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PPOOTTRREESS  
  
11..  UUVVOODD  
  
  
NNaaččrrtt  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  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//22001100))    
IIzzddeellaann  jjee  vv  sskkllaadduu  zz  ddoollooččiillii  uurreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((UUrr..  ll..  RRSS,,  šštt..  2244//1122))  
tteerr  vv  sskkllaadduu  zz  tteemmeelljjnniimm  nnaaččrrttoomm  ((  ddrržžaavvnniimm  ––  vveerrzziijjaa33..00  zz  ddnnee  2200..22..22001144))  iinn  rreeggiijjsskkiimm  nnaaččrrttoomm  ZZIIRR  oobb  
ppoottrreessuu  vveerrzziijjaa  33..00  zzaa  oobbmmooččjjee  ZZaahhooddnnooššttaajjeerrsskkee  rreeggiijjee..  
  
  
11..  11..  UUtteemmeelljjiitteevv    
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..    
PPoottrreess  jjee  nnaarraavvnnii  ppoojjaavv,,  kkoo  vv  zzeemmlljjiinnii  nnoottrraannjjoossttii  pprriiddee  ddoo  nneennaaddnnee  sspprroossttiittvvee  nnaakkooppiiččeenniihh  eellaassttiiččnniihh  
nnaappeettoossttii,,  pprrii  ččeemmeerr  ssee  sspprrooššččeennaa  eenneerrggiijjaa  rraazzššiirrjjaa  vv  oobblliikkii  sseeiizzmmiiččnneeggaa  vvaalloovvaannjjaa..  KKoo  ppoottrreessnnoo  vvaalloovvaannjjee  
ddoosseežžee  ppoovvrrššjjee  zz  zzaaddoossttnnoo  eenneerrggiijjoo,,  ddaa  ppoovvzzrrooččii  nneežžeelleennee  ppoosslleeddiiccee  nnaa  lljjuuddii,,  oobbjjeekkttee  aallii  nnaarraavvoo,,  ggoovvoorriimmoo  
oo  ppoottrreessuu  kkoott  oo  nnaarraavvnnii  nneessrreeččii..    
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..  NNaaččrrtt  jjee  iizzddeellaann  sskkllaaddnnoo  zz  nnaavvooddiillii  iinn  oocceennee  ooggrroožžeennoossttii  ,,  ddrržžaavvnneeggaa  
iinn  rreeggiijjsskkeeggaa  nnaaččrrttaa..  
11..22..  PPoottrreessnnaa  nneevvaarrnnoosstt    
TTaakkoo  kkoott  oozzeemmlljjee  RRSS  jjee  ttuuddii  oozzeemmlljjee  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  zzaarraaddii  ggeeootteekkttoonnsskkiihh  rraazzmmeerr  ppoottrreessnnoo    ooggrroožžeennoo..  
TTeekkttoonnsskkii  iinn  nneeootteekkttoonnsskkii  pprreemmiikkii  ssoo  vv  rraazzlliiččnniihh  ssmmeerreehh  ppoovvzzrrooččiillii  nnaassttaanneekk  vveečč    sseeiizzmmooggeenniihh  oobbmmooččiijj..    

OObbmmooččjjee  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  ssppaaddaa  vv  oobbmmooččjjee,,  kkjjeerr  llaahhkkoo  ss  110000%%  vveerrjjeettnnoossttjjoo  pprriiččaakkuujjeemmoo,,  ddaa  bboo  pprriiššlloo  ddoo  
ppoottrreessaa  VVIIIIII..  ssttooppnnjjee  EEMMSS  vvssaakkiihh  550000  lleett..    
  
11..33..  PPoottrreessnnaa  oobbmmooččjjaa    
 
NNaa  ppooddllaaggii  ššttuuddiijj  SSeeiizzmmoolloošškkeeggaa  zzaavvooddaa  RRSS  jjee  vv  oobbččiinnaa  ŠŠooššttaannjj  nnaa    ppoottrreessnneemm  oobbmmooččjjuu  ((VVIIII))  nnaasslleeddnnjjii  
ddeelleežž  ppoovvrrššiinnee  iinn  pprreebbiivvaallcceevv  ((ppoo  kkaarrttii  ppoovvrraattnniihh  ppeerriioodd  550000  lleett))  vv  OObbččiinnii  ŠŠooššttaannjj::    

ZZaapp..  
šštt..    

