeddnnoossttjjoo  pprroojjeekkttnneeggaa  ppoossppeešškkaa  ttaall,,  
kkaatteerreemmuu  pprriissppeevvaajjoo  šštteevviillnnii  rraazzmmeerroommaa  ššiibbkkii  iinn  rreeddkkeejjššii  mmooččnneejjššii  ppoottrreessii..  NNaajjmmooččnneejjššii  zznnaannii  ppoottrreess  jjee  
bbiill  ttuu  lleettaa  11991177,,  kkii  jjee  bbiill  eeddeenn  oodd  ddvveehh  nnaajjmmooččnneejjššiihh  ppoottrreessoovv  vv  2200..  ssttoolleettjjuu  zz  žžaarriiššččeemm  nnaa  oozzeemmlljjuu  
SSlloovveenniijjee..  KK  ppoottrreessnnii  nneevvaarrnnoossttii  tteeggaa  oobbmmooččjjaa  pprriissppeevvaajjoo  ttuuddii  ppoottrreessii  nnaa  hhrrvvaašškkii  ssttrraannii  iinn  mmooččnneejjššii  
ppoottrreessii  sseevveerrnnoo  oodd  ZZaaggrreebbaa  ((TToollmmaačč  kkaarrttee  ppoottrreessnnee  nneevvaarrnnoossttii  SSlloovveenniijjee,,  22000022))..  PPrreeddvviiddeevvaa  ssee  ppoottrreess    
VVIIIIII..sstt..  ppoo  EEMMSS  ((aanngglleešškkoo  EEuurrooppeeaann  MMaaccrroosseeiissmmiicc  SSccaallee))  ii  ssee  ssmmeerrii  pprroottii  zzaahhoodduu  ttaa  ppoottrreessnnaa  ooggrroožžeennoosstt  
nniičč  nnee  mmaannjjššaa  ttaakkoo,,  ddaa  nnaa  cceelloottnneemm  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee  ddoosseežžee  eennaakkoo  vvrreeddnnoosstt  VVIIIIII..  ssttooppnnjjee  ppoo  
EEMMSS..  IIzz  tteeggaa  llaahhkkoo  eemmppiirriiččnnoo  rraazzvviijjeemmoo  sskklleepp,,  ddaa  jjee  vveerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  kkaattaassttrrooffaallnneeggaa  rruuššiillnneeggaa  
ppoottrreessaa  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee  zzeelloo  vveerrjjeettnnaa,,  ((ddrržžaavvnnii  nnaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu,,  vveerr..  
33..00,,  ffeebbrruuaarr  22001144))..    
  

ZZaarraaddii  ppoottrreessaa  VVIIIIII..  ssttooppnnjjee  ppoo  EEMMSS  ((aanngglleešškkoo  EEuurrooppeeaann  MMaaccrroosseeiissmmiicc  SSccaallee))  bbii  pprriiššlloo  ddoo  hhuujjššiihh  ppoošškkooddbb  

oobbjjeekkttoovv,,  oodd  vveeččjjiihh  rraazzppookk  vv  zziiddoovviihh,,  ppoossaammeezznniihh  rruuššeennjj  ddoo  ppooddiirraannjjaa  ddeelloovv  hhiišš  iinn  ddeellnniihh  rruuššeennjj  oobbjjeekkttoovv  

gglleeddee  nnaa  nnaaččiinn  ggrraaddnnjjee  llee--tteehh..  TToo  bbii  ppoovvzzrrooččiilloo  ppoošškkooddbbee  lljjuuddii,,  žžiivvaallii  iinn  oobbjjeekkttoovv..  VV  nnaarraavvii  bbii  pprriihhaajjaalloo  ddoo  



Načrt zaščite in reševanja ob potresu v Občini Trebnje 

Stran 6/28 

uuddoorroovv  iinn  uussaaddoovv,,  sspprreemmeemmbb  pprreettookkoovv  iinn  ggllaaddiinnee  vvooddee,,  pprreemmiikkaannjjee  oobbssttoojjeeččiihh  ppllaazzoovv  iinn  ppoojjaavv  vveeččjjiihh  
ppoossaammeezznniihh  zzddrrssoovv  ppoobbooččnniihh  zzeemmlljjiinn..    

  

11..44  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee    
  

OObb  ppoottrreessuu  llaahhkkoo  pprriiččaakkuujjeemmoo  zzaarraaddii  rruuššeennjjaa  oobbjjeekkttoovv  vveerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  mmaannjjššiihh  vveerriižžnniihh  nneessrreečč,,  kkii  bbii  

ppoovvzzrrooččiillee  nneekkaajj  rraannjjeenniihh  iinn  ttuuddii  ssmmrrttnnee  žžrrttvvee..  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnniihh  nneessrreečč  jjee  pprreeddvvsseemm  vv  cceennttrruu  

TTrreebbnnjjeeggaa  zzaarraaddii  oommeennjjeenneeggaa  nnaaččiinnaa  ggrraaddnnjjee  iinn  oobbssttoojjeeččee  iinnffrraassttrruukkttuurree,,  llaahhkkoo  ppaa  ttuuddii  ddrruuggoodd  vv  oobbččiinnii,,  

iinn  ssiicceerr::    

  

  ppoožžaarrii  ppoovvssoodd,,  kkjjeerr  ssee  uuppoorraabblljjaa  ttoopplloottnnoo  ooggrreevvaannjjee;;    

  eekksspplloozziijjee  vv  ppoožžaarriihh  zzaarraaddii  ggoossppooddiinnjjsskkeeggaa  pplliinnaa;;    

  ppllaazzeennjjee  ttaall  iinn  ppooddoorrii  nnaa  oobbmmooččjjiihh  ss  ppoossllaabbššaanniimmii  ssttaabbiillnnoossttnniimmii  rraazzmmeerraammii  tteerr  aakkttiivviirraannjjee  

eevviiddeennttiirraanniihh  zzeemmeelljjsskkiihh  ppllaazzoovv;;    

  ppoošškkooddbbee  nnaa  iinnffrraassttrruukkttuurrii;;    

  nneennaaddzzoorroovvaannoo  uuhhaajjaannjjee  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii  vv  ookkoolljjee  ((lloomm  cceevvoovvooddoovv,,  pprreevvrrnniitteevv  rreezzeerrvvooaarrjjeevv,,  

ppoošškkooddbbee  lloovviillnniihh  ppoossoodd,,  iittdd..));;    

  eeppiiddeemmiijjaa  iinn  eeppiizzoooottiijjaa..    

  

11..55  SSkklleeppnnee  uuggoottoovviittvvee    
  

OObbvvllaaddoovvaannjjee  ppoottrreessnnee  nneevvaarrnnoossttii  oobbsseeggaa  rraazzlliiččnnee  uukkrreeppee  iinn  nnaallooggee  zzaa  pprreepprreeččeevvaannjjee  iinn  ooddpprraavvoo  

ppoosslleeddiicc::    

  

  ppoottrreessnnoo  ooddppoorrnnaa  ggrraaddnnjjaa,,  uuppoošštteevvaattii  pprreeddppiissaannee  zzaahhtteevvee  zzaa  nnoovvooggrraaddnnjjoo  iinn  rreekkoonnssttrruukkcciijjoo  

oobbjjeekkttoovv,,  ddoollooččeennii  ppoossttooppkkii  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  ppoo  ppoottrreessuu  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttoovv  tteerr  ppooppoottrreessnnaa  

ssaannaacciijjaa;;    

  ssiisstteemmaattiiččnnoo  sspprreemmlljjaannjjee  iinn  pprroouuččeevvaannjjee  ppoottrreessnnee  nneevvaarrnnoossttii;;    

  iizzddeellaavvaa  pprrooggrraammoovv  pprroottiippoottrreessnnee  ssaannaacciijjee  iinn  uuttrrjjeevvaannjjaa  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  iinn  ppoommeemmbbnniihh  jjaavvnniihh  

oobbjjeekkttoovv  ss  ppooddrrooččjjaa  vvzzggoojjee  iinn  iizzoobbrraažžeevvaannjjaa,,  vvaarrssttvvaa  oottrrookk,,  nneeggee  ssttaarreejjššiihh  oobbččaannoovv  tteerr  ddrruuggiihh  

jjaavvnniihh  ddeejjaavvnnoossttii;;    

  iizzddeellaavvaa  pprrooggrraammoovv  vvaarrssttvvaa  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  pprreedd  ppoosslleeddiiccaammii  ppoottrreessaa,,  oocceennoo  rraannlljjiivvoossttii  iinn  

uurreeddiitteevv  eevviiddeenncc  pprreemmiiččnnee  iinn  nneepprreemmiiččnnee  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  tteerr  pprriipprraavvaa  ssttrrookkoovvnniihh  rreeššiitteevv  zzaa  
zzaaššččiittoo  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  ppoo  ppoottrreessuu..  NNaavveeddeennee  uukkrreeppee  iinn  nnaallooggee  oopprreeddeellii  ZZaavvoodd  zzaa  nnaarraavvnnoo  iinn  

kkuullttuurrnnoo  ddeeddiiššččiinnoo  NNoovvoo  mmeessttoo;;    

  kkrreeppiitteevv  pprriipprraavvlljjeennoossttii  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ((oorrggaanniizziirraannjjee,,  uussppoossaabblljjaannjjee  iinn  

oopprreemmlljjaannjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč))..    

VV  pprriimmeerruu  VVIIIIII..  ssttooppnnjjee  ppoottrreessaa  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee  bboo  nnaajjvveečč  šškkooddee  vv  cceennttrruu  mmeessttaa  TTrreebbnnjjee  zzaarraaddii  ssttaarree  

ggrraaddnnjjee  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  oobbjjeekkttoovv,,  nneekkaajj  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  bbllookkoovv  tteerr  nnaa  oobbjjeekkttiihh  iinnddiivviidduuaallnnee  ggrraaddnnjjee,,  kkoott  ssoo  

ssttaannoovvaannjjsskkee  hhiiššee  iinn  mmaannjjššii  ppoosslloovvnnii  oobbjjeekkttii..    

HHuujjššee  ppoošškkooddbbee  pprriiččaakkuujjeemmoo  nnaa  oobbjjeekkttiihh  ookkrroogg  ssttaarreeggaa  mmeessttnneeggaa  jjeeddrraa  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee,,  nnaa  oobbmmooččjjuu  OOŠŠ  

TTrreebbnnjjee  iinn  vvrrttcceevv  TTrreebbnnjjee..  VV  tteehh  oobbjjeekkttiihh  ssee  zzaaddrržžuujjee  nnaajjvveeččjjee  šštteevviilloo  lljjuuddii..  NNaavveeddeennee  oorrggaanniizzaacciijjee,,  

pprreeddvvsseemm  OOŠŠ  iinn  vvrrtteecc  mmoorraajjoo  vv  ssvvoojjeemm  nnaaččrrttuu  iizzddeellaattii  ddookkuummeennttee  zzaa  eevvaakkuuaacciijjoo..  

ZZaa  ooddllaaggaannjjee  mmaatteerriiaallaa  iizz  rruuššeevviinn  ((ookkoollii  8855  mm
33

))  jjee  nnaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee  ddoovvoolljj  kkaappaacciitteett,,  vveennddaarr  jjee  

ppoottrreebbnnaa  uusskkllaaddiitteevv  ss  pprriissttoojjnniimmii  oorrggaannii  zzaa  uurreejjaannjjee  pprroossttoorraa..  NNaassttaanniitteevv  oobbččaannoovv  bbii  ssee  zzaaččaassnnoo  iizzvvaajjaallaa  vv  

nneeppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttiihh  ((ššoollaa,,  vvrrtteecc,,  kkoonntteejjnneerrjjii,,  pprriikkoolliiccee))  iinn  zz  nnaammeessttiittvviijjoo  pprrii  ssoorrooddnniikkiihh,,  zznnaanncciihh  iinn  

ssoosseeddiihh  ((ččiimm  bblliižžjjee  ppoorruuššeenneeggaa  ddoommaa))..    

  
V primeru potresa bi v Občini Trebnje prišlo do občutne stopnje motenega bivanja prebivalcev in delovni 
procesov v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah. Smiselno in prilagojeno nastalim razmeram 
potresa bi se izvajali ukrepi in naloge opredeljeni v tem načrtu.  

VVaarrssttvvoo  pprreedd  ppoottrreessii  oobbsseeggaa  pprreevveennttiivvoo,,  vvzzppoossttaavviitteevv  iinn  vvzzddrržžeevvaannjjee  pprriipprraavvlljjeennoossttii  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  

iinn  ppoommoočč  tteerr  ooddpprraavvlljjaannjjee  ppoosslleeddiicc  pprrii  oobbnnoovvii..    
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22..  OOBBSSEEGG  NNAAČČRRTTOOVVAANNJJAA    
  

22..11  OObbsseegg  nnaaččrrttoovvaannjjaa    

  
TTeemmeelljjnnii  nnaaččrrtt  jjee  ddrržžaavvnnii  nnaaččrrtt,,  kkii  ggaa  jjee  iizzddeellaallaa  UUpprraavvaa  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  vv  

ssooddeelloovvaannjjuu  zz  mmiinniissttrrssttvvii  iinn  ddrruuggiimmii  ddrržžaavvnniimmii  oorrggaannii..    

OObbččiinnsskkii  nnaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  jjee  uusskkllaajjeenn  zz  rreeggiijjsskkiimm  nnaaččrrttoomm,,  ttaa  ppaa  zz  ddrržžaavvnniimm  nnaaččrrttoomm  

zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu..    

ZZ  oobbččiinnsskkiimm  nnaaččrrttoomm  ssee  uurreejjaajjoo  uukkrreeppii  iinn  ddeejjaavvnnoossttii  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  tteerr  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  

oossnnoovvii  ppooggoojjii  zzaa  žžiivvlljjeennjjee,,  kkii  ssoo  vv  oobbččiinnsskkii  pprriissttoojjnnoossttii..    

  

  

  

33  KKOONNCCEEPPTT  ZZAAŠŠČČIITTEE  RREEŠŠEEVVAANNJJAA  IINN  PPOOMMOOČČII    
  

33..11  TTeemmeelljjnnee  ppooddmmeennee    
  

TTeemmeelljjnnee  ppooddmmeennee  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  ssoo::    

  

11..  NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  jjee  iizzddeellaann  zzaa  oobbmmooččjjee  cceelloottnnee  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee,,  kkeerr  jjee  oobbmmooččjjee  vv  

VVIIIIII..  ssttooppnnjjii  ooggrroožžeennoossttii  ppoo  EEMMSS  ppoottrreessnnii  lleessttvviiccii..    

22..  UUkkrreeppii  iinn  nnaallooggee  vv  nnaaččrrttuu  ssee  ssmmiisseellnnoo,,  ppoo  ppoottrreebbii  iinn  ppoossttooppnnoo  iizzvvaajjaajjoo  ttuuddii  oobb  ppoottrreessuu  nniižžjjee  ssttooppnnjjee..    

33..  VVaarrssttvvoo  pprreedd  ppoottrreessoomm  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  vv  ookkvviirruu  ssvvoojjiihh  pprraavviicc  iinn  ddoollžžnnoossttii  oozziirroommaa  pprriissttoojjnnoossttii  pprreebbiivvaallccii  

kkoott  ppoossaammeezznniikkii,,  pprreebbiivvaallccii  pprroossttoovvoolljjnnoo  oorrggaanniizziirraannii  vv  rraazznniihh  ddrruuššttvviihh  iinn  ddrruuggiihh  nneevvllaaddnniihh  
oorrggaanniizzaacciijjaahh,,  kkii  ssee  uukkvvaarrjjaajjoo  zz  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjeemm,,  jjaavvnnee  rreeššeevvaallnnee  sslluužžbbee,,  ppooddjjeettjjaa,,  zzaavvooddii  iinn  

ddrruuggee  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kkaatteerriihh  ddeejjaavvnnoosstt  jjee  ppoommeemmbbnnaa  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  tteerr  oobbččiinnaa  iinn  ddrržžaavvnnii  

oorrggaannii..    

44..  VVaarrnnoosstt  pprreebbiivvaallcceevv  oobb  ppoottrreessuu  nnii  ooddvviissnnaa  ssaammoo  oodd  ppoottrreessnnee  rraannlljjiivvoossttii  zzggrraaddbb,,  vv  kkaatteerriihh  pprreebbiivvaallccii  

pprreebbiivvaajjoo,,  tteemmvveečč  ttuuddii  oodd  ppoottrreessnnee  rraannlljjiivvoossttii  ddrruuggiihh  zzggrraaddbb..  VVeeččiinnaa  pprreebbiivvaallcceevv  nnaammrreečč  vveelliikkoo  ččaassaa  

pprreežžiivvii  nnaa  ddeelloovvnniihh  iinn  jjaavvnniihh  mmeessttiihh..  ČČeepprraavv  jjee  oobbjjeekktt  oossnnoovvnnee  ššoollee  iinn  vvrrttccaa  ddookkaajj  ppoottrreessnnoo  vvaarrnnoo  

ggrraajjeenn,,  llaahhkkoo  nnaassttaanneejjoo  oobb  mmooččnneejjššeemm  ppoottrreessuu  nnaa  nnjjiihh  ppoošškkooddbbee  zzaattoo  mmoorraajjoo  iizzddeellaattii  nnaaččrrtt  

eevvaakkuuaacciijjee  tteerr  zzaa  ttee  pprriimmeerree  uussttrreezznnoo  uussppoossoobbiittii  eekkiippee  PPPP  CCZZ  iinn  ppoovveerrjjeenniikkaa  CCZZ  zzaa  uussmmeerrjjaannjjee  oosseebbnnee  

iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee..    

55..  ŽŽiivvlljjeennjjaa  lljjuuddii  ssoo  oobb  ppoottrreessuu  ooggrroožžeennaa  zzaarraaddii  ppoošškkooddbb  oobbjjeekkttoovv  iinn  mmoožžnniihh  vveerriižžnniihh  nneessrreečč  pprreeddvvsseemm  vv  
oossrreeddnnjjeemm  ddeelluu  TTrreebbnnjjeeggaa,,  ppoošškkooddbb  ddrruuggee  pprroommeettnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree,,  ppoošškkooddbb  nnaa  eelleekkttrriiččnniihh  iinn  ddrruuggiihh  

nnaappeelljjaavvaahh  iittdd..  PPooddjjeettjjee  zzaa  ddiissttrriibbuucciijjoo  eelleekkttrriikkee,,  vvooddee  iinn  sskkllaaddiiššččeennjjaa  nnaaffttnniihh  ddeerriivvaattoovv  mmoorraajjoo  vv  

ssvvoojjiihh  nnaaččrrttiihh  oopprreeddeelliittii  uukkrreeppee  iinn  nnaallooggee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee,,  kkii  ssoo  vv  nnjjiihhoovvii  pprriissttoojjnnoossttii..    

66..  PPrreebbiivvaallccii  nnaa  ppoottrreessnnoo  ooggrroožžeenneemm  oobbmmooččjjuu  mmoorraajjoo  bbiittii  pprraavvooččaassnnoo  iinn  oobbjjeekkttiivvnnoo  oobbvveeššččeennii  oo  

pprriiččaakkoovvaanniihh  nneevvaarrnnoossttiihh  ppoottrreessaa,,  nnjjeeggoovviihh  ppoosslleeddiiccaahh,,  nnaaččrrttiihh  iinn  uukkrreeppiihh  zzaa  zzmmaannjjššaannjjee  iinn  ooddpprraavvoo  

ppoosslleeddiicc  tteerr  oo  rraavvnnaannjjuu  oobb  ppoottrreessuu..    

77..  ČČee  llookkaallnnii  vviirrii  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee  nnee  zzaaddooššččaajjoo  zzaa  uuččiinnkkoovviittoo  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  

llaahhkkoo  sskkllaaddnnoo  zz  nnaaččeellii  ppoossttooppnnoossttii,,  oobbččiinnaa  zzaapprroossii  zzaa  ppoommoočč  ssoosseeddnnjjoo  oobbččiinnoo,,  oozziirroommaa  ddrržžaavvoo..    

88..  ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  oobb  ppoottrreessuu  oobbsseeggaa  nnuujjnnoo  mmeeddiicciinnsskkoo  ppoommoočč,,  oosskkrrbboo  žžiivvaallii,,  

nnaassttaanniitteevv  iinn  oosskkrrbboo  ss  ppiittnnoo  vvooddoo,,  hhrraannoo,,  zzddrraavviillii  iinn  ddrruuggiimmii  oossnnoovvnniimmii  žžiivvlljjeennjjsskkiimmii  ppoottrreebbššččiinnaammii,,  
oosskkrrbboo  zz  eelleekkttrriiččnnoo  eenneerrggiijjoo,,  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  nnuujjnniihh  pprroommeettnniihh  ppoovveezzaavv  iinn  nnuujjnnee  kkoommuunnaallnnee  

iinnffrraassttrruukkttuurree..    
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33..22  ZZaammiisseell  iizzvveeddbbee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa    

  
33..22..11  KKoonncceepptt  ooddzziivvaa  oobb  ppoottrreessuu    
  

KKoonncceepptt  ooddzziivvaa  oobb  ppoottrreessuu  tteemmeelljjii  nnaa  ppoosslleeddiiccaahh,,  kkii  jjiihh  ppoovvzzrrooččii  ppoottrreess  pprrii  lljjuuddeehh,,  vv  nnaarraavvii  iinn  nnaa  oobbjjeekkttiihh..    

KKllaassiiffiikkaacciijjoo  ppoottrreessaa  ((ppoo  ppoottrreessnniihh  lleessttvviiccaahh))  iinn  eeppiicceenntteerr  ppoottrreessaa  ddoollooččii  AAggeenncciijjaa  RRSS  zzaa  ookkoolljjee,,  UUrraadd  zzaa  

sseeiizzmmoollooggiijjoo..    

VV  kkoonncceeppttuu  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  jjee  rraazzddeelljjeennoo  uukkrreeppaannjjee  oobb  ppoottrreessuu  vv  ttrrii  ssttooppnnjjee  zzaa  kkaatteerree  jjee  

iizzppoossttaavvlljjeennaa  nneekkaa  sskkuuppnnaa  zznnaaččiillnnoosstt::  ooddzziivvnnoosstt  lljjuuddii,,  ppoošškkooddbbee  oobbjjeekkttoovv,,  ddeelloovvaannjjee  nnaa  pprreeddmmeettee  tteerr  

sspprreemmeemmbbee  vv  nnaarraavvii,,  iinn  ssiicceerr::    

  

ŠŠIIBBEEKK  PPOOTTRREESS::  lljjuuddjjee  zzaazznnaajjoo  ppoottrreess,,  nnee  ppoovvzzrrooččii  ppoošškkooddbb  nnaa  oobbjjeekkttiihh  ((ddoo  IIVV..  ssttooppnnjjee  EEMMSS))..  UUrraadd  zzaa  
sseeiizzmmoollooggiijjoo  ddookkuummeennttiirraa  ppoottrreess  iinn  oobbvveessttii  jjaavvnnoosstt  oo  vvssaakkeemm  ppoottrreessuu,,  kkii  ggaa  ss  ssvvoojjiimmii  ččuuttiillii  llaahhkkoo  

zzaazznnaajjoo  pprreebbiivvaallccii  nnaa  ppoottrreessnneemm  oobbmmooččjjuu  ..    

MMOOČČNNEEJJŠŠII  PPOOTTRREESS::  ppoošškkooddbbee  pprrii  lljjuuddeehh  iinn  nnaa  oobbjjeekkttiihh  ((oodd  VV..  ––  VVIIII..  ssttooppnnjjee  EEMMSS))..  OObbččiinnaa  iizzvvaajjaa  

oobbvveeššččaannjjee  pprriissttoojjnniihh  oorrggaannoovv  iinn  jjaavvnnoossttii,,  aakkttiivviirraannjjee  oobbččiinnsskkiihh  ssiill  zzaa  ZZRRPP,,  ddoollooččiitteevv  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  
iinn  nnaalloogg,,  oocceennjjeevvaannjjee  ppoošškkooddoovvaannoossttii  oobbjjeekkttoovv  iinn  sspprreemmlljjaannjjee  ddooggooddkkoovv..  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  aakkttiivviirraa  

nnaaččrrtt  ZZIIRR  oobb  ppoottrreessuu,,  ddoollooččii  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  iinn  nnaalloogg  tteerr  oopprraavvlljjaa  aakkttiivvnnoossttii  iizz  ssvvoojjee  

pprriissttoojjnnoossttii..    

RRUUŠŠIILLNNII  PPOOTTRREESS::  ppoošškkooddbbee  iinn  mmoožžnnee  ssmmrrttnnee  žžrrttvvee  pprrii  lljjuuddeehh,,  ppoovvzzrrooččii  rruuššeennjjee  oobbjjeekkttoovv  ((VVIIIIII..  ssttooppnnjjaa  
iinn  vveečč  ppoo  EEMMSS))..  IIzzvvaajjaa  ssee  oobbvveeššččaannjjee  pprriissttoojjnniihh  oorrggaannoovv  iinn  jjaavvnnoossttii,,  aakkttiivviirraannjjee  ssiill  zzaa  ZZRRPP..    VV  tteemm  

pprriimmeerruu  ssee  aakkttiivviirraa  ttuuddii  ddrržžaavvnnii  nnaaččrrtt,,  zzaattoo  zzaaššččiittnnee  uukkrreeppee  iinn  nnaallooggee  ddoollooččii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  RRSS,,  kkii  

zzaaššččiittnnee  uukkrreeppee  iinn  nnaallooggee  ddoollooččii  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  ss  ppoovveelljjnniikkoomm  CCZZ  rreeggiijjee  iinn  oobbččiinnee..    

  

  
33..33  UUppoorraabbaa  nnaaččrrttaa    
  

NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  vv  oobbččiinnii  ssee  aakkttiivviirraa,,  kkoo  pprriiddee  ddoo  mmooččnneejjššeeggaa  ppoottrreessaa,,  ttoo  jjee  ppoottrreess  VV..  

ssttooppnnjjee  aallii  vveečč  ppoo  EEMMSS  lleessttvviiccii  oozziirroommaa,,  kkoo  jjee  zzaazznnaattii  ppoošškkooddbbee  pprrii  lljjuuddeehh  iinn  nnaa  oobbjjeekkttiihh  tteerr  nnaassttaanneejjoo  

rraazzmmeerree,,  kkoo  rreeddnnee  sslluužžbbee  iinn  ddeejjaavvnnoossttii  nnee  mmoorreejjoo  zzaarraaddii  oobbsseeggaa  nneessrreeččee  ooddpprraavvlljjaattii  ppoosslleeddiicc..    

  

ČČee  llookkaallnnii  vviirrii  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee  nnee  zzaaddooššččaajjoo  zzaa  uuččiinnkkoovviittoo  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  

ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  ppoossttooppnnoo,,  gglleeddee  nnaa  ppoosslleeddiiccee  iinn  ppoottrreebbee,,  zzaapprroossii  zzaa  ppoommoočč  ((rreeggiijjsskkee))  ddrržžaavvnnee  ssiillee  iinn  

ssrreeddssttvvaa,,  kkii  ssoo  nnaa  vvoolljjoo..    

OOddllooččiitteevv  oo  uuppoorraabbii  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  vv  oobbččiinnii  sspprreejjmmee  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee..    
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SShheemmaa  11::  PPootteekk  iizzvveeddbbee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa    
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44  SSIILLEE,,  SSRREEDDSSTTVVAA  IINN  VVIIRRII  ZZAA  IIZZVVAAJJAANNJJEE  NNAAČČRRTTAA    
  

  

44..11..  ZZbbiirrkkee  ppooddaattkkoovv  oo  pprriippaaddnniikkiihh  cciivviillnnee  zzaaššččiittee    ((pprriillooggee  ssoo  vv  ppoosseebbnnii  mmaappii))  

  
  

PPrriillooggaa  
  

VVsseebbiinnaa  

PP  --  11  SSeezznnaamm  oosseebb,,  kkii  ssee  jjiihh  aakkttiivviirraa  iinn  oobbvveeššččaa  oobb  ppoottrreessuu  

PP  ––  33  PPrreegglleedd  ddoollžžnnoossttnniihh  ssiill  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee  

SSkklleepp  žžuuppaannaa  PPoovveelljjnniikk  iinn  ččllaannii  OOššCCZZ    TTrreebbnnjjee  

SSkklleepp  žžuuppaannaa  SSlluužžbbaa  zzaa  ppooddppoorroo  pprrii  OObbččiinnsskkeemm  ššttaabbuu  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  

PP--  44  SSeezznnaamm  ppooggooddbbeenniihh  ppooddjjeettiijj,,  kkii  ssooddeelluujjeejjoo  vv  ZZRRPP  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee  

PP  ––  88    SSeezznnaamm  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv    JJGGSS  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee  

PP  ––  99  ZZddrraavvssttvveennee  uussttaannoovvee  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee    

  

  

  

44..22  MMaatteerriiaallnnoo  ––  tteehhnniiččnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  ((pprriillooggee  ssoo  vv  ppoosseebbnnii  mmaappii))  
  

ZZaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  vv  pprriimmeerruu  ppoottrreessaa  ssee  uuppoorraabbiijjoo  oobbssttoojjeeččaa  ssrreeddssttvvaa,,  kkii  ssee  jjiihh  

zzaaggoottaavvlljjaa  nnaa  ppooddllaaggii  pprreeddppiissaanniihh  mmeerriill  zzaa  oorrggaanniizziirraannjjee,,  oopprreemmlljjaannjjee  iinn  uussppoossaabblljjaannjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  

rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč..    

  

PPrriillooggaa  VVsseebbiinnaa  

  

VVuullkkaann  
SSeezznnaamm  oopprreemmlljjeennoossttii  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee  zz  vvoozziillii  iinn  

oopprreemmoo..  

PP  ––  1166  PPrreegglleedd  ppoottrreebbnnee    zzaaššččiittnnee  iinn  rreeššeevvaallnnee  oopprreemmee  zzaa  ppoottrreebbee  CCZZ    

  

  

  
44..33  FFiinnaannččnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa    

  
SSttrroošškkee  vv  zzvveezzii  ddeelloovvaannjjaa  oobbččiinnsskkiihh  eennoott  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  iinn  ššttaabbaa  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  zzaaggoottaavvlljjaa  oobbččiinnaa..  

FFiinnaannččnnaa  ssrreeddssttvvaa  ssee  nnaaččrrttuujjeejjoo  zzaa::    

  

––  ssttrroošškkee  ooppeerraattiivvnneeggaa  ddeelloovvaannjjaa  ((ppoovvrraaččiillaa  ssttrroošškkoovv  zzaa  aakkttiivviirraannee  pprriippaaddnniikkee  CCZZ  iinn  ddrruuggee  ssiillee  zzaa  

ZZRRPP)),,    

––  ssttrroošškkii  uussppoossaabblljjaannjjaa  eennoott  iinn  sslluužžbb,,    

––  mmaatteerriiaallnnee  ssttrroošškkee  ((pprreevvoozznnee  ssttrroošškkee,,  ssttoorriittvvee,,  pprreehhrraannaa,,  ……))..    
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55..  OOPPAAZZOOVVAANNJJEE  IINN  OOBBVVEEŠŠČČAANNJJEE    
  

55..11  OOppaazzoovvaannjjee  ppoottrreessnnee  aakkttiivvnnoossttii    
  

OOppaazzoovvaannjjee  ppoottrreessnnee  aakkttiivvnnoossttii  nnii  vv  oobbččiinnsskkii  pprriissttoojjnnoossttii  aammppaakk  ttoo  nnaa  oobbmmooččjjuu  RRSS  iizzvvaajjaa  AAggeenncciijjaa  RRSS  zzaa  

ookkoolljjee  --  UUrraadd  zzaa  sseeiizzmmoollooggiijjoo  ss  ssttaallnniimm  sspprreemmlljjaannjjeemm  iinn  pprroouuččeevvaannjjeemm  ppoottrreessnnee  aakkttiivvnnoossttii..    VV  OObbččiinnii  nnii  

ddrržžaavvnniihh  ooppaazzoovvaallnniicc..    

  

55..22  IIzzvvaajjaannjjee  oobbvveeššččaannjjaa  pprriissttoojjnniihh  oorrggaannoovv  iinn  jjaavvnnoossttii  oobb  ppoottrreessuu    
  

55..22..11  OObbvveeššččaannjjee  pprriissttoojjnniihh  oorrggaannoovv    

NNaa  ppooddllaaggii  oobbvveessttiill  iizz  tteerreennaa  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo  oo  mmooččnneejjššeemm  ppoottrreessuu  ((oodd  VV..  ––  VVIIII..  ssttooppnnjjee  ppoo  EEMMSS))  kkoott  

ttuuddii  oobb  rruuššiillnneemm  ppoottrreessuu  oobbvveessttii::    
  

11..  OOddggoovvoorrnnee  oosseebbee  llookkaallnnee  sskkuuppnnoossttii::    

  

  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  oobbččiinnee  oozz..  nnjjeeggoovveeggaa  nnaammeessttnniikkaa    

  žžuuppaannaa  oobbččiinnee  oozz..  ddrruuggoo  ooddggoovvoorrnnoo  oosseebboo  ppoo  sseezznnaammuu  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  vv  llookkaallnnii  sskkuuppnnoossttii..    

OObbččiinnaa  oobb  ppoottrreessuu,,  kkii  ppoovvzzrrooččii  mmaatteerriiaallnnoo  iinn  ddrruuggoo  šškkooddoo  oobbjjaavvii  ppoosseebbnnoo  tteelleeffoonnsskkoo  šštteevviillkkoo,,  nnaa  kkaatteerrii  

llaahhkkoo  ddrržžaavvlljjaannii  ddoobbiijjoo  vvssee  iinnffoorrmmaacciijjee  oo  ppoottrreessuu,,  nnaappoottkkee  kkaakkoo  nnaajj  rraavvnnaajjoo  iinn  ssaammii  ssppoorrooččaajjoo  ppoosslleeddiiccee  

nneessrreeččee..    

PP  ––  11  --  22..  ddeell::      SSeezznnaamm  oosseebb,,  kkii  ssee  jjiihh  aakkttiivviirraa  iinn  oobbvveeššččaa  oobb  nneessrreeččaahh  

  

55..22..22  IInnffoorrmmiirraannjjee  pprriissttoojjnniihh  oorrggaannoovv    

  

ZZaa  sspprroottnnoo  iinnffoorrmmiirraannjjee  oorrggaannoovv  vv  llookkaallnnii  sskkuuppnnoossttii  iinn  ddrruuggiihh  iizzvvaajjaallcceevv  nnaalloogg  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  

ppoommooččii  oo  ssttaannjjuu  iinn  rraazzmmeerraahh  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,  sspprreejjeettiihh  uukkrreeppiihh  iinn  ppootteekkuu  iizzvvaajjaannjjaa  zzaaššččiittee  iinn  

rreeššeevvaannjjaa  tteerr  ooddpprraavvlljjaannjjaa  ppoosslleeddiicc  ppoottrreessaa,,  sskkrrbbii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobb  ppoommooččii  ssttrrookkoovvnniihh  sslluužžbb  oobbččiinnee..  VV  ttaa  

nnaammeenn::    

  

  VV  ddooggoovvoorruu  zz  žžuuppaannoomm  ppoossrreedduujjee  vv  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo  ppooddaattkkee  oo  pprrvviihh  ppoosslleeddiiccaahh  ppoottrreessaa  nnaa  tteell..  