SSttooppnnjjaa  ppoottrreessaa    
PPoo  EEMMSS    

DDeelleežž  ppoovvrrššiinnee    
((  vv  %%))    

DDeelleežž  pprreebbiivvaallcceevv    
((vv  %%))    

11    VVIIII  9955,,66  kkmm22  
110000  %%  

88770055  
110000%%  

  

OOBBČČIINNAA  OOBBMMOOČČJJEE  VVIIII..  PPOO  
EEMMSS  

OOBBMMOOČČJJEE  VVIIIIII..  PPOO  
EEMMSS  

SSKKUUPPNNOO  ŠŠTT..  
PPRREEBBIIVVAALLCCEEVV  

RRAAZZRREEDD  
OOGGRROOŽŽEENNOOSSTTII  

ŠŠooššttaannjj  9955,,66  kkmm22    88770055  33  

VVeelleennjjee  8833,,55  kkmm22    3322774477  33  

ŠŠmmaarrttnnoo  oobb  PPaakkii  1188,,22  kkmm22    33224400  33  

          

  

  
OOzzeemmlljjee  vv  OObbččiinnii  ŠŠooššttaannjj  ppoo  ssppooddnnjjii  kkaarrttii  ppoottrreessnnee  nneevvaarrnnoossttii  ssppaaddaa  vv  VVIIII..  ssttooppnnjjoo  ppoo  EEMMSS  lleessttvviiccii..    
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ZZaa  ppoottrreessnnoo  ooddppoorrnnoo  pprroojjeekkttiirraannjjee  ssee  vv  RReeppuubblliikkii  SSlloovveenniijjii  sskkllaaddnnoo  zz  zzaakkoonnooddaajjoo  uuppoorraabblljjaa  kkaarrttaa  
pprroojjeekkttnneeggaa  ppoossppeešškkaa  ttaall..    
PPoovvrraattnnaa  ddoobbaa  jjee  ppoovvpprreeččeenn  ččaass  mmeedd  pprreekkoorraaččiittvvaammii  vvrreeddnnoossttii  pprroojjeekkttnneeggaa  ppoossppeešškkaa  ttaall  aallii  iinntteennzziitteettee  nnaa  
ddaannii  llookkaacciijjii..  
    
  
  

  
  
SSlliikkaa  11::  ŠŠtteevviilloo  pprreebbiivvaallcceevv  nnaa  kkmm22  iinn  oocceennjjeennaa  ppoottrreessnnaa  iinntteennzziitteettaa  EEMMSS  ss  ppoovvrraattnnoo  ddoobboo  447755  lleett  ((vviirr  
AARRSSOO,,  sspplleettnnaa  ssttrraann::  wwwwww..aarrssoo..ggoovv..ssii//ppoottrreessii))    
NNaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  bbii  ppoolleegg  pprreebbiivvaallssttvvaa  bbiillee  ooggrroožžeennee  ttuuddii  žžiivvaallii,,  oobbjjeekkttii  iinn  kkuullttuurrnnaa  ddeeddiiššččiinnaa  tteerr  
kkoommuunnaallnnaa  iinn  cceessttnnaa  iinnffrraassttrruukkttuurraa..    
  
VV  pprriimmeerruu  ppoottrreessaa  VVIIII  ssttooppnnjjee    ppoo  EEMMSS  lleessttvviiccii  bbii  bbiilloo  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  ccccaa  3300  tteežžjjee  rraannjjeenniihh    
tteerr  110000  llaažžjjee  rraannjjeenniihh  lljjuuddii..  ZZaarraaddii  ddeellnniihh  ppoošškkooddbb  ggoossppooddaarrsskkiihh  oobbjjeekkttoovv  ssee  pprreeddvviiddeevvaa  ookkoollii  55  pprriimmeerroovv  
ppooggiinnaa  žžiivviinnee..  ZZaarraaddii  rruuššeennjj  ssttaarreejjššiihh  oobbjjeekkttoovv  vv  mmeessttuu  ŠŠooššttaannjj  ((pprreeddvvsseemm  bbllookkoovvnnaa  ggrraaddnnjjaa  ))  nnaa  ttrrgguu  
bbrraattoovv  MMrraavvlljjaakk  iinn  oobbjjeekkttuu  TTuurrnn  ((  ggrraaššččiinnaa  ))  bbii  bbiilloo  bbrreezz  bbiivvaalliiššččaa  ookkoollii  3355  lljjuuddii,,  kkii  bbii  iisskkaallii  zzaaččaassnnoo  
bbiivvaalliiššččee  pprrii  ssoorrooddnniikkiihh..  PPrraavv  ttaakkoo  llaahhkkoo  pprriiddee  ddoo  rruuššiittvvee  ssaakkrraallnniihh  oobbjjeekkttoovv  vv  oobbččiinnii..  
ZZaarraaddii  nnaaččiinnaa  iinn  ssttaarroossttii  ggrraaddnnjjee  oobbjjeekkttoovv  vv  mmeessttuu  ŠŠooššttaannjj  bbii  bbiilloo  ookkoollii  225500  mm33  rruuššeevviinn  oodd  bbllookkoovvnnee,,  
iinnddiivviidduuaallnnee  ggrraaddnnjjee  iinn  ssaakkrraallnniihh  oobbjjeekkttoovv..  OOcceennaa  jjee  ppooddaannaa  nnaa  ppooddllaaggii  mmaatteemmaattiiččnneeggaa  iizzrraaččuunnaa  zzaa  ččaass,,  
kkoo  lljjuuddjjee  ssppiijjoo  aallii  kkoo  jjee  kkoonncceennttrraacciijjaa  lljjuuddii  vv  oobbjjeekkttiihh  nnaajjvveeččjjaa,,  kkaarr  ppaa  nnee  ppoommeennii,,  ddaa  bboo  oobb  ttaakkeemm  ppoottrreessuu  
ttuuddii  ttaakkoo  ddeejjaannsskkoo  ssttaannjjee..  
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SSlliikkaa  22::  KKaarrttaa  ppoottrreessnnee  iinntteennzziitteettee  ss  ppoovvrraattnnoo  ddoobboo  447755  lleett  ((AARRSSOO,,  22001111))  