ŠŠtteevviillkkoo  111122,,  nnaattoo  ppaa  ččiimmbboolljj  nnaattaannččnnoo  ppiissnnoo  pprrvvoo  ppoorrooččiilloo  iizz  kkaatteerreeggaa  mmoorraa  bbiittii  rraazzvviiddeenn  oobbsseegg  

ppoosslleeddiicc  ppoottrreessaa,,  šštteevviilloo  ppoošškkooddoovvaanniihh,,  ppoorruuššeenniihh  aallii  ddeellnnoo  ppoorruuššeenniihh  oobbjjeekkttoovv  zz  nnjjiihhoovvoo  

llookkaacciijjoo,,  ppooddaattkkii  oo  mmoorreebbiittnniihh  rruuššeevviinnaahh,,  žžrrttvvaahh,,  ppoošškkooddoovvaanniihh,,  oo  mmoottnnjjaahh  iinn  ppoošškkooddbbii  

iinnffrraassttrruukkttuurree  tteerr  mmoorreebbiittnniihh  vveerriižžnniihh  nneessrreeččaahh..    

  

  pprriipprraavvlljjaa  iinn  oobbjjaavvlljjaa  iinnffoorrmmaacciijjee  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  jjaavvnnoossttii  pprreekkoo  llookkaallnniihh  mmeeddiijjeevv  ((RRaaddiioo  KKrrkkaa,,  

RRaaddiioo  eennaa,,  SSttuuddiioo  DD,,  RRaaddiioo  SSrraakkaa))  kkaammoorr  ppooššlljjee  ppiissnnoo  iinnffoorrmmaacciijjoo  ppoo  ffaakkssuu..    
  

  

PP  ––  1177::    PPrreegglleedd  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  oobbvveeššččaannjjaa  

PP  ––  1199::  VVzzoorreecc  oobbvveessttiillaa  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  pprreebbiivvaallssttvvaa  

  
  

55..22..33  OObbvveeššččaannjjee  pprreebbiivvaallcceevv  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu    

  

ZZaa  oobbvveeššččaannjjee  pprreebbiivvaallcceevv  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  sskkrrbbii  oobbččiinnaa..  OObbččiinnsskkii  oorrggaannii  iinn  sslluužžbbee,,  kkii  vvooddiijjoo  iinn  

iizzvvaajjaajjoo  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ((žžuuppaann  iinn  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee))  vvzzppoossttaavviijjoo  ččiimm  bboolljj  nneeppoossrreeddeenn  ssttiikk  

iinn  rreeddnnoo  kkoommuunniicciirraannjjee  ss  pprreebbiivvaallccii,,  ddaa  bbii  ddoosseeggllii  uussttrreezznnoo  zzaauuppaannjjee  iinn  ooddzziivvaannjjee  nnaa  nnjjiihhoovvee  ooddllooččiittvvee..  

PPoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  sskkrrbbii,,  ddaa  ssee  pprreebbiivvaallcceemm  rraazzddeelliijjoo  nnaappoottkkii  zzaa  rraavvnnaannjjee  ppoo  ppoottrreessuu..  PPrriipprraavvlljjeennaa  
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oobbvveessttiillaa  iinn  nnaappoottkkii  ssee  pprreebbiivvaallcceemm  rraazzddeelliijjoo  pprreekkoo  oobbččiinnee  ––  KKSS  ––  vvaašškkee  sskkuuppnnoossttii,,  ppooššttee  tteerr  ssee  oobbvveessttiillaa  
iinn  nnaappoottkkii  vvrržžeejjoo  vv  ppooššttnnee  nnaabbiirraallnniikkee  oobbččaannoovv..    

  

PP  ––  2200::      VVzzoorreecc  oobbrraazzccaa  pprreegglleeddaa  sspprreejjeettiihh  uukkrreeppoovv  oobb  nneessrreeččii    

PP  ––  2222::    NNaavvooddiilloo  pprreebbiivvaallssttvvuu  kkaakkoo  uukkrreeppaattii  oobb  ppoottrreessuu  

  
  

55..22..44  OObbvveeššččaannjjee  jjaavvnnoossttii    

  

ZZaa  oobbvveeššččaannjjee  jjaavvnnoossttii  oo  iizzvvaajjaannjjuu  nnaalloogg  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  iizz  oobbččiinnsskkee  pprriissttoojjnnoossttii  jjee  

ooddggoovvoorreenn  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  iinn  žžuuppaann,,  vv  sskkllaadduu  ss  ssvvoojjiimmii  pprriissttoojjnnoossttmmii..  NNaallooggee  nnaa  ppooddrrooččjjuu  oobbvveeššččaannjjaa  

jjaavvnnoossttii  oorrggaanniizziirraa  iinn  uusskkllaajjuujjee  žžuuppaann  oozziirroommaa  ssttrrookkoovvnnaa  sslluužžbbaa  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  ss  ppoovveelljjnniikkoomm  CCZZ  oobbččiinnee  

tteerr::    

  pprriipprraavvlljjaa  sskkuuppnnaa  ssppoorrooččiillaa  zzaa  jjaavvnnoosstt..    

  
OObbvveeššččaannjjee  jjaavvnnoossttii  oobb  nneessrreeččaahh  ppootteekkaa  ppoo  oobbččiilliihh,,  kkii  ssoo  ppoo  2255..  ččlleennuu  ZZaakkoonnaa  oo  mmeeddiijjiihh  ((UUrr..  ll..  RRSS,,  šštt..  

3355//22000011))  iinn  zzaakkoonnaa  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ddoollžžnnaa  nnaa  zzaahhtteevvoo  ddrržžaavvnniihh  oorrggaannoovv,,  

jjaavvnniihh  ppooddjjeettiijj  iinn  zzaavvooddoovv  bbrreezz  ooddllaaššaannjjaa  bbrreezzppllaaččnnoo  oobbjjaavviittii  nnuujjnnoo  ssppoorrooččiilloo  vv  zzvveezzii  zz  rreessnnoo  ooggrroožžeennoossttjjoo  

žžiivvlljjeennjjaa,,  zzddrraavvjjaa  aallii  pprreemmoožžeennjjaa  lljjuuddii,,  kkuullttuurrnnee  iinn  nnaarraavvnnee  ddeeddiiššččiinnee  tteerr  vvaarrnnoossttii  ddrržžaavvee..  VV  ttaakkiihh  pprriimmeerriihh  

ssee  ssppoorrooččiilloo  nnaajjpprreejj  ppooššlljjee  nnaa  RReeCCOO,,  kkii  ppoo  ssvvoojjii  lliinniijjii  ppoosskkrrbbii  zzaa  ttaakkoojjššnnjjoo  oobbjjaavvoo  pprrii::    

  

SSlloovveennsskkii  ttiisskkoovvnnii  aaggeenncciijjii  ((SSTTAA)),,    

  

RRaaddiiuu  SSlloovveenniijjaa  --  II..  iinn  IIII..  pprrooggrraamm,,    

  

TTeelleevviizziijjii  SSlloovveenniijjaa  --  II..  iinn  IIII..  pprrooggrraamm  tteerr    

  

LLookkaallnniimm  rraaddiijjsskkiimm  ppoossttaajjaamm  ((RRaaddiioo  KKrrkkaa,,  RRaaddiioo  11,,  SSttuuddiioo  DD))    
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66..  AAKKTTIIVVIIRRAANNJJEE  SSIILL  IINN  SSRREEDDSSTTEEVV    
    

66..11  AAkkttiivviirraannjjee  oorrggaannoovv  vvooddeennjjaa  iinn  ssttrrookkoovvnniihh  sslluužžbb    

  
PPoo  zzaazznnaavvii  ppoottrreessaa  nnaa  tteerreennuu  iinn  pprreejjeetteemm  oobbvveessttiilluu  iizz  RReeCCOO  tteerr  pprrvviihh  ppoorrooččiilliihh  iizz  tteerreennaa,,  gglleeddee  nnaa  
ppoosslleeddiiccee  ppoottrreessaa,,  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  aakkttiivviirraa//sskklliiččee  oorrggaannee,,  kkii  ssoo  pprriissttoojjnnii  zzaa  ooppeerraattiivvnnoo  iinn  ssttrrookkoovvnnoo  

vvooddeennjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee,,  oozziirroommaa  ppooddppiirraajjoo  vvooddeennjjee..    

  

PPoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  aakkttiivviirraa//sskklliiččee::    

  

11..  ČČllaannee  oobbččiinnsskkeeggaa  ššttaabbaa  CCZZ;;    

22..  OOddggoovvoorrnnee  oosseebbee  oobbččiinnee::    

  sskkrrbbnniikkaa  oobbččiinnsskkeeggaa  nnaaččrrttaa  ZZIIRR  oobb  ppoottrreessuu,,    

  

33..  PPrriippaaddnniikkee  CCZZ  sslluužžbbee  zzaa  ppooddppoorroo  ––  vvoozznniikk,,  aaddmmiinniissttrraattoorr  ((kkuurriirrjjee))  tteerr  ddrruuggee  ssiillee  zzaa  ZZIIRR;;    

44..  KKoommiissiijjoo  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh;;    

55..  OOssttaallee  ppoo  nnaalloogguu  pprriissttoojjnniihh  oozziirroommaa  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb..    

  

PP  ––  11,,  ddrruuggii  ddeell::    SSeezznnaamm  oosseebb,,  kkii  ssee  jjiihh  aakkttiivviirraa  iinn  oobbvveeššččaa  oobb  nneessrreeččaahh  

  

  

66..22  AAkkttiivviirraannjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee    

  
AAkkttiivviirraannjjee  oobbsseeggaa  ppoossttooppkkee  iinn  aakkttiivvnnoossttii,,  ss  kkaatteerriimmii  ssee  ssiillee  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  vvppookklliiččeejjoo  iinn  

oorrggaanniizziirraajjoo  vvkklljjuuččnnoo  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii..  OO  aakkttiivviirraannjjuu  ooddllooččaa  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  

oozziirroommaa  nnjjeeggoovv  nnaammeessttnniikk..    

PPoovveelljjnniikk  CCZZ  zzaa  ddoolleennjjsskkoo  aallii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  RRSS  llaahhkkoo,,  nnaa  ppooddllaaggii  pprreessoojjee,,  ooddrreeddii  ttuuddii  ssttaannjjee  pprriipprraavvlljjeennoossttii  

ddoollooččeenniihh  oobbččiinnsskkiihh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč..    

  
OObbččiinnaa  ss  ppoozziivvii,,  ppoo  nnaaččrrttuu  zzaa  sskklliicc//aakkttiivviirraannjjee,,  iizzvveeddee  aakkttiivviirraannjjee  ppoottrreebbnniihh  eennoott  iinn  sslluužžbb..  OObbččiinnaa  sskkrrbbii  

ttuuddii  zzaa  uurreejjaannjjee  zzaaddeevv  vv  zzvveezzii  zz  nnaaddoommeessttiilloomm  ppllaačč  iinn  ppoovvrraaččiillaa  ssttrroošškkoovv,,  kkii  jjiihh  iimmaajjoo  pprriippaaddnniikkii  pprrii  

oopprraavvlljjaannjjuu  ddoollžžnnoossttii  vv  CCZZ  oozziirroommaa  pprrii  zzaaššččiittii,,  ppoommooččii  iinn  rreeššeevvaannjjuu..    

  

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

  

PPrriippaaddnniikkee  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  iinn  ddrruuggiihh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ssee  aakkttiivviirraa//ppoozziivvaa  vv  sskkllaadduu  zz  

nnaavvooddiilloomm  zzaa  aakkttiivviirraannjjee  iinn  mmoobbiilliizzaacciijjoo  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč..  

  

66..33  ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  ppoommooččii  vv  mmaatteerriiaallnniihh  iinn  ffiinnaannččnniihh  ssrreeddssttvviihh    
  

DDrržžaavvnnaa  mmaatteerriiaallnnaa  ppoommoočč  zzaa  kkaatteerroo  zzaapprroossii  oobbččiinnaa  pprreekkoo  rreeggiijjee  pprrii  ooddpprraavvlljjaannjjuu  ppoosslleeddiicc  ppoottrreessaa  

oobbsseeggaa::    

  ppoossrreeddoovvaannjjee  pprrii  zzaaggoottaavvlljjaannjjuu  ssppeecciiaallnnee  oopprreemmee,,  kkii  jjoo  nnaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee  nnii  mmooggooččee  ddoobbiittii  

((ggrraaddbbeennaa  mmeehhaanniizzaacciijjaa,,  eelleekkttrriiččnnii  aaggrreeggaattii,,  nnaapprraavvee  zzaa  pprreeččiiššččeevvaannjjee  vvooddee  iippdd..)),,    

  ppoommoočč  vv  zzaaššččiittnnii  iinn  rreeššeevvaallnnii  oopprreemmii,,  

  ppoommoočč  vv  hhrraannii,,  ppiittnnii  vvooddii,,  zzddrraavviilliihh,,  oobblleekkii,,  oobbuuttvvii  iippdd..,,    

  ppoommoočč  vv  ssrreeddssttvviihh  zzaa  zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv  iinn  oosskkrrbboo  lljjuuddii,,  kkii  ssoo  oossttaallii  bbrreezz  ssttrreehhee  iinn    

  zzaa  ppoommoočč  vv  ffiinnaannččnniihh  ssrreeddssttvviihh,,  kkii  jjiihh  oobbččiinnaa  ppoottrreebbuujjee  zzaa  ffiinnaanncciirraannjjee  uukkrreeppoovv  iinn  nnaalloogg  pprrii  
zzaaggoottaavvlljjaannjjuu  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee..    

  

OO  uuppoorraabbii  mmaatteerriiaallnniihh  ssrreeddsstteevv  iizz  ddrržžaavvnniihh  rreezzeerrvv  zzaa  ppoommoočč  pprriizzaaddeettiimm  oobb  ppoottrreessuu,,  ffiinnaannččnniihh  ssrreeddssttvviihh  

tteerr  mmeeddnnaarrooddnnii  ppoommooččii,,  ooddllooččaa  VVllaaddaa  RRSS,,  vv  nnuujjnniihh  pprriimmeerriihh  ppaa  ttuuddii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  RRSS..    
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77..      UUPPRRAAVVLLJJAANNJJEE  IINN  VVOODDEENNJJEE    
  

  

77..11  OOrrggaannii  iinn  nnjjiihhoovvee  nnaallooggee    

  
ZZaaššččiittaa,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ((ZZRRPP))  ssee  oorrggaanniizziirraa  iinn  iizzvvaajjaa  kkoott  eennootteenn  ssiisstteemm  nnaa  llookkaallnnii,,  rreeggiioonnaallnnii  iinn  
ddrržžaavvnnii  rraavvnnii..  OOrrggaannii  nnaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  ZZRRPP  oobb  ppoottrreessuu  oopprraavvlljjaajjoo  nnaasslleeddnnjjee  nnaallooggee::    

  

77..11..11  OObbččiinnaa  TTrreebbnnjjee    

  

  oopprraavvlljjaa  uupprraavvnnee  iinn  ssttrrookkoovvnnee  nnaallooggee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii,,    

  oorrggaanniizziirraa  kkoommuunniikkaacciijjsskkii  ssiisstteemm  zzaa  ddeelloovvaannjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,    

  zzaaggoottaavvlljjaa  iinnffoorrmmaacciijjsskkoo  iinn  llooggiissttiiččnnoo  ppooddppoorroo  oorrggaannoomm  vvooddeennjjaa  nnaa  oobbččiinnsskkii  rraavvnnii,,    

  zzaaggoottaavvlljjaa  ppooggoojjee  zzaa  ddeelloo  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  iinn  ŠŠttaabbaa  CCZZ  oobbččiinnee,,    

  zzaaggoottaavvlljjaa  llooggiissttiiččnnoo  ppooddppoorroo  pprrii  ddeelloovvaannjjuu  oobbččiinnsskkiihh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  tteerr  

oobbččiinnsskkee  kkoommiissiijjee  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee,,    

  oopprraavvlljjaa  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii..    

  

      ŽŽuuppaann  sskkrrbbii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  pprriipprraavv  zzaa  vvaarrssttvvoo  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii;;    

--  sspprreejjmmee  nnaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa;;    

--  sskkrrbbii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  uukkrreeppoovv  zzaa  pprreepprreeččiitteevv  iinn  zzmmaannjjššaannjjee  ppoosslleeddiicc  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč;;    

--  vvooddii  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  tteerr  ooddpprraavvlljjaannjjee  ppoosslleeddiicc  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč;;    

--  sskkrrbbii  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  pprreebbiivvaallcceevv  oo  nneevvaarrnnoossttiihh,,  ssttaannjjuu  vvaarrssttvvaa  iinn  sspprreejjeettiihh  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppiihh..    

  

  

77..11..22  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee    

  uussmmeerrjjaa  ddeejjaavvnnoosstt  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,    

  pprreeddllaaggaa  iinn  ooddrreejjaa  zzaaššččiittnnee  uukkrreeppee,,    

  ooddllooččaa  oo  aakkttiivviirraannjjuu  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,    

  vvooddii  ooppeerraattiivvnnoo--ssttrrookkoovvnnoo  ddeejjaavvnnoosstt  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  iinn  ddrruuggiihh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  iizz  

ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii  nnaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee,,    

  oobbvveeššččaa  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  rreeggiijjee  oo  ppoosslleeddiiccaahh  iinn  ssttaannjjuu  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  tteerr  ddaajjee  mmnneennjjaa  iinn  
pprreeddllooggee  vv  zzvveezzii  zz  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjeemm,,  ppoommooččjjoo  tteerr  oopprraavvlljjaannjjeemm  ppoosslleeddiicc  nneessrreeččee,,    

  nnaaddzzoorruujjee  iizzvvaajjaannjjee  nnaalloogg  ––  sspprreemmlljjaa  ssttaannjjee  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,    

  uussmmeerrjjaa  ddeejjaavvnnoosstt  zzaa  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,    

  pprriipprraavvii  kkoonnččnnoo  ppoorrooččiilloo  oo  nneessrreeččii,,    

  oopprraavvlljjaa  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii..    
  

  

77..11..33..  ŠŠttaabb  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee  

  nnuuddii  ppoovveelljjnniikkuu  CCZZ  ssttrrookkoovvnnoo  ppoommoočč  pprrii  vvooddeennjjuu  nnaalloogg  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii,,    

  sspprreemmlljjaa  iizzvvaajjaannjjee  ppoossaammeezznniihh  ddeejjaavvnnoossttii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa,,    

  zzaaggoottaavvlljjaa  iinnffoorrmmaacciijjsskkoo  ppooddppoorroo,,    

  zzaaggoottaavvlljjaa  llooggiissttiiččnnoo  ppooddppoorroo  ssiillaamm  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,    

  

  

77..11..44..  PPoolliicciijjsskkaa  ppoossttaajjaa  TTrreebbnnjjee  

  vvaarruujjee  žžiivvlljjeennjjee  lljjuuddii,,  pprreemmoožžeennjjaa  tteerr  vvzzddrržžuujjee  jjaavvnnii  rreedd  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,    

  nnaaddzziirraa  iinn  uurreejjaa  pprroommeett  vv  sskkllaadduu  ss  ssttaannjjeemm  pprroommeettnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree,,    

  oommooggooččaa  iinntteerrvveenniirraannjjee  ssiillaamm  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,    
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  oorrggaanniizziirraa  pprreevveennttiivvnnoo  iinn  rreepprreessiivvnnoo  ddeejjaavvnnoosstt  vv  zzvveezzii  zz  kkaazznniivviimmii  ddeejjaannjjii  vv  sskkllaadduu  zz  nnaassttaalliimmii  
rraazzmmeerraammii,,    

  ssooddeelluujjee  pprrii  iiddeennttiiffiikkaacciijjii  žžrrtteevv,,    

  oopprraavvlljjaa  vvssee  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii..    

  

77..11..55..  NNeevvllaaddnnee  oorrggaanniizzaacciijjee    

  

RRddeeččii  kkrriižž  SSlloovveenniijjee  --  OObbmmooččnnoo  ZZddrruužžeennjjee  RRKK  TTrreebbnnjjee,,  kkiinnoollooggii,,  ppoottaapplljjaaččii,,  KKaarriittaass,,  GGaassiillsskkaa  zzvveezzaa  TTrreebbnnjjee  
tteerr  ddrruuggee  nneevvllaaddnnee  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kkaatteerriihh  ddeejjaavvnnoosstt  jjee  ppoommeemmbbnnaa  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommoočč  iizzvvaajjaajjoo  

nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii..  VVkklljjuuččuujjeejjoo  ssee  vv  sskkuuppnnee  aakkcciijjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  nnaa  ppooddllaaggii  

ooddllooččiittvvee  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  ..    

  

  

PP  ––  88::    SSeezznnaamm  PPGGDD--  jjeevv  iinn  nnjjiihhoovviihh  ooppeerraattiivvcceevv    

PP  ––  11  ddoo  99::    PPooddaattkkii  oo  sslluužžbbaahh,,  ppooddjjeettjjiihh  iinn  ddrruuggiihh  oorrggaanniizzaacciijjaahh  ppoommeemmbbnniihh  zzaa  ZZRRPP  ((nneevvllaaddnniihh  

--  pprroossttoovvoolljjnniihh  oorrggaanniizzaacciijjaahh))    

  

  

  

77..22  OOppeerraattiivvnnoo  vvooddeennjjee    

  
DDeejjaavvnnoosstt  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  nnaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee  ooppeerraattiivvnnoo  vvooddii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  ss  

ppoommooččjjoo  ššttaabbaa  CCZZ  oobbččiinnee..  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  zzaa  ddoolleennjjsskkoo  sspprreemmlljjaa  ssttaannjjee  iinn  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  

ppoommooččii  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  tteerr  nnaa  zzaahhtteevvoo  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  oobbččiinnee  sskkllaaddnnoo  ss  nnaaččeellii  ppoossttooppnnoossttii  

uuppoorraabbee  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  oorrggaanniizziirraa  ppoottrreebbnnoo  ppoommoočč  zzaa  ZZRRPP..    

PPoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  oobb  nneessrreeččii  ddoollooččii  vvooddjjoo  iinntteerrvveenncciijjee  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  ppoossaammeezznneeggaa  uukkrreeppaa  zzaaššččiittee  iinn  

rreeššeevvaannjjee  aallii  nnaallooggee..  VVooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  vvooddii  iinn  kkoooorrddiinniirraa  ppootteekk  iinntteerrvveenncciijjee  iinn  jjee  zzaa  ssvvoojjee  iinn  ddeelloo  eennoottee  

ooddggoovvoorreenn  ppoovveelljjnniikkuu  CCZZ  oobbččiinnee,,  kkaatteerreemmuu  rreeddnnoo  ppoorrooččaa  oo  ppootteekkuu  iinntteerrvveenncciijjee..    

VV  pprriimmeerruu,,  ddaa  oobbččiinnaa  nnee  rraazzppoollaaggaa  zz  uussttrreezznniimmii  ssiillaammii,,  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee,,  sskkllaaddnnoo  zz  nnaaččeelloomm  

ppoossttooppnnoossttii,,  zzaapprroossii  zzaa  ppoommoočč  vv  ssiillaahh  iinn  ssrreeddssttvviihh  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  zzaa  

ddoolleennjjsskkoo,,  ttaa  ppaa  gglleeddee  nnaa  ppoottrreebbee,,  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  RRSS..    

ŠŠttaabb  CCZZ  oobbččiinnee  oobb  vveeččjjii  nnaarraavvnnii  aallii  ddrruuggii  nneessrreeččii  oorrggaanniizziirraa  ssvvoojjee  ddeelloo  nnaa  sseeddeežžuu  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  OObbččiinnee  

TTrreebbnnjjee..  RReezzeerrvvnnaa  llookkaacciijjaa  nnii  pprreeddvviiddeennaa  kkeerr  jjee  oobbjjeekktt  ppoottrreessnnoo  vvaarrnnoo  ggrraajjeenn,,  llaahhkkoo  ppaa  ssee  vv  ttaa  nnaammeenn  

uuppoorraabbii  ggaassiillsskkii  ddoomm  PPGGDD  TTrreebbnnjjee..    

  

LLooggiissttiiččnnoo  ppooddppoorroo  ssiillaamm  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  kkii  oobbsseeggaa  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  zzvveezz,,  oopprreemmee,,  
mmaatteerriiaallaa,,  pprreevvoozzaa,,  iinnffoorrmmaacciijjsskkee  ppooddppoorree,,  pprreehhrraannee,,  zzddrraavvssttvveenneeggaa  iinn  ddrruuggeeggaa  vvaarrssttvvaa,,  zzaaggoottaavvlljjaa  

sslluužžbbaa  zzaa  ppooddppoorroo  iinn  ssttrrookkoovvnnaa  sslluužžbbaa  oobbččiinnee  tteerr  ppooggooddbbeennii  kklluubbii..    

  

  

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  ppoottrreessuu  ssee  uuppoorraabblljjaa  ssiisstteemm  rraaddiijjsskkiihh  zzvveezz  

zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((ZZAARREE))  tteerr  ssiisstteemm  oosseebbnneeggaa  ppoozziivvaannjjaa..    

SSiisstteemm  zzvveezz  ZZAARREE  ssee  oobbvveezznnoo  uuppoorraabblljjaa  pprrii  vvooddeennjjuu  iinntteerrvveenncciijj  iinn  ddrruuggiihh  zzaaššččiittnniihh  iinn  rreeššeevvaallnniihh  aakkcciijjaahh..  

TTeelleekkoommuunniikkaacciijjsskkoo  ssrreeddiiššččee  ssiisstteemmaa  jjee  RReeggiijjsskkii  cceenntteerr  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  NNoovvoo  mmeessttoo,,  ddoo  kkaatteerreeggaa  ssee  

uuppoorraabbnniikkii  ppoovveezzuujjeejjoo  pprreekk  rreeppeettiittoorrjjeevv;;  zzaa  OObbččiinnoo  TTrreebbnnjjee  vveelljjaa  pprreeddvvsseemm  sseemmiidduupplleekkssnnii  kkaannaall  2233  ––  

TTrrddiinnoovv  vvrrhh,,iinn  SSDD  2255  VVrrhh  TTrreebbnnjjee,,  ppooggoojjnnoo  ppaa  ttuuddii  SSDD  2244  kkaannaall  MMiirrnnaa  ggoorraa  ..    
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ZZaa  vvzzppoossttaavviitteevv  rraaddiijjsskkee  zzvveezzee  mmeedd  rreeššeevvaallccii  nnaa  kkrraajjuu  nneessrreeččee  ssee  uuppoorraabblljjaa  3388..  ssiimmpplleekkssnnii  kkaannaall  ssiisstteemmaa  
zzvveezz  ZZAARREE,,  rreezzeerrvvnnii  ssoo  ppaa  4422,,5544,,6622..  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  

oobbvveezznnoo  ppoorrooččaa  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo..  

  

PP  ––  2266::    NNaavvooddiilloo  zzaa  uuppoorraabboo  ssiisstteemmaa  zzvveezz  ZZAARREE  

  

PPrrii  pprreennoossuu  ppooddaattkkoovv  iinn  kkoommuunniicciirraannjjuu  ssee  nnaaččeelloommaa  uuppoorraabblljjaa  vvssaa  rraazzppoolloožžlljjiivvaa  tteelleekkoommuunniikkaacciijjsskkaa  iinn  

iinnffoorrmmaacciijjsskkaa  iinnffrraassttrruukkttuurraa,,  kkii  tteemmeelljjii  nnaa  rraazzlliiččnniihh  mmeeddsseebboojjnnoo  ppoovveezzaanniihh  oommrreežžjjiihh..  PPrreennooss  ppooddaattkkoovv  iinn  

kkoommuunniicciirraannjjee  mmeedd  oorrggaannii  vvooddeennjjaa,,  rreeššeevvaallnniimmii  sslluužžbbaammii  iinn  ddrruuggiimmii  iizzvvaajjaallccii  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  

ppootteekkaa  ppoo::  

  

--  rraaddiijjsskkiihh  zzvveezzaahh  ((ZZAARREE)),,  

--  jjaavvnniihh  tteelleeffoonnsskkiihh  zzvveezzaahh,,  kkii  ssoo  llaahhkkoo  aannaallooggnnee  aallii  ddiiggiittaallnnee,,  

--  bbrreezzžžiiččnniihh  tteelleeffoonniihh  ((GGSSMM)),,  

--  kkuurriirrsskkiihh  zzvveezzaahh,,  
--  iinntteerrnneettuu  oozz..  eelleekkttrroonnsskkii  ppooššttii..  
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88  UUKKRREEPPII  IINN  NNAALLOOGGEE  ZZAAŠŠČČIITTEE,,  RREEŠŠEEVVAANNJJAA  IINN  PPOOMMOOČČII    
  

  
  

88..11  UUkkrreeppii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa    
  

88..11..11  UUrrbbaanniissttiiččnnii,,  ggrraaddbbeennii  iinn  ddrruuggii  tteehhnniiččnnii  uukkrreeppii    

  
PPoo  ppoottrreessuu  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  ččiimmpprreejj  zzbbeerree  ppooddaattkkee  oo  šštteevviilluu  ooggrroožžeenniihh  iinn  ppoošškkooddoovvaanniihh  pprreebbiivvaallcceevv,,  

kkoolliikkoo  jjee  ppoošškkooddoovvaanniihh  zzggrraaddbb,,  kkii  jjiihh  jjee  zz  eennoossttaavvnniimmii  uukkrreeppii  mmoožžnnoo  hhiittrroo  ssaanniirraattii  aallii  oojjaaččaattii,,  kkoolliikkoo  

zzggrraaddbb  jjee  ppoorruuššeenniihh  aallii  ttaakkoo  mmooččnnoo  ppoošškkooddoovvaannjjiihh,,  ddaa  jjiihh  nnii  mmooggooččee  ppoopprraavviittii,,  tteerr  kkoolliikkoo  pprreebbiivvaallcceemm  jjee  

ppoottrreebbnnoo  zzaaggoottoovviittii  zzaaččaassnnoo  pprreebbiivvaalliiššččee..  UUggoottoovviittii  jjee  ppoottrreebbnnoo  ttuuddii  šštteevviilloo  ppoošškkooddoovvaanniihh  jjaavvnniihh  

oobbjjeekkttoovv  tteerr  šštteevviilloo  oobbjjeekkttoovv,,  kkii  ssoo  nnuujjnnoo  ppoottrreebbnnii  zzaa  zzddrraavvlljjeennjjee,,  nneeggoo  iinn  ppoommoočč  pprriizzaaddeettiimm  

pprreebbiivvaallcceemm..  PPrrii  oobbrraavvnnaavvii  zzggrraaddbb,,  kkii  pprreeddssttaavvlljjaajjoo  ppoommeemmbbnnoo  kkuullttuurrnnoo  ddeeddiiššččiinnoo  jjee  ppoottrreebbnnoo  ddoosslleeddnnoo  
uuppoošštteevvaattii  zzaahhtteevvee  pprriissttoojjnniihh  oorrggaannoovv  zzaa  vvaarrssttvvoo  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee..  PPoošškkooddbbee  oobbjjeekkttoovv  gglleeddee  nnjjiihhoovvee  

uuppoorraabbnnoossttii  uuggoottaavvlljjaa  iinn  oocceennjjuujjee  rreeggiijjsskkaa  kkoommiissiijjaa  zzaa  oocceenniitteevv  uuppoorraabbnnoossttii  oobbjjeekkttoovv,,  kkii  ssee  jjii  pprriiddrruužžiijjoo  ššee  

ddrruuggii  ssttrrookkoovvnnjjaakkii  ggrraaddbbeennee  ssttrrookkee..    

  

KKoommiissiijjaa  ččiimmpprreejj  uuggoottoovvii  ssttaannjjee  oobbjjeekkttoovv  tteerr  jjiihh  rraazzvvrrssttiittii  mmeedd  uuppoorraabbnnee,,  zzaaččaassnnoo  nneeuuppoorraabbnnee  iinn  

nneeuuppoorraabbnnee,,  ooddvviissnnoo  oodd  mmoožžnnoossttii  iinn  ssttrroošškkoovv  ssaannaacciijjee..    

PPoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  ppoo  ppooddaannii  oocceennii  kkoommiissiijjee  iinn  ssttrrookkee  ooddrreeddii  ppoossttooppnnoo  iizzvvaajjaannjjee  ddoollooččeenniihh  uukkrreeppoovv,,  ddaa  

ssee  pprreepprreeččii  nnaaddaalljjnnjjaa  rruuššeennjjaa  ddoo  kkaatteerriihh  llaahhkkoo  pprriiddee  zzaarraaddii  nnaakknnaaddnniihh  ppoottrreessnniihh  ssuunnkkoovv  aallii  kkrriittiiččnneeggaa  

ssttaannjjaa  ddeellaa  aallii  cceelloottnnee  zzggrraaddbbee..  NNaa  ppooddllaaggii  uuggoottoovviitteevv  kkoommiissiijjaa  ččiimmpprreejj  iizzddeellaa  sseezznnaamm  ((nnaaččrrtt  nnaa  kkaarrttii))::    

  

  nnuujjnniihh  rruuššeennjj  iinn  ooddssttrraanniitteevv  zzggrraaddbb  aallii  ddeelloovv  zzggrraaddbb,,  kkii  ggrroozziijjoo  ss  ppoorruuššiittvviijjoo  iinn  ooddssttrraanniitteevv  

rraazzrraahhlljjaanniihh  rruuššeevviinn,,    

  zzmmaannjjššaannjjaa  aallii  ooddssttrraanniittvvee  tteežžkkiihh  oobbtteežžbb,,    

  ooddrriinnjjaannjjee    iinn  ppooddppiirraannjjaa,,    

  vvooddoorraavvnneeggaa  ooppiirraannjjaa,,    

  vvggrraajjeevvaannjjaa  vveezzii,,  ppooddppoorrnniihh  zziiddoovv,,  ppoollnniillnniihh  eelleemmeennttoovv,,  ppaa  ttuuddii  zzuunnaannjjiihh  ppooddppoorrnniihh  eelleemmeennttoovv..    