  
  
  
11..44..  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee    
  
OObb  ppoottrreessuu  llaahhkkoo  pprriiččaakkuujjeemmoo  zzaarraaddii  rruuššeennjjaa  oobbjjeekkttoovv  vveerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  mmaannjjššiihh  vveerriižžnniihh  nneessrreečč,,  kkii  bbii  
ppoovvzzrrooččiillee  nneekkaajj  rraannjjeenniihh  tteerr  ccccaa  55  ssmmrrttnniihh  žžrrtteevv..  VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnniihh  nneessrreečč  jjee  pprreeddvvsseemm  vv  
cceennttrruu  ŠŠooššttaannjjaa    zzaarraaddii  oommeennjjeenneeggaa  nnaaččiinnaa  ggrraaddnnjjee  iinn  oobbssttoojjeeččee  iinnffrraassttrruukkttuurree,,  llaahhkkoo  ppaa  ttuuddii  ddrruuggoodd  vv  
oobbččiinnii  ((  TTEEŠŠ  ,,  GGoorreennjjee,,  ))  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  CCeelljjee;;    

−−  kkrreeppiitteevv  pprriipprraavvlljjeennoossttii  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ((oorrggaanniizziirraannjjee,,  uussppoossaabblljjaannjjee  iinn  
oopprreemmlljjaannjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč))..    

  
VV  pprriimmeerruu    ppoottrreessaa  VVIIII  ssttooppnnjjee    ppoo  EEMMSS  lleessttvviiccii  bbii  bbiilloo  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  ccccaa  3300  tteežžjjee  rraannjjeenniihh    
tteerr  110000  llaažžjjee  rraannjjeenniihh  lljjuuddii..  ZZaarraaddii  ddeellnniihh  ppoošškkooddbb  ggoossppooddaarrsskkiihh  oobbjjeekkttoovv  ssee  pprreeddvviiddeevvaa  ookkoollii  55  pprriimmeerroovv  
ppooggiinnaa  žžiivviinnee..  ZZaarraaddii  rruuššeennjj  ssttaarreejjššiihh  oobbjjeekkttoovv  vv  mmeessttuu  ŠŠooššttaannjj  ((pprreeddvvsseemm  bbllookkoovvnnaa  ggrraaddnnjjaa  nnaa  ttrrgguu  
bbrraattoovv  MMrraavvlljjaakk  iinn  ggrraaššččiinnii  TTuurrnn  bbii  bbiilloo  bbrreezz  bbiivvaalliiššččaa  ookkoollii  3355  lljjuuddii,,  kkii  bbii  iisskkaallii  zzaaččaassnnoo  bbiivvaalliiššččee  pprrii  
ssoorrooddnniikkiihh..  PPrraavv  ttaakkoo  llaahhkkoo  pprriiddee  ddoo  rruuššiittvvee  ssaakkrraallnniihh  oobbjjeekkttoovv  vv  oobbččiinnii..  
ZZaarraaddii  nnaaččiinnaa  iinn  ssttaarroossttii  ggrraaddnnjjee  oobbjjeekkttoovv  vv  mmeessttuu  ŠŠooššttaannjj  bbii  bbiilloo  ookkoollii  225500  mm33  rruuššeevviinn  oodd  bbllookkoovvnnee,,  
iinnddiivviidduuaallnnee  ggrraaddnnjjee  iinn  ssaakkrraallnniihh  oobbjjeekkttoovv..  OOcceennaa  jjee  ppooddaannaa  nnaa  ppooddllaaggii  mmaatteemmaattiiččnneeggaa  iizzrraaččuunnaa  zzaa  ččaass,,  
kkoo  lljjuuddjjee  ssppiijjoo  aallii  kkoo  jjee  kkoonncceennttrraacciijjaa  lljjuuddii  vv  oobbjjeekkttiihh  nnaajjvveeččjjaa,,  kkaarr  ppaa  nnee  ppoommeennii,,  ddaa  bboo  oobb  ttaakkeemm  ppoottrreessuu  
ttuuddii  ttaakkoo  ddeejjaannsskkoo  ssttaannjjee..  
  