  

PPrrvvaa  oocceennaa  ppoošškkooddoovvaannoossttii  iinn  uuppoorraabbnnoossttii  oobbjjeekkttoovv  nnaajj  bbii  bbiillaa  iizzddeellaannaa  žžee  vv  nneekkaajj  ddnneehh  ppoo  ppoottrreessuu,,  

ooddvviissnnoo  oodd  oobbsseeggaa  ppoosslleeddiicc..  NNjjeenn  nnaammeenn  jjee,,  zzaaggoottoovviittii  kkaarr  nnaajjhhiittrreejjššoo  oocceennoo  ppoottrreebbnnee  ppoommooččii  tteerr  

ooppoozzoorriittii  pprreebbiivvaallccee  nnaa  nneevvaarrnnoossttii,,  kkii  jjiihh  pprreeddssttaavvlljjaajjoo  ppoošškkooddoovvaannee  zzggrraaddbbee..  ZZggrraaddbbee  ssee  nnaa  ppooddllaaggii  

pprreegglleeddaa,,  kkii  ggaa  oopprraavviijjoo  oommeennjjeennee  ssttrrookkoovvnnee  eekkiippee,,  rraazzvvrrssttiijjoo  nnaa::    

  

uuppoorraabbnnee,,    

zzaaččaassnnoo  nneeuuppoorraabbnnee,,  kkii  jjiihh  jjee  ppoottrreess  ppoošškkooddoovvaall  vv  ttoolliikkššnnii  mmeerrii,,  ddaa  bbii  jjiihh  uutteeggnniill  mmooččnneejjššii  nnaakknnaaddnnii  

ppoottrreessnnii  ssuunneekk  ppoorruuššiittii,,    

nneeuuppoorraabbnnee,,  kkii  jjiihh  jjee  ppoottrreess  bbooddiissii  ppoorruuššiill  bbooddiissii  ppoošškkooddoovvaall  vv  ttoolliikkššnnii  mmeerrii,,  ddaa  jjiihh  nnii  vveečč  mmooggooččee  

ssaanniirraattii..  VVssttoopp  vvaannjjee  jjee  ttrreebbaa  pprreeppoovveeddaattii  oozziirroommaa  oonneemmooggooččiittii..    

  

OObbjjeekkttee  oozznnaaččii  kkoommiissiijjaa  zz  bbaarrvvaammii  gglleeddee  nnaa  uuppoorraabbnnoosstt::    

  

zzeelleennaa      --  uuppoorraabbnnoo,,    

rruummeennaa  --  zzaaččaassnnoo  uuppoorraabbnnoo,,    

rrddeeččaa          --  nneeuuppoorraabbnnoo..    

  

PPrrii  tteemm  iimmaajjoo  pprreeddnnoosstt  zzggrraaddbbee,,  kkaatteerriihh  ddeelloovvaannjjee  jjee  ppoommeemmbbnnoo  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč..  TToo  ssoo  

pprreeddvvsseemm  zzddrraavvssttvveennaa  aammbbuullaannttaa,,  ggaassiillsskkii  ddoommoovvii,,  kkoommuunniikkaacciijjsskkii  cceennttrrii  iiddrr..  PPoosseebbeenn  pprriissttoopp  zzaahhtteevvaajjoo  
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ttuuddii  tt..ii..  iinnžžeenniirrsskkii  oobbjjeekkttii,,  kkoott  ssoo  pprreemmoossttiittvveennii  oobbjjeekkttii  nnaa  kkoommuunniikkaacciijjaahh,,  eenneerrggeettsskkii  oobbjjeekkttii,,  
iinnffrraassttrruukkttuurrnnii  oobbjjeekkttii,,  nneekkaatteerrii  iinndduussttrriijjsskkii  oobbjjeekkttii  iinn  ddrruuggoo..    

  

  

MMeedd  uurrbbaanniissttiiččnnee,,  ggrraaddbbeennee  iinn  ddrruuggee  tteehhnniiččnnee  uukkrreeppee  ššee  ssooddiijjoo::    

  

  ddoollooččiitteevv  iinn  uurreeddiitteevv  llookkaacciijj  zzaa  ppoossttaavviitteevv  zzaassiillnniihh  pprreebbiivvaalliišščč,,    

  ddoollooččiitteevv  iinn  uurreeddiitteevv  llookkaacciijj  ooddllaaggaalliišščč  zzaa  zzaaččaassnnoo  ooddllaaggaannjjee  rruuššeevviinn  iinn  ddrruuggiihh  mmaatteerriiaalloovv,,    

  ddoollooččiitteevv  ooddllaaggaalliišščč  ppoosseebbnniihh  ooddppaaddkkoovv,,    

  ddoollooččiitteevv  iinn  uurreeddiitteevv  llookkaacciijj  oozziirroommaa  oobbjjeekkttoovv  zzaa  zzbbiirraannjjee  iinn  zzaaččaassnnoo  sskkllaaddiiššččeennjjee  nneevvaarrnniihh  

ssnnoovvii  iizz  ggoossppooddiinnjjsstteevv,,  iinndduussttrriijjsskkee  iinn  ddrruuggiihh  ddeejjaavvnnoossttii  tteerr  vvzzppoossttaavviitteevv  kkoommuunniikkaacciijj  iinn  

ddoollooččiitteevv  oobbhhooddnniihh  ppoottii..    

  

  

PP––  1144::      PPrreegglleedd  ddeeppoonniijj  zzaa  rruuššeevviinnee  iinn  kkoonnttaammiinniirraannee  ooddppaaddkkee  tteerr  llookkaacciijjee  zzaa  

                            ppookkooppaalliiššččaa  tteerr  llookkaacciijj  zzaa  ppookkoopp  iinn  sseežžiigg  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell    

PP––  1100::      PPrreegglleedd  llookkaacciijj  zzaa  ppoossttaavviitteevv  zzaassiillnniihh  bbiivvaalliišščč    

  
  

88..11..22  EEvvaakkuuaacciijjaa    

  

llee  mmooggooččee  jjee  ppoottrreebbnnoo  uurreeddiittii  nnaassttaanniittvveennee  zzmmoogglljjiivvoossttii  ččiimm  bblliižžee  nnjjiihhoovviihh  ddoommoovv..  VV  kkoolliikkoorr  nnii  mmooggooččee  

vvsseehh  pprreebbiivvaallcceevv  nnaammeessttiittii  nnaa  llookkaacciijjee,,  pprreeddvviiddeenniihh  zzaa  zzaassiillnnaa  bbiivvaalliiššččaa,,  ssee  ddeell  pprreebbiivvaallcceevv  eevvaakkuuiirraa  vv  

ssoosseeddnnjjee,,  nneepprriizzaaddeettee  oobbččiinnee  aallii  rreeggiijjee..  IIzz  pprriizzaaddeetteeggaa  oobbmmooččjjaa  eevvaakkuuiirraammoo  llee  ppoosseebbnnee  sskkuuppiinnee  

pprreebbiivvaallcceevv  ((ssttaarreejjššee  lljjuuddii,,  bboollnniikkee,,  oottrrookkee,,  kkii  ssoo  oossttaallii  bbrreezz  ssttaarrššeevv,,  tteerr  ddrruuggee  lljjuuddii,,  kkii  nniissoo  ssppoossoobbnnii  ssaammii  

sskkrrbbeettii  zzaassee))..    

GGlleeddee  nnaa  ttiipp  ggrraaddnnjjee  iinn  ssttooppnnjjoo  ooggrroožžeennoossttii  llaahhkkoo  nnaassttaannee  ppoottrreebbaa  ppoo  eevvaakkuuaacciijjii  pprreebbiivvaallcceevv  llee  vv  cceennttrruu  

mmeessttaa  TTrreebbnnjjee..    

OOssnnoovvnnee  ššoollee  iinn  vvrrttccii    iizzvveeddeejjoo  eevvaakkuuaacciijjoo  ppoo  ssvvoojjeemm  nnaaččrrttuu  eevvaakkuuaacciijjee..    

VVeeččiinnaa  ooggrroožžeenniihh  pprreebbiivvaallcceevv  bbii  ssee  ssaammaa  pprreesseelliillaa  kk  ssoorrooddnniikkoomm  nnaa  ddeežžeellii,,  zzaa  oossttaallee  ppaa  bbii  sskkrrbbeell  zzaa  

eevvaakkuuaacciijjoo  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee..  EEvvaakkuuaacciijjaa,,  sspprreejjeemm  iinn  nnaammeessttiitteevv  ssee  iizzvvaajjaa  ppoo  oobbččiinnsskkeemm  nnaaččrrttuu  

eevvaakkuuaacciijjee  iinn  nnaammeessttiittvvee..    

  

  

88..11..33  PPootteekk  sspprreejjeemmaa  iinn  oosskkrrbbaa  ooggrroožžeenniihh  pprreebbiivvaallcceevv    

SSpprreejjeemm  iinn  oosskkrrbbaa  ooggrroožžeenniihh  tteerr  pprriizzaaddeettiihh  pprreebbiivvaallcceevv  oobbsseeggaa::    

  

  uurreejjaannjjee  sspprreejjeemmaalliišščč  zzaa  eevvaakkuuiirraannee  pprreebbiivvaallccee,,    

  uurreejjaannjjee  zzaaččaassnniihh  pprreebbiivvaalliišščč  ((ččee  jjee  llee  mmooggooččee  pprreebbiivvaallccee  nnaammeessttiimmoo  vv  zziiddaannee  oobbjjeekkttee  oozziirroommaa  vv  

bbiivvaallnniikkee,,  vv  nnuujjnniihh  pprriimmeerriihh  ppaa  vv  ššoottoorree)),,    

  nnaassttaanniitteevv  pprreebbiivvaallssttvvaa  ((vv  hhootteell,,  ddiijjaašškkii  ddoomm  iinn  ddrruuggee  nneeppoošškkooddoovvaannee  oobbjjeekkttee......)),,    

  oosskkrrbbaa  zz  nnaajjnnuujjnneejjššiimmii  žžiivvlljjeennjjsskkiimmii  ppoottrreebbššččiinnaammii  tteerr  zzbbiirraannjjee  iinn  rraazzddeelljjeevvaannjjee  hhuummaanniittaarrnnee  

ppoommooččii..    

  

  

  

    PP  ––  1111::    PPrreegglleedd  oobbjjeekkttoovv  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee,,  kkjjeerr  jjee  mmoožžnnaa  zzaaččaassnnaa  nnaassttaanniitteevv  

    PP  ––  1122::    PPrreegglleedd  oobbjjeekkttoovv  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee,,  kkjjeerr  jjee  mmoožžnnaa  zzaaččaassnnaa  pprreehhrraannaa    
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88..11..44  RRaaddiioolloošškkaa,,  kkeemmiijjsskkaa  iinn  bbiioolloošškkaa  zzaaššččiittaa    

  

ZZaarraaddii  ppoosslleeddiicc  ppoottrreessaa  llaahhkkoo  pprriiddee  ddoo  ppoošškkooddbb  nnaa  nnaapprraavvaahh  iinn  oobbjjeekkttiihh,,  kkii  ssoo  bbiissttvveenneeggaa  ppoommeennaa  zzaa  

nnaassttaanneekk  kkeemmiijjsskkee  nneevvaarrnnoossttii..  ZZaattoo  jjee  ttrreebbaa  nnaa  cceelloottnneemm  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  ppoooossttrriittii  nnaaddzzoorr  nnaadd  

nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  iinn  rraavvnnaannjjeemm  zz  nnjjiimmii..    

NNaaddzzoorr  iizzvvaajjaajjoo  pprreebbiivvaallccii,,  ggoossppooddaarrsskkee  ddrruužžbbee,,  zzaavvooddii  iinn  ddrruuggee  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kkii  uuppoorraabblljjaajjoo  iinn  pprreevvaažžaajjoo  

aallii  sskkllaaddiiššččiijjoo  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii,,  oobbččiinnaa  tteerr  pprriissttoojjnnii  ddrržžaavvnnii  oorrggaannii..  PPoosseebbeejj  jjee  ppoottrreebbnnoo  iizzvvaajjaattii  nnaaddzzoorr  nnaadd  

iizztteekkaannjjeemm  nnaaffttee  iinn  nnaaffttnniihh  ddeerriivvaattoovv  vv  pprroommeettuu  iinn  ggoossppooddiinnjjssttvviihh..  PPoottrreebbnnoo  jjee  oorrggaanniizziirraattii  ttuuddii  zzbbiirraannjjee  

tteerr  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  rraazznniihh  kkeemmiikkaalliijj,,  kkii  ssee  nnaahhaajjaajjoo  nnaa  oobbmmooččjjiihh,,  kkii  jjiihh  jjee  pprriizzaaddeell  ppoottrreess..    

ZZaa  ssaannaacciijjoo  sskkrrbbii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee,,  vv  nnjjeennoo  iizzvveeddbboo  ppaa  ssee  vvkklljjuuččuujjeejjoo  ppooggooddbbeennaa  ppooddjjeettjjaa..  

OObb  ppoojjaavvuu  vveeččjjee  oonneessnnaažžeennoossttii  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii,,  kkoo  oobbččiinnaa  nniimmaa  uussttrreezznniihh  ssttrrookkoovvnniihh  eekkiipp,,  ppoovveelljjnniikk  

CCZZ  oobbččiinnee  zzaapprroossii  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  zzaa  ddoolleennjjsskkoo  zzaa  ppoommoočč  rreeggiijjsskkiihh  eennoottee  CCZZ  zzaa  RRKKBB  ddeekkoonnttaammiinnaacciijjoo..  

  

88..11..55  ZZaaššččiittaa  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee    

  

ZZaaššččiittaa  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  oobbsseeggaa  pprriipprraavvee  iinn  iizzvvaajjaannjjee  uukkrreeppoovv  zzaa  zzmmaannjjššaannjjee  nneevvaarrnnoossttii  tteerr  

pprreepprreeččeevvaannjjee  šškkooddlljjiivviihh  vvpplliivvoovv  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč  nnaa  kkuullttuurrnnoo  ddeeddiiššččiinnoo..  IIzzvvaajjaajjoo  jjiihh  ssttrrookkoovvnnjjaakkii  

ss  ppooddrrooččjjaa  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee,,  ssttrrookkoovvnnee  sslluužžbbee  zzaa  vvaarrssttvvoo  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee,,  ppoo  ppoottrreebbii  ppaa  ssee  vvkklljjuuččiijjoo  

ttuuddii  eennoottee,,  sslluužžbbee  tteerr  ddrruuggee  ssiillee  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč..    

KKuullttuurrnnii  ssppoommeenniikkii  ppoommeemmbbnnii  zzaa  kkuullttuurroo  iinn  ddeeddiiššččiinnoo  nnaarrooddaa  mmoorraajjoo  bbiittii  iiddeennttiiffiicciirraannii  zz  mmeeddnnaarrooddnniimm  
rraazzppoozznnaavvnniimm  zznnaakkoomm  vvaarrssttvvaa  kkuullttuurrnniihh  ddoobbrriinn..    

SSttaavvbbnnoo  kkuullttuurrnnoo  ddeeddiiššččiinnoo  jjee  ttrreebbaa  ččiimmpprreejj  zzaavvaarroovvaattii  ttuuddii  pprreedd  vvrreemmeennsskkiimmii  vvpplliivvii,,  pprreemmiiččnnoo  ppaa  

pprreemmeessttiittii  vv  uussttrreezznnee  oobbjjeekkttee,,  kkjjeerr  ssee  llaahhkkoo  iizzvveeddeejjoo  ttuuddii  nnaajjnnuujjnneejjššaa  kkoonnzzeerrvvaattoorrsskkaa  ddeellaa..    

ZZaavvoodd  zzaa  nnaarraavvnnoo  iinn  kkuullttuurrnnoo  ddeeddiiššččiinnoo  NNoovvoo  mmeessttoo,,  vv  kkaatteerreeggaa  pprriissttoojjnnoosstt  ssppaaddaa  nnaarraavvnnaa  iinn  kkuullttuurrnnaa  

ddeeddiiššččiinnaa  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee,,  mmoorraa  vv  ssvvoojjeemm  nnaaččrrttuu  oopprreeddeelliittii  uukkrreeppee  iinn  nnaallooggee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  

rreeššeevvaannjjee  pprreeddmmeettoovv  iinn  oobbjjeekkttoovv  nnaarraavvnnee  iinn  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee..    

  

  

88..22  NNaallooggee  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii    
  

88..22..11  NNuujjnnaa  mmeeddiicciinnsskkaa  ppoommoočč    
  

VV  ookkvviirruu  nnuujjnnee  mmeeddiicciinnsskkee  ppoommooččii  oobb  ppoottrreessuu  ssee  iizzvvaajjaajjoo  llee  nnaajjnnuujjnneejjššii  uukkrreeppii  zzaa  oohhrraanniitteevv  žžiivvlljjeennjjaa  iinn  

vvaarroovvaannjjee  zzddrraavvjjaa  lljjuuddii  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu..    

TToo  ssoo  pprreeddvvsseemm::    

  nnuujjnnaa  ((llaaiiččnnaa))  ppoommoočč,,  kkii  jjoo  ddaajjeejjoo  eekkiippee  pprrvvee  ppoommooččii  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  oorrggaanniizziirraannee  vv  OObbččiinnii,,    

  nnuujjnnaa  zzddrraavvssttvveennaa  ppoommoočč,,  kkii  jjoo  ddaajjee  mmeeddiicciinnsskkoo  oosseebbjjee  bbooddiissii  nnaa  tteerreennuu  aallii  ppaa  vv  uussttrreezznniihh  

zzddrraavvssttvveenniihh  uussttaannoovvaahh,,    

  nnuujjnnaa  ssppeecciiaalliissttiiččnnaa  zzddrraavvssttvveennaa  ppoommoočč,,  kkii  jjoo  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  ssppllooššnnee  iinn  ssppeecciiaallnnee  bboollnniiššnniiccee,,    

  iizzvvaajjaannjjee  hhiiggiieennsskkiihh  iinn  pprroottii  eeppiiddeemmiiččnniihh  uukkrreeppoovv,,  kkii  jjiihh  iizzvvaajjaajjoo  rraazzlliiččnnee  sslluužžbbee  ppoodd  nnaaddzzoorrssttvvoomm  

zzddrraavvssttvveenneeggaa  iinnššppeekkttoorraattaa  iinn  pprriissttoojjnneeggaa  zzaavvooddaa  zzaa  zzddrraavvssttvveennoo  vvaarrssttvvoo,,    

  oosskkrrbbaa  zz  zzddrraavviillii,,  ssaanniitteettnniimm  mmaatteerriiaalloomm  iinn  oopprreemmoo  tteerr    

  iiddeennttiiffiikkaacciijjaa  mmrrttvviihh..    

  
DDeelloovvaannjjee  zzddrraavvssttvveennee  sslluužžbbee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  jjee  uurreejjeennoo  ss  pprreeddppiissii  MMZZ  oo  ddeelluu  

zzddrraavvssttvveennee  sslluužžbbee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh..    

EEkkiippee  pprrvvee  ppoommooččii  CCZZ  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee  ssee  aakkttiivviirraajjoo  ttaakkrraatt,,  kkaaddaarr  zzaarraaddii  vveelliikkeeggaa  šštteevviillaa  ppoošškkooddoovvaanniihh  vv  

rruuššiillnneemm  ppoottrreessuu  ppoommoočč  rreeddnniihh  zzddrraavvssttvveenniihh  sslluužžbb  nnii  zzaaddoossttnnaa..    

  

PP  ––  99::  PPrreegglleedd  zzddrraavvssttvveenniihh  uussttaannoovv  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee  
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88..22..22  IIddeennttiiffiikkaacciijjaa  mmrrttvviihh    
  

IIddeennttiiffiikkaacciijjaa  nnii  vv  oobbččiinnsskkii  pprriissttoojjnnoossttii..  EEnnoottee  iinn  sslluužžbbee  CCZZ  nnuuddiijjoo  ssttrrookkoovvnniimm  sslluužžbbaamm,,  kkii  ttoo  nnaallooggoo  

oopprraavvlljjaajjoo  ppoommoočč..    

ZZaa  iizzvveeddbboo  iiddeennttiiffiikkaacciijjee  mmrrttvviihh  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  zzaapprroossii  zzaa  ppoommoočč  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  zzaa  ddoolleennjjsskkoo  rreeggiijjoo  

pprreekkoo  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo  iinn  PPoolliicciijjsskkoo  ppoossttaajjoo  TTrreebbnnjjee..  

OObbččiinnaa  iimmaa  vv  ssvvoojjiihh  pprroossttoorrsskkiihh  aakkttiihh  ddoollooččeennee  llookkaacciijjee  zzaa  ppookkoopp  vveeččjjeeggaa  šštteevviillaa  mmrrttvviihh,,  kkii  ssee  nnaaččrrttuujjee  

zzrraavveenn  oobbssttoojjeeččiihh  ppookkooppaalliišščč..    

VVeeččjjee  šštteevviilloo  mmrrttvviihh  žžiivvaallii  zzaarraaddii  ppoosslleeddiicc  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč  ssee  vv  OObbččiinnii  ppookkoopplljjee  nnaa  žžee  vvnnaapprreejj  

ddoollooččeenniihh  llookkaacciijjaahh  zzaa  ttee  nnaammeennee,,  kkii  ssoo  oopprreeddeelljjeennii  vv  pprroossttoorrsskkiihh  ppllaanniihh  oobbččiinnee..    

  

PP––  1144::  PPrreegglleedd  ddeeppoonniijj,,  llookkaacciijj  zzaa  ppookkooppaalliiššččaa  tteerr  llookkaacciijj  zzaa  ppookkoopp  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell    

  

88..22..33  PPssiihhoolloošškkaa  ppoommoočč    
  

ZZaa  ppoottrreess  ssttaa  zznnaaččiillnnii  nneennaaddnnoosstt  iinn  ssiilloovviittoosstt..  PPrreežžiivveellii  iinn  ssvvoojjccii  ppoošškkooddoovvaanniihh  iinn  mmrrttvviihh  oobb  ppoottrreessuu  

pprraavviilloommaa  ddoožžiivviijjoo  hhuudd  ssttrreess  iinn  ppoottrreebbuujjeejjoo  ttuuddii  ppssiihhoolloošškkoo  ppoommoočč..  PPssiihhoolloošškkoo  ppoommoočč  oobb  ppoottrreessuu  

pprreežžiivveelliimm  nnuuddiijjoo  rraazzlliiččnnii  ssttrrookkoovvnnjjaakkii  ((ppssiihhoollooggii,,  tteerraappeevvttii,,  dduuhhoovvnniikkii))..    

PPssiihhoolloošškkoo  ppoommoočč  pprreežžiivveelliimm  oorrggaanniizziirraa  oobbččiinnaa  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  ss  ssttrrookkoovvnniimmii  sslluužžbbaammii..  VV  ttaa  nnaammeenn  ssee  

oorrggaanniizziirraa  eekkiippaa  nnaavveeddeenniihh  ssttrrookkoovvnnjjaakkoovv  tteerr  vvnnaapprreejj  pprriipprraavviijjoo  zzggiibbaannkkee  pprrvvee  ppssiihhoolloošškkee  ppoommooččii  

pprreežžiivveelliimm  vv  nneessrreeččii,,  zz  nnaappoottkkii,,  kkaakkoo  nnaajj  ssii  ppoommaaggaajjoo  iinn  kkjjee  llaahhkkoo  ddoobbiijjoo  ssttrrookkoovvnnoo  ppoommoočč,,  ččee  jjoo  

ppoottrreebbuujjeejjoo..  ZZggiibbaannkkee  ssee  pprreebbiivvaallcceemm  ddeelliijjoo  oobb  nneessrreeččii..    

VVsseebbiinnee  pprrvvee  ppssiihhoolloošškkee  ppoommooččii  ssoo  vvkklljjuuččeennee  ttuuddii  vv  vvssee  pprrooggrraammee  uussppoossaabblljjaannjjaa  pprriippaaddnniikkoovv  ssiill  zzaa  ZZRRPP,,  

kkoott  vv  pprrooggrraammee  uussppoossaabblljjaannjjaa  zzaa  oosseebbnnoo  iinn  vvzzaajjeemmnnoo  zzaaššččiittoo..    
OObb  ppoottrreessuu,,  vv  kkaatteerreemm  jjee  vveeččjjee  šštteevviilloo  lljjuuddii  rraannjjeenniihh  aallii  mmrrttvviihh,,  jjee  ppoottrreebbnnoo  zzaaggoottoovviittii  ttuuddii  dduuhhoovvnnoo  

ppoommoočč,,  kkii  jjoo  nnuuddiijjoo  pprreeddssttaavvnniikkii  vveerrsskkiihh  sskkuuppnnoossttii,,  ooddvviissnnoo  oodd  vveerrsskkeeggaa  pprreepprriiččaannjjaa  lljjuuddii,,  uuddeelleežžeenniihh  vv  

nneessrreeččii  iinn  ddrruuggiihh  nneevvllaaddnniihh  oorrggaanniizzaacciijj,,  kkii  llaahhkkoo  ssvvoojjoo  ppoommoočč  pprriizzaaddeettiimm  nnuuddiijjoo  zz  rraazzlliiččnniimmii  oobblliikkaammii  

oorrggaanniizziirraanniihh  ddeejjaavvnnoossttii,,  ss  kkaatteerriimmii  ppoommaaggaajjoo  lljjuuddeemm  vv  nnjjiihhoovviihh  nnaajjrraazzlliiččnneejjššiihh  ssttiisskkaahh  iinn  ppoottrreebbaahh..    

NNuuddeennjjee  ppssiihhoolloošškkee  iinn  dduuhhoovvnnee  ppoommooččii  uussmmeerrjjaa  CCeenntteerr  zzaa  ssoocciiaallnnoo  ddeelloo  TTrreebbnnjjee  tteerr  OOZZRRKK    TTrreebbnnjjee..  

  

  

88..22..44  PPrrvvaa  vveetteerriinnaarrsskkaa  ppoommoočč    

  

PPrrvvaa  vveetteerriinnaarrsskkaa  ppoommoočč  oobb  ppoottrreessuu  oobbsseeggaa::    
  

  zzbbiirraannjjee  ppooddaattkkoovv  oo  ppoošškkooddoovvaanniihh  iinn  ppooggiinnuulliihh  žžiivvaalliihh  nnaa  cceelloottnneemm  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,    

  ddaajjaannjjee  pprrvvee  vveetteerriinnaarrsskkee  ppoommooččii  ppoošškkooddoovvaanniimm  iinn  oobboolleelliimm  žžiivvaalliimm,,    

  zzaassiillnnii  zzaakkooll  ppoošškkooddoovvaanniihh  žžiivvaallii,,    

  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell  tteerr    

  iizzvvaajjaannjjee  ddrruuggiihh  hhiiggiieennsskkiihh  iinn  pprroottii  eeppiiddeemmiioolloošškkiihh  uukkrreeppoovv..    

  

NNaallooggee  pprrvvee  vveetteerriinnaarrsskkee  ppoommooččii  iizzvvaajjaa  VVeetteerriinnaarrsskkaa  ppoossttaajjaa  TTrreebbnnjjee..    

  

88..22..55  RReeššeevvaannjjee  iizz  rruuššeevviinn    

  

RReeššeevvaannjjee  iizz  rruuššeevviinn  oobbsseeggaa  iizzvviiddoovvaannjjee  iinn  tteehhnniiččnnoo  rreeššeevvaannjjee::    

  

  rreeššeevvaannjjee  iizz  rruuššeevviinn,,    

  rreeššeevvaannjjee  iizz  vviissookkiihh  zzggrraaddbb,,    

  rreeššeevvaannjjee  oozziirroommaa  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  mmaatteerriiaallnniihh  ssrreeddsstteevv  iizz  vvooddee,,    

  iisskkaannjjee  ppooggrreeššaanniihh  vv  vvooddii,,    

  pprreemmooššččaannjjee  vvooddnniihh  iinn  ddrruuggiihh  oovviirr,,    
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  rruuššeennjjee  iinn  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  oobbjjeekkttoovv,,  kkii  ggrroozziijjoo  ss  ppoorruuššiittvviijjoo,,    

  zzaavvaarroovvaannjjee  pprreehhooddoovv  iinn  ppoottii  oobb  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttiihh  tteerr    

  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  rruuššeevviinn  iinn  ččiiššččeennjjee  kkoommuunniikkaacciijj..    

  

NNaallooggee  oopprraavvlljjaajjoo::    

  

  oobbččiinnsskkee  eennoottee  CCZZ  ,,  

  ggaassiillsskkee  eennoottee  iizz  JJGGSS  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee,,  

  ggaassiillsskkee  eennoottee  ššiirrššeeggaa  rreeggiijjsskkeeggaa  ppoommeennaa..    

  

KKoo  nnaassttaannee  ppoottrreebbaa  rreeššeevvaannjjaa  iizz  vviiššjjiihh  oobbjjeekkttoovv  vv  oobbččiinnii  nnii  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  zzaa  ttaakkššnnoo  rreeššeevvaannjjee,,  ppoovveelljjnniikk  

CCZZ  oobbččiinnee  zzaapprroossii  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  zzaa  ddoolleennjjsskkoo  zzaa  ttoovvrrssttnnoo  rreeššeevvaannjjee..  OObbččiinnsskkee  eennoottee  CCZZ  iinn  ggaassiillccii  ppaa  pprrii  

tteemm  ssooddeelluujjeejjoo  vv  ookkvviirriihh  ssvvoojjiihh  ssppoossoobbnnoossttii..  ZZaa  iisskkaannjjee  ppoonneessrreeččeenniihh  vv  rruuššeevviinnaahh  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  

aakkttiivviirraa  KKiinnoolloošškkoo  ddrruuššttvvoo  TTrreebbnnjjee,,  RReeppččee  1100,,  ooddggoovvoorrnnaa  oosseebbaa  RRookk  GGlliihhaa,,  ppoo  ppoottrreebbii  ppaa  zzaapprroossii  
KKiinnoolloošškkoo  zzvveezzoo  SSlloovveenniijjee  vv  ookkvviirruu  kkaatteerree  ssoo  pprriippaaddnniikkii  CCZZ  zz  llaavviinnsskkiimmii  ppssii..  PPoo  ppoottrreebbii  zzaapprroossii  ššee  zzaa  ddrruuggoo  

ppoommoočč  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  ddoolleennjjsskkee  rreeggiijjee  ((zzaa  ddooddaattnnee  vvooddnniikkee  iinn  rreeššeevvaallnnee  ppssee))..    

  

88..22..66  GGaaššeennjjee  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  ppoožžaarriihh    

  

GGaaššeennjjee  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  ppoožžaarriihh  tteerr  eekksspplloozziijjaahh  oobbsseeggaa::    

  

  pprreepprreeččeevvaannjjee  nnaassttaannkkaa  ppoožžaarroovv,,    

  pprreepprreeččeevvaannjjee  nnaassttaannkkaa  eekksspplloozziijj  pplliinnaa  iinn  ddrruuggiihh  eekksspplloozziivvnniihh  ssnnoovvii,,    

  ggaaššeennjjee  ppoožžaarroovv  tteerr    

  rreeššeevvaannjjee  oobb  ppoožžaarriihh  iinn  eekksspplloozziijjaahh..    

  

NNaallooggee  iizzvvaajjaajjoo  ooppeerraattiivvnnee  eennoottee  JJGGSS  TTrreebbnnjjee..  GGaassiillsskkee  eennoottee,,  kkoott  ssppllooššnnoo  rreeššeevvaallnnee  sslluužžbbee,,  ssooddeelluujjeejjoo  

ttuuddii  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  ddrruuggiihh  nnaalloogg  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa,,  ššee  ppoosseebbeejj  pprrii  rreeššeevvaannjjuu  iizz  vviissookkiihh  zzggrraaddbb,,  rreeššeevvaannjjuu  

oobb  pprroommeettnniihh  nneessrreeččaahh,,  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  nnaalloogg  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii,,  kkii  jjiihh  vv  

oobbččiinnoo  pprriiddeejjoo  iizzvvaajjaatt  ddrruuggee  eennoottee..  OObbččiinnsskkee  ggaassiillsskkee  eennoottee  iizzvvaajjaajjoo  ttuuddii  pprreevvoozzee  ppiittnnee  iinn  ssaanniittaarrnnee  vvooddee,,  

kkoo  nnaassttaanneejjoo  mmoottnnjjee  vv  rreeddnnii  oosskkrrbbii..    

  

DD  ––  22::    OOppeerraattiivvnnii  ggaassiillsskkii  nnaaččrrtt    JJaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee  

DD  ––  33::    NNaavvooddiilloo  zzaa  aakkttiivviirraannjjee  ssiill  zzaa  ZZRRPP  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee  

DD  ––  44::    NNaavvooddiilloo  oo  nnaaččiinnuu  iizzvvaajjaannjjaa  JJGGSS  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee  

  

  

88..22..77  ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee    
  

ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  oobb  ppoottrreessuu  oobbsseeggaa::    

  

  nnuujjnnoo  zzddrraavvssttvveennoo  oosskkrrbboo  lljjuuddii  iinn  žžiivvaallii,,    

  nnaassttaanniitteevv  iinn  oosskkrrbboo  ss  ppiittnnoo  vvooddoo,,  hhrraannoo,,  zzddrraavviillii  iinn  ddrruuggiimmii  oossnnoovvnniimmii  žžiivvlljjeennjjsskkiimmii  

ppoottrreebbššččiinnaammii,,    

  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  ddeelloovvaannjjaa  nnuujjnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree  ((eelleekkttrriiččnnoo  oommrreežžjjee,,  vvooddoovvoodd,,  cceessttee....));;    

  zzaaššččiittoo  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee;;    

  

ZZaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaalloogg  nnaa  ppooddrrooččjjuu  zzaaggoottaavvlljjaannjjaa  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  ssoo  zzaaddoollžžeennee  jjaavvnnee  sslluužžbbee  iinn  
ddrruuggee  oorrggaanniizzaacciijjee  ss  ppooddrrooččjjaa  iinnffrraassttrruukkttuurree,,  nnaallooggee  ppaa  uussmmeerrjjaa  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee..  PPrrii  zzaaggoottaavvlljjaannjjuu  

oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  ssee  vv  iizzvvaajjaannjjee  nnaalloogg  aakkttiivvnnoo  vvkklljjuuččuujjeejjoo  ttuuddii  pprreebbiivvaallccii  vv  ssvvoojjii  ddeelloovvnnii  iinn  

bbiivvaallnnii  ssrreeddiinnii  tteerr  iizzvvaajjaajjoo  nnaallooggee  ppoo  uussmmeerriittvvaahh  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  oobbččiinnee..    
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nnuujjnnaa  zzddrraavvssttvveennaa  oosskkrrbbaa  lljjuuddii  iinn  žžiivvaallii    

  

NNuujjnnoo  zzddrraavvssttvveennoo  oosskkrrbboo  ppoošškkooddoovvaanniimm  pprreebbiivvaallcceemm  nnuuddii  ZZddrraavvssttvveennaa  ddoomm  TTrreebbnnjjee..  PPoommoočč  pprrii  tteemm  

nnuuddiijjoo  eekkiippee  PPPP  CCZZ  oobbččiinnee,,  pprreeddvvsseemm  pprrii  ttrraannssppoorrttuu  ppoošškkooddoovvaanniihh  iinn  nnuuddeennjjuu  pprrvvee  llaaiiččnnee  ppoommooččii..    

ZZaa  oosskkrrbboo  ppoošškkooddoovvaanniihh  žžiivvaallii  ppaa  sskkrrbbii  vveetteerriinnaarrsskkaa  sslluužžbbaa  vv  sskkllaadduu  zz  nnaaččrrttoomm  VVeetteerriinnaarrsskkee  ppoossttaajjee  

TTrreebbnnjjee  iinn  VVUURRSS  zzaa  ppoossttooppaannjjee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh..  PPoommoočč  ppoo  ppoottrreebbii  nnuuddiijjoo  pprriippaaddnniikkee  eennoott  

CCZZ  oobbččiinnee  tteerr  llaassttnniikkii  žžiivvaallii..    

  

nnaassttaanniitteevv  iinn  oosskkrrbboo  ss  ppiittnnoo  vvooddoo,,  hhrraannoo,,  zzddrraavviillii  iinn  ddrruuggiimmii  oossnnoovvnniimmii  žžiivvlljjeennjjsskkiimmii  ppoottrreebbššččiinnaammii    

  

NNaassttaanniitteevv  iinn  oosskkrrbboo  zz  oossnnoovvnniimmii  žžiivvlljjeennjjsskkiimmii  ppoottrreebbššččiinnaammii  pprreebbiivvaallcceevv,,  kkii  nniimmaajjoo  zzaarraaddii  ppoošškkooddoovvaanniihh  

ssttaannoovvaannjj  bbiivvaalliiššččaa  uussmmeerrjjaa  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee..  NNaallooggee  iizzvvaajjaa  CCeenntteerr  zzaa  ssoocciiaallnnoo  ddeelloo  tteerr  OOZZRRKK  TTrreebbnnjjee  ss  

ssvvoojjiimmii  aakkttiivviissttii  iinn  ččllaannii..  PPrreebbiivvaallccii  ssee  zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniijjoo  vv  zziiddaannee  oobbjjeekkttee,,  kkii  ssoo  oossttaallii  nneeppoošškkooddoovvaannii  

((tteelloovvaaddnniiccoo  oossnnoovvnnee  ššoollee,,  kkuullttuurrnnii  ddoomm……))  vv  nnaasspprroottnneemm  pprriimmeerruu  ppaa  ssee  ppoossttaavvii  zzaaččaassnnoo  nnaasseelljjee  nnaa  

pprreeddvviiddeenniihh  llookkaacciijjaahh,,  kkii  ssoo  ddoollooččeennee  vv  pprriillooggaahh  tteeggaa  nnaaččrrttaa  ((ssttaaddiioonn  oobb  ššoollii,,....))..  VV  zzaaččaassnnoo  nnaasseelljjee  

ddoovvaažžaajjoo  zz  ggaassiillsskkiimmii  cciisstteerrnnaammii,,  ppoo  ppoottrreebbii,,  ppiittnnoo  iinn  ssaanniittaarrnnoo  vvooddoo  ggaassiillsskkaa  ddrruuššttvvaa  oobbččiinnee..  HHrraannaa  ssee  

pprriipprraavvlljjaa  vv  rraazzppoolloožžlljjiivviihh  kkaappaacciitteettaahh  ggoossttiinnsskkiihh  oobbrraattoovv  iinn  ššoollsskkiihh  kkuuhhiinnjjaahh  tteerr  ddeellii  vv  zzaaččaassnneemm  nnaasseelljjuu..  

VV  zzaaččaassnneemm  nnaasseelljjuu  jjee  zzaa  vvooddeennjjee  iinn  uusskkllaajjeevvaannjjee  ddeellaa  ooddggoovvoorreenn  vvooddjjaa  nnaasseelljjaa,,  kkii  ggaa  ddoollooččii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  

oobbččiinnee..    

  
zzaaggoottaavvlljjaannjjee  ddeelloovvaannjjaa  nnuujjnnee  kkoommuunnaallnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree    

  

NNaa  ppoottrreessnneemm  oobbmmooččjjuu  kkjjeerr  ssoo  nnaassttaallee  ttuuddii  ppoošškkooddbbee  iinnffrraassttrruukkttuurree  sskkrrbbiijjoo  zzaa  ooddpprraavvoo  ppoosslleeddiicc  iinn  

zzaaggoottaavvlljjaannjjaa  nnoorrmmaallnneeggaa  ddeelloovvaannjjaa  pprriissttoojjnnaa  ppooddjjeettjjaa  iinn  oorrggaanniizzaacciijjee..  ZZaa  ooddpprraavvlljjaannjjee  ppoošškkooddbb  iinn  

nnoorrmmaallnneeggaa  ddeelloovvaannjjaa  eelleekkttrroo  oommrreežžjjaa  sskkrrbbii  EElleekkttrroo  LLjjuubblljjaannaa,,  zzaa  jjaavvnnii  vvooddoovvoodd  iinn  oobbččiinnsskkoo  jjaavvnnoo  

iinnffrraassttrruukkttuurroo  JJaavvnnoo  ppooddjjeettjjee  KKoommuunnaallaa  TTrreebbnnjjee,,  zzaa  ppoommeemmbbnneejjššee  cceessttee  ppaa  cceessttnnoo  ppooddjjeettjjee..  UUkkrreeppee  zzaa  

nnoorrmmaalliizzaacciijjoo  rraazzmmeerr  iizzvvaajjaajjoo  vv  sskkllaadduu  ss  ssvvoojjiimmii  nnaaččrrttii  ddeelloovvaannjjaa  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh..    

  

zzaaššččiittaa  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee    

  

KKuullttuurrnnaa  ddeeddiiššččiinnaa,,  kkii  jjee  nnaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee  jjee  vv  pprriissttoojjnnoossttii  ZZaavvooddaa  zzaa  nnaarraavvnnoo  iinn  kkuullttuurrnnoo  ddeeddiiššččiinnoo  

NNoovvoo  mmeessttoo,,  kkii  iizzvvaajjaa  nnaallooggee  vv  sskkllaadduu  ss  ssvvoojjiimm  nnaaččrrttoomm  zzaa  uukkrreeppaannjjee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh..  PPrrii  

nnaallooggaahh  ppaa  mmuu  ppoo  ppoottrreebbii  ppoommaaggaajjoo  ssttrrookkoovvnnee  sslluužžbbee  oobbččiinnee,,  pprriippaaddnniikkii  CCZZ  iinn  pprroossttoovvoolljjccii..    
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99..  OOSSEEBBNNAA  IINN  VVZZAAJJEEMMNNAA  ZZAAŠŠČČIITTAA    
  

OOsseebbnnaa  iinn  vvzzaajjeemmnnaa  zzaaššččiittaa  oobbsseeggaa  vvssee  uukkrreeppee  pprreebbiivvaallcceevv  zzaa  pprreepprreeččeevvaannjjee  iinn  uubbllaažžiitteevv  ppoosslleeddiicc  

ppoottrreessaa  zzaa  nnjjiihhoovvoo  zzddrraavvjjee  iinn  žžiivvlljjeennjjee  tteerr  vvaarrnnoosstt  nnjjiihhoovveeggaa  iimmeettjjaa  ttaakkoojj  oozziirroommaa  vv  pprrvviihh  uurraahh  ppoo  nneessrreeččii..  

ZZaa  oorrggaanniizziirraannjjee,,  rraazzvviijjaannjjee  iinn  uussmmeerrjjaannjjee  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee  jjee  zzaaddoollžžeennaa  oobbččiinnaa..  OObbččiinnaa  vv  ttaa  

nnaammeenn  sseessttaavvii  ssvveettoovvaallnnoo  sskkuuppiinnoo  iizz  vvrrsstt  pprroossttoovvoolljjcceevv,,  kkii  ssoo  ssttrrookkoovvnnjjaakkii  ((ssoocciioolloogg,,  ppssiihhoolloogg,,  ssoocciiaallnnii  

ddeellaavveecc,,  zzddrraavvssttvveennii  ddeellaavveecc……)),,  kkii  pprriipprraavvii  pprrooggrraamm  zzaa  uussmmeerrjjaannjjee  iinn  iizzvvaajjaannjjee  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  

zzaaššččiittee  iinn  jjoo  ttuuddii  vv  pprraakkssii  oobb  ppoottrreebbii  iizzvvaajjaa..    

PPrrii  tteemm  iimmaajjoo  ppoommeemmbbnnoo  vvllooggoo  ppoovveerrjjeenniikkii  zzaa  CCZZ  tteerr  iinnffoorrmmaattiivvnnii  cceenntteerr,,  kkii  ggaa  llaahhkkoo  ppoo  ppoottrreebbii  uussttaannoovvii  

oobbččiinnaa  iinn  mmeedd  ddrruuggiimmii  nnaallooggaammii  uussmmeerrjjaajjoo  iizzvvaajjaannjjee  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee  vv  bbiivvaallnneemm  ookkoolljjuu..    

ZZaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaalloogg  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  ssee  pprreebbiivvaallccii  žžee  ddaanneess  

sseezznnaannjjaajjoo  iizz  uuččnniihh  pprrooggrraammoovv  vv  ššoollaahh,,  pprreekkoo  rraazzlliiččnniihh  ooddddaajj  nnaa  RRaaddiiuu  iinn  TTVV  tteerr  zz  nnaappoottkkii  oobbččiinnee  vv  ttiissttiihh  

pprreeddeelliihh  oobbččiinnee,,  kkii  ssoo  ppoosseebbeejj  ooggrroožžeennii  zzaarraaddii  rraazzlliiččnniihh  nneessrreečč..    

NNaappoottkkii  vvsseebbuujjeejjoo  ttuuddii  pprreevveennttiivvnnoo  oobbnnaaššaannjjee  pprreebbiivvaallcceevv  nnaa  ooggrroožžeenneemm  oobbmmooččjjuu,,  kkoott  jjee  nnpprr..  nnjjiihhoovvoo  

rraavvnnaannjjee  iinn  ppoossttooppaannjjee  pprreedd,,  mmeedd  iinn  ppoo  ppoottrreessuu..  SS  tteemmii  nnaavvooddiillii  ssoo  pprreebbiivvaallccii  nnaa  nnaajjbboolljj  ooggrroožžeenneemm  ddeelluu  

oobbččiinnee  žžee  ddaanneess  sseezznnaannjjeennii..    

  

  

1100..  OOCCEENNJJEEVVAANNJJEE  ŠŠKKOODDEE    
  

OOcceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  oobb  ppoottrreessuu  zzaajjeemmaa  oocceennjjeevvaannjjee  ppoošškkooddoovvaannoossttii  oobbjjeekkttoovv  iinn  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee,,  kkii  ssee  

pprraavviilloommaa  oopprraavvlljjaattaa  sskkuuppaajj..    

KKeerr  jjee  uuggoottaavvlljjaannjjee  ppoošškkooddoovvaannoossttii  iinn  zz  nnjjoo  ppoovveezzaannee  uuppoorraabbnnoossttii  ggrraaddbbeenniihh  oobbjjeekkttoovv  ppooddllaaggaa  zzaa  vveeččiinnoo  

ddeejjaavvnnoossttii  zzaa  vvzzppoossttaavviitteevv  nnoorrmmaallnneeggaa  žžiivvlljjeennjjaa  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,  mmoorraa  bbiittii  oopprraavvlljjeennoo  vv  

nnaajjkkrraajjššeemm  mmoožžnneemm  ččaassuu..    

PPoošškkooddoovvaannee  oobbjjeekkttee  jjee  ppoottrreebbnnii  ččiimmpprreejj  eevviiddeennttiirraattii,,  oocceenniittii  nnjjiihhoovvoo  uuppoorraabbnnoosstt  iinn  šškkooddoo..  ZZaa  

eevviiddeennttiirraannjjee  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttoovv  jjee  zzaaddoollžžeennaa  oobbččiinnsskkaa  kkoommiissiijjaa,,  kkii  sspprreejjeemmaa  vvllooggee  oo  ppoošškkooddoovvaanniihh  
oobbjjeekkttiihh  tteerr  eevviiddeennttiirraa  nnaassttaalloo  šškkooddoo..  PPooddaattkkee  jjii  ssppoorrooččaajjoo  llaassttnniikkii  iinn  uuppoorraabbnniikkii  oobbjjeekkttoovv  nnaa  tteelleeffoonnsskkoo  

šštteevviillkkoo,,  kkii  jjoo  zzaa  ttaa  nnaammeenn  oobbjjaavvii  oobbččiinnaa..  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  oobbččiinnee  sseessttaavvii  ppoorrooččiilloo  oo  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttiihh  iinn  

ddrruuggii  šškkooddii  tteerr  ppoorrooččaa  žžuuppaann  iinn  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo..  NNaaččeelloommaa  iinn  vv  ookkvviirriihh  mmoožžnnoossttii  ssee  oocceenniitteevv  

uuppoorraabbnnoossttii  oobbjjeekkttoovv  iinn  oocceenniitteevv  šškkooddee  oopprraavvii  ssooččaassnnoo..    

OOcceenniitteevv  uuppoorraabbnnoossttii  oobbjjeekkttoovv  zzaa  vvaarrnnoo  bbiivvaannjjee  oopprraavvii  rreeggiijjsskkaa  kkoommiissiijjaa,,  kkii  ssttooppnnjjoo  ppoošškkooddoovvaannoossttii  

oobbjjeekkttoovv  pprriimmeerrnnoo  oozznnaaččii..  PPrrii  tteemm  ddeelluu  jjii  ppoommaaggaajjoo  ttuuddii  ssttrrookkoovvnnjjaakkii  ggrraaddbbeennee  ssttrrookkee  iizz  oobbččiinnee..  

OObbččiinnsskkaa  kkoommiissiijjaa  zzaa  oocceennoo  šškkooddee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  ssaammaa  nnee  zzmmoorree  oopprraavviittii  oocceenniittvvee  

šškkooddee,,  zzaattoo  bboo  ppoottrreebbnnaa  ppoommoočč  ddrržžaavvnniihh  kkoommiissiijj..    

PPrreegglleedd  oobbjjeekkttoovv  gglleeddee  nnjjiihhoovvee  vvaarrnnee  uuppoorraabbnnoossttii  iinn  oocceenniitteevv  šškkooddee  ssee  ooppeerraattiivvnnoo  eevviiddeennttiirraa  nnaa  uussttrreezznnii  

kkaarrttii  oobbččiinnee..    

KKoommiissiijjee  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  ppoo  ppoottrreessuu  nnaajjpprreejj  pprriipprraavviijjoo  ggrroobboo  oocceennoo  šškkooddee,,  kkii  jjee  ppooddllaaggaa  zzaa  

ooddllooččaannjjee  oo  ppoommooččii  OObbččiinnii  pprrii  zzaaggoottaavvlljjaannjjuu  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  ddeelloo  tteerr  pprriipprraavvoo  ssaannaacciijjsskkiihh  

pprrooggrraammoovv..    

DDrržžaavvnnaa  iinn  rreeggiijjsskkaa  kkoommiissiijjaa  zzaa  oocceennoo  šškkooddee  nnaattoo  ppooppiiššeejjoo  oozziirroommaa  oocceenniijjoo  šškkooddoo  zzaarraaddii  ppoottrreessaa  nnaa  

ppooddllaaggii  pprreeddppiissaannee  mmeettooddoollooggiijjee  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh..  PPrrii  tteemm  ddeelluu  jjiimm  

ppoommaaggaajjoo  pprriissttoojjnnii  oobbččiinnsskkii  iinn  ddrržžaavvnnii  oorrggaannii..    

ZZaa  ččiimmpprreejjššnnjjee  iizzppllaaččiilloo  zzaavvaarroovvaallnniihh  pprreemmiijj  oošškkooddoovvaanncceemm  ssoo  zzaavvaarroovvaallnniiccee  ddoollžžnnee  ččiimmpprreejj  ppoo  ppoottrreessuu  

nnaappoottiittii  cceenniillccee  nnaa  oobbmmooččjjee,,  kkii  ggaa  jjee  pprriizzaaddeell  ppoottrreess  iinn  oocceenniittii  nnaassttaalloo  šškkooddoo  nnaa  oobbjjeekkttiihh,,  kkii  ssoo  

zzaavvaarroovvaannii..    

OOrrggaanniizzaacciijjoo  oocceennjjeevvaannjjaa  bboo  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  zz  oobbččiinnoo  pprreevvzzeellaa  IIzzppoossttaavvaa  UURRSSZZRR  NNoovvoo  mmeessttoo  vv  ssvvoojjiihh  

pprroossttoorriihh..  OObbččiinnaa  bboo  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  zz  IIzzppoossttaavvoo  UURRSSZZRR  NNoovvoo  mmeessttoo  sspprroottii  oobbvveeššččaallaa  pprreebbiivvaallccee  nnaa  

pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  oo  ppootteekkuu  oocceennjjeevvaannjjaa  uuppoorraabbnnoossttii  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttoovv  iinn  šškkooddee  tteerr  jjiimm  ddaajjaallaa  

nnaappoottkkee  vv  zzvveezzii  ss  tteemm..    
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VV  ssooddeelloovvaannjjuu  ss  pprriizzaaddeettoo  oobbččiinnoo  bboo  IIzzppoossttaavvaa  sskkrrbbeellaa  zzaa  eevviiddeennccoo  oobbjjeekkttoovv,,  kkii  jjiihh  jjee  ttrreebbaa  oocceenniittii,,  
zzaaggoottoovviillaa  sspprreemmssttvvoo  ddoommaaččiinnoovv,,  ččee  bboo  ppoottrreebbnnoo,,  zzaaggoottoovviillaa  ssttrrookkoovvnnoo  ppoommoočč  oocceennjjeevvaallcceemm  iinn  ttuuddii  

nnaaddzzoorr  nnaadd  nnjjiihhoovviimm  ddeelloomm,,  vvooddiillaa  eevviiddeennccoo  oopprraavvlljjeenneeggaa  ddeellaa  oocceennjjeevvaallcceevv,,  zzbbiirraallaa  ddookkuummeennttaacciijjoo  oo  

oocceennjjeevvaannjjuu  iinn  pprriipprraavviillaa  rreeggiijjsskkii  zzbbiirrnniikk  oocceennjjeennee  šškkooddee,,  kkii  ggaa  bboo  oobbrraavvnnaavvaallaa  rreeggiijjsskkaa  kkoommiissiijjaa  zzaa  

oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  iinn  ggaa  ppoossrreeddoovvaallaa  ddrržžaavvnnii  kkoommiissiijjii..  

  

  

  



Načrt zaščite in reševanja ob potresu v Občini Trebnje 

Stran 25/28 

1111..  RRAAZZLLAAGGAA  PPOOJJMMOOVV  IINN  OOKKRRAAJJŠŠAAVV    
  

  

1111..11..      PPoommeenn  ppoojjmmoovv    
  

IInntteennzziitteettaa  ((IIoo))  jjee  mmeerraa  zzaa  uuččiinnkkee  ppoottrreessaa,,  kkii  jjee  ooddvviissnnaa  oodd  nnjjeeggoovvee  eenneerrggiijjee,,  eeppiicceennttrrsskkee  rraazzddaalljjee  iinn  

ggeeoolloošškkiihh  rraazzmmeerr..  TToo  jjee  nnaajjppoommeemmbbnneejjššii  ppooddaatteekk  zzaa  pprreebbiivvaallccee,,  ssaajj  zz  nnjjoo  uuggoottaavvlljjaammoo  uuččiinnkkee  ppoottrreessaa  nnaa  

lljjuuddii,,  pprreeddmmeettee,,  zzggrraaddbbee  iinn  nnaarraavvoo..  IInntteennzziitteettoo  mmeerriimmoo  vv  ssttooppnnjjaahh  rraazzlliiččnniihh  iinntteennzziitteettnniihh  lleessttvviicc,,  kkii  ssoo  

bbrreezzddiimmeennzziioonnaallnnee  vveelliiččiinnee  ((MMCCSS,,  MMSSKK,,  EEMMSS))..  JJee  ssuubbjjeekkttiivvnnaa  ooppiissnnaa  mmeerraa,,  kkii  ffiizziikkaallnnoo  nnii  ddeeffiinniirraannaa,,  iinn  jjee  

ppoonnaavvaaddii  nnaajjvveeččjjaa  vv  nnaaddžžaarriiššččuu  ppoottrreessaa  ((eeppiicceennttrruu)),,  zz  ooddddaalljjeevvaannjjeemm  oodd  nnaaddžžaarriiššččaa  ppaa  ppoossttooppoommaa  ssllaabbii..  

PPoottrreess  zz  vveeččjjoo  mmaaggnniittuuddoo  ppoonnaavvaaddii  ppoovvzzrrooččii  ttuuddii  vveeččjjoo  šškkooddoo  nnaa  ppoovvrrššiinnii  ZZeemmlljjee..  VVeennddaarr  ppaa  vvlliivvaajjoo  nnaa  

iinntteennzziitteettoo  ppoottrreessaa  ššee  mmnnooggii  ddrruuggii  ddeejjaavvnniikkii  kkoott  ssoo::  ooddddaalljjeennoosstt  oodd  eeppiicceennttrraa,,  gglloobbiinnaa  žžaarriiššččaa,,  ggoossttoottaa  

nnaasseelljjeennoossttii,,  kkvvaalliitteettaa  ggrraaddnnjjee  iinn  llookkaallnnaa  ggeeoolloošškkaa  zzggrraaddbbaa..    
  

IInntteennzziitteettnnaa  ((mmaakkrroosseeiizzmmiiččnnaa,,  ppoottrreessnnaa))  lleessttvviiccaa  jjee  cceelloošštteevviillsskkaa,,  ooppiissnnaa  lleessttvviiccaa  iinn  nniimmaa  pprraavvee  ffiizziikkaallnnee  

ppooddllaaggee..  ZZ  iinntteennzziitteettnnoo  lleessttvviiccoo  sskkuuššaammoo  oovvrreeddnnoottiittii  vvpplliivv  ppoottrreessaa  nnaa  oobbjjeekkttee  vviissookkee  iinn  nniizzkkee  ggrraaddnnjjee,,  

pprreeddmmeettee,,  ččlloovveekkaa  iinn  sspprreemmeemmbbee  vv  nnaarraavvii..  TTrreennuuttnnoo  vv  ssvveettuu  uuppoorraabblljjaajjoo  nnaasslleeddnnjjee  ppoottrreessnnee  lleessttvviiccee::    

  

  MMeerrccaallllii--CCaannccaannii--SSiieebbeerrgg  lleessttvviiccoo  ((MMCCSS))  ,,  iimmaa  1122  ssttooppeennjj,,    

  MMooddiiffiicciirraannoo  MMeerrccaalllliijjeevvoo  lleessttvviiccoo  ((MMMM)),,  iimmaa  1122  ssttooppeennjj,,    

  MMeeddvveeddeevv--SSppoonnhheeuueerr--KKaarrnniikkoovvoo  ppoottrreessnnoo  lleessttvviiccoo  ((MMSSKK)),,  iimmaa  1122  ssttooppeennjj,,    

  EEvvrrooppsskkoo  ppoottrreessnnoo  lleessttvviiccoo  ((EEMMSS)),,  iimmaa  1122  ssttooppeennjj  iinn    

  JJaappoonnsskkoo  ppoottrreessnnoo  lleessttvviiccoo  ((JJMMAA)),,  iimmaa  77  ssttooppeennjj..    
  

MMeedd  pprrvviimmii  ššttiirriimmii  ppoottrreessnniimmii  lleessttvviiccaammii  ((MMCCSS,,  MMMM,,  MMSSKK,,  EEMMSS,,))  ssoo  rraazzlliikkee  kkaarr  zzaaddeevvaa  uuččiinnkkee  nnaasspplloohh  

nneezznnaattnnee,,  JJMMAA  ppaa  ssee  pprreecceejj  rraazzlliikkuujjee  gglleeddee  uuččiinnkkoovv  ppoottrreessaa  oodd  ddrruuggiihh  ppoottrreessnniihh  lleessttvviicc..  VV  SSlloovveenniijjii  jjee  vv  

sskkllaadduu  ss  PPrraavviillnniikkoomm  oo  tteehhnniiččnniihh  nnoorrmmaattiivviihh  zzaa  ggrraaddiitteevv  oobbjjeekkttoovv  vviissookkee  ggrraaddnnjjee  nnaa  sseeiizzmmiiččnniihh  oobbmmooččjjiihh  

uurraaddnnoo  ššee  vveeddnnoo  vveelljjaavvnnaa  MMSSKK  ppoottrreessnnaa  lleessttvviiccaa,,  ddeejjaannsskkoo  ppaa  ssee  vv  zzaaddnnjjiihh  lleettiihh  ššee  nnaajjbboolljj  uuppoorraabblljjaa  EEMMSS,,  

kkii  jjee  pprraavvzzaapprraavv  iizzppooppoollnnjjeennaa  vveerrzziijjaa  MMSSKK  ppoottrreessnnee  lleessttvviiccee..    

  

MMaaggnniittuuddaa  ((MM))  jjee  iinnssttrruummeennttaallnnoo  ddoollooččeennaa  šštteevviillsskkaa  mmeerraa  jjaakkoossttii  ppoottrreessaa  aallii  sspprrooššččeennee  eenneerrggiijjee  vv  

žžaarriiššččuu  ppoottrreessaa  ((hhiippoocceennttrruu))..  ZZaa  ddoollooččaannjjee  jjaakkoossttii  ppoottrreessaa  sseeiizzmmoollooggii  uuppoorraabblljjaajjoo  aammpplliittuuddoo  nniihhaannjjaa  ttaall,,  

rreeggiissttrriirraannoo  nnaa  ddoollooččeenneemm  ttiippsskkeemm  sseeiizzmmooggrraaffuu  vv  rraazzddaalljjii  110000  kkmm  oodd  eeppiicceennttrraa..  MMaaggnniittuuddaa  nniimmaa  
ddoollooččeennee  zzggoorrnnjjee  vvrreeddnnoossttii,,  vveennddaarr  llee  iizzjjeemmoommaa  pprreesseežžee  vvrreeddnnoosstt  99..  NNaajjvveeččjjaa  ddoosslleejj  iizzmmeerrjjeennaa  

mmaaggnniittuuddaa  jjee  ddoosseeggllaa  vvrreeddnnoosstt  99,,55  pprrii  ppoottrreessuu  vv  ČČiilluu  lleettaa  11996600,,  vv  sslloovveennsskkii  ppoottrreessnnii  zzggooddoovviinnii  ppaa  jjee  

nnaajjvveeččjjaa  oocceennjjeennaa  mmaaggnniittuuddaa  66,,88  pprrii  ppoottrreessuu  nnaa  IIddrriijjsskkeemm  lleettaa  11551111..    

  

NNeevvaarrnnoosstt  jjee  ((nnaarraavvnnaa  aallii  ddrruuggaa  uussttrreezznnaa))  ddaannoosstt  zzaa  kkaatteerriikkoollii  nneeuuggooddeenn  ppoojjaavv,,  kkii  jjee  ppoovveezzaann  zz  mmoožžnnoo  

nneessrreeččoo  iinn  llaahhkkoo  ppoovvzzrrooččii  nneeuuggooddnnee  uuččiinnkkee..    

  

OOggrroožžeennoosstt  ssoo  mmoožžnnee  ddrruužžbbeennee  iinn  eekkoonnoommsskkee  ppoosslleeddiiccee  bbooddooččiihh  nneessrreečč..    

  
PPoottrreess  oopprreeddeelliimmoo  kkoott  sseeiizzmmiiččnnoo  vvaalloovvaannjjee  ttaall,,  kkii  nnaassttaannee  oobb  nneennaaddnnii  sspprroossttiittvvii  nnaakkooppiiččeenniihh  tteekkttoonnsskkiihh  

nnaappeettoossttii  vv  ZZeemmlljjiinnii  sskkoorrjjii  aallii  zzggoorrnnjjeemm  ddeelluu  ZZeemmeelljjsskkeeggaa  ppllaaššččaa..  MMeeddtteemm,,  kkoo  lliittoossffeerrsskkee  ppllooššččee  ttrrkkaajjoo  

mmeedd  sseebboojj  iinn  oobb  tteemm  sspprreemmiinnjjaajjoo  oobblliikkoo,,  nnaassttaajjaajjoo  ooggrroommnnii  pprriittiisskkii..  OObbččaassnnoo  ssee  eenneerrggiijjaa  tteehh  pprriittiisskkoovv  

sspprroossttii  iinn  rreezzuullttaatt  ttee  sspprroossttiittvvee  jjee  nneennaaddnnii  ssiilloovviitt  ppoottrreess..    

  

PPrreelloomm  jjee  ppoovvrrššiinnaa  oobb  ddvveehh  iissttoovvrrssttnniihh  aallii  rraazzlliiččnniihh  kkaammnniinnaahh,,  vvzzddoollžž  kkaatteerreeggaa  jjee  pprriiššlloo  ddoo  pprreemmiikkoovv  

vvzzddoollžž  pprreelloommnnee  pplloosskkvvee..    

  

ŠŠkkooddaa  oobbsseeggaa  eekkoonnoommsskkee  iizzgguubbee,,  oocceennjjeennee  ppoo  nneessrreeččii..    
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1111..22..      RRaazzllaaggaa  ookkrraajjššaavv    

  

  
CCOORRSS          CCeenntteerr  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee    

CCZZ                  CCiivviillnnaa  zzaaššččiittaa    

CCZZ  RRSS        CCiivviillnnaa  zzaaššččiittaa  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee    

RRššCCZZ        RReeggiijjsskkii  ššttaabb  CCZZ  zzaa  ddoolleennjjsskkoo    

OOššCCZZ    OObbččiinnsskkii  ššttaabb  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  

VVUURRSS        VVeetteerriinnaarrsskkaa  uupprraavvaa  RRSS    

MMZZ                MMiinniissttrrssttvvoo  zzaa  zzddrraavvjjee  

EELLEESS        EElleekkttrroo  SSlloovveenniijjaa  dd..oo..oo..    

EEMMSS          EEvvrrooppsskkaa  ppoottrreessnnaa  lleessttvviiccaa    
IIoo              iinntteennzziitteettaa  ppoottrreessaa    

MM                    MMaaggnniittuuddaa  ppoottrreessaa    

EEMMSS      EEvvrrooppsskkaa  ppoottrreessnnaa  lleessttvviiccaa    

MMCCSS              MMeerrccaallllii--CCaannccaannii--SSiieebbeerrggoovvaa  ppoottrreessnnaa  lleessttvviiccaa    

MMSSKK              MMeeddvveeddeevv--SSppoonnhheeuueerr--KKaarrnniikkoovvaa  ppoottrreessnnaa  lleessttvviiccaa    

OOKKCC              OOppeerraattiivvnnoo--kkoommuunniikkaacciijjsskkii  cceenntteerr  ppoolliicciijjsskkee  ppoossttaajjee  aallii  ppooll..  uupprraavvee    

RReeCCOO            RReeggiijjsskkii  cceenntteerr  zzaa  oobbvveeššččaannjjee    

RRKKBB              RRaaddiioolloošškkoo--kkeemmiiččnnoo--bbiioolloošškkoo  zzaaššččiittaa  

RRKK                  RRddeeččii  kkrriižž    

OOOO  RRKK        OObbmmooččnnaa  oorrggaanniizzaacciijjaa  RRddeeččeeggaa  kkrriižžaa    
UURRSSZZRR        UUpprraavvaa  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee    

RRZZZZAARREE      RRaaddiijjsskkee  zzvveezzee  vv  ssiisstteemmuu  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa    

ZZRRPP        ZZaaššččiittaa,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč    

SSVV          SSlloovveennsskkaa  vvoojjsskkaa    
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1122..  SSEEZZNNAAMM  PPRRIILLOOGG  IINN  DDOODDAATTKKOOVV    
  

1122..11..  PPrriillooggee  

  
  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  nnaammeennjjeenniihh  rreeššeevvaannjjuu  

55..    SSeezznnaamm  ddeellaavvcceevv  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  

66..    SSeezznnaamm  ččllaannoovv  PPoottaapplljjaašškkeeggaa  kklluubbaa  TTrreebbnnjjee  

77..    SSeezznnaamm  ččllaannoovv  ddrruuššttvvaa  TTrreebbnnjjee  

88..    SSeezznnaamm    PPGGDD  iinn  šštteevviilloo  nnjjiihhoovviihh  ooppeerraattiivvcceevv  rraazzppoorreejjeenniihh  vv  JJGGSS  

99..    ZZddrraavvssttvveennee  uussttaannoovvee  zzaa  ppoottrreebbee  ZZIIRR  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee    

1100..    PPrreegglleedd  llookkaacciijj  zzaa  ppoossttaavviitteevv  zzaassiillnniihh  bbiivvaalliišščč,,  ššoottoorroovv,,  pprriikkoolliicc  

1111..    PPrreegglleedd  oobbjjeekkttoovv  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee,,  kkjjeerr  jjee  mmoožžnnaa  zzaaččaassnnaa  nnaassttaanniitteevv  

1122..    PPrreegglleedd  oobbjjeekkttoovv  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee,,  kkjjeerr  jjee  mmoožžnnaa  zzaaččaassnnaa  pprreehhrraannaa    

1133..    VVzzoorreecc    sskklleeppaa  oo  eevvaakkuuaacciijjii    

1144..    PPrreegglleedd  ddeeppoonniijj,,  llookkaacciijj  zzaa  ppookkooppaalliiššččaa  tteerr  llookkaacciijj  zzaa  ppookkoopp  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell    

1155..    CCiisstteerrnnee  zzaa  pprreevvoozz  ppiittnnee  vvooddee  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee  

1166..    PPoottrreebbnnaa  oopprreemmaa  zzaa  eennoottee  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  

1177..    PPrreegglleedd  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  oobbvveeššččaannjjaa  

1188..    PPrreegglleedd  zzaakklloonniišščč  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee    

1199..    VVzzoorreecc  oobbvveessttiillaa  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  pprreebbiivvaallssttvvaa  

2200..    VVzzoorreecc  oobbrraazzccaa  pprreegglleeddaa  sspprreejjeettiihh  uukkrreeppoovv  oobb  nneessrreeččii    

2211..    PPrreegglleedd  mmoobbiilliizzaacciijjsskkiihh  zzbbiirraalliišščč  eennoott  iinn  sslluužžbb  CCZZ  

2222..    NNaavvooddiilloo  kkaakkoo  uukkrreeppaammoo  oobb  ppoottrreessuu  

2233..    NNaavvooddiilloo  kkaakkoo  uukkrreeppaammoo  oobb  ppoožžaarruu  

2244..    NNaavvooddiilloo  kkaakkoo  uukkrreeppaammoo  oobb  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  

2255..    NNaavvooddiilloo  zzaa  uukkrreeppaannjjee  oobb  ppooppllaavvaahh  

2266..    NNaavvooddiilloo  zzaa  uuppoorraabboo  rraaddiijjsskkiihh  ppoossttaajj  

2277..    NNaavvooddiilloo  oo  uuppoorraabbii  ppiittnnee  vvooddee  

2288..    NNaallooggee  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  

2299..    NNaavvooddiilloo--ooddrreeddbbaa  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  aallii  vvooddjjee  iinntteerrvveenncciijjee  
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1122..22..    DDooddaattkkii  

  

ddooddaatteekk  pp  oo  mm  ee  nn  

DD  ––  11  OOcceennaa  ooggrroožžeennoossttii  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee    

DD  ––  22  OOppeerraattiivvnnii  ggaassiillsskkii  nnaaččrrtt    JJaavvnnee  ggaassiillsskkee  sslluužžbbee  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee  

DD  ––  33  NNaavvooddiilloo  zzaa  aakkttiivviirraannjjee  ssiill  zzaa  ZZRRPP  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee  

DD  ––  44  NNaavvooddiilloo  oo  nnaaččiinnuu  ddeelloovvaannjjaa  GGEE    iinn  iizzvvaajjaannjjuu  JJGGSS  vv  OObbččiinnii  TTrreebbnnjjee  

DD  ––  55  NNaaččrrtt  ddeejjaavvnnoossttii  OOUU  OObbččiinnee  TTrreebbnnjjee  vv  pprriimmeerruu  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  

  

  

  

  

    