♦♦  hhuujjššee  ppoošškkooddbbee  nnaa  oossnnoovvnnii  ššoollii  ŠŠooššttaannjj,,  vvrrttccuu  ŠŠooššttaannjj  iinn  ZZddrraavvssttvveenneemm  ddoommuu  ŠŠooššttaannjj  nnii  pprriiččaakkoovvaattii,,  
kkeerr  ssoo  oobbjjeekkttii  ooddppoorrnnii  zzaa  VVIIII  ssttooppnnjjoo  ppoottrreessaa..  NNaavveeddeennee  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kkii  oopprraavvlljjaajjoo  vvzzggoojjnnoo  
iizzoobbrraažžeevvaallnnoo,,  ssoocciiaallnnoo,,  zzddrraavvssttvveennoo  aallii  ddrruuggoo  ddeejjaavvnnoosstt,,  kkii  oobbsseeggaa  ttuuddii  oosskkrrbboo  aallii  vvaarroovvaannjjee  3300  aallii  
vveečč  oosseebb,,  nnaaččrrttuujjeejjoo  vv  sskkllaadduu  zz  zzaakkoonnoomm  iizzvveeddbboo  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  tteerr  ddoollooččeenniihh  nnaalloogg  zzaaššččiittee,,  
rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  uusskkllaajjeennoo  zz  nnaaččrrttii  ddeejjaavvnnoossttii  tteerr  oobbččiinnsskkiimmii  nnaaččrrttii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..  

♦♦  zzaa  ooddllaaggaannjjee  mmaatteerriiaallaa  iizz  rruuššeevviinn  vv  cceennttrruu  mmeessttaa  jjee  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  ddoovvoolljj  kkaappaacciitteett,,  vveennddaarr  jjee  
ppoottrreebbnnaa  uusskkllaaddiitteevv  ss  pprriissttoojjnniimmii  oorrggaannii  zzaa  uurreejjaannjjee  pprroossttoorraa..    NNaassttaanniitteevv  oobbččaannoovv    bbii  ssee  zzaaččaassnnoo  
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iizzvvaajjaallaa  vv  nneeppoošškkooddoovvaanniihh    oobbjjeekkttiihh  ((OOŠŠ  ŠŠooššttaannjj,,  VVrrtteecc  ŠŠooššttaannjj,,  ššppoorrttnnee  ddvvoorraannee  pprrii  OOŠŠ  ŠŠooššttaannjj  iinn  
ddoommoovviihh  PPGGDD  ))  iinn  zz  nnaammeessttiittvviijjoo  pprrii  ssoorrooddnniikkiihh,,  zznnaanncciihh  iinn  ssoosseeddiihh  ((ččiimm  bblliižžjjee  ooggrroožžeenneeggaa    ddoommaa));;  

  
  
  
  
  
  
22..  OOBBSSEEGG  NNAAČČRRTTOOVVAANNJJAA    
  
2.1. Temeljne ravni načrtovanja 
  
aa))  RRaavveenn  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj::  

  
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..    
  
  
  
PP  ––  22..00  EEvviiddeennččnnii  lliisstt  

  

  

OObbččiinnaa  ŠŠooššttaannjj,,  ssppaaddaa  vv    IIIIII..  rraazzrreedd  ooggrroožžeennoossttii    
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SSlliikkaa  77::  PPoottrreessnnaa  ooggrroožžeennoosstt  sslloovveennsskkiihh  oobbččiinn  

  

  

  

bb))  RRaavveenn  oorrggaanniizzaacciijjee::    

OOrrggaanniizzaacciijjee,,  kkii  oopprraavvlljjaajjoo  vvzzggoojjnnoo--iizzoobbrraažžeevvaallnnoo--  ((  OOŠŠ  KKaarrllaa  DDeessttoovvnniikkaa--KKaajjuuhhaa  ŠŠooššttaannjj,,    VVrrtteecc  
ŠŠooššttaannjj)),,  ssoocciiaallnnoo,,  zzddrraavvssttvveennoo  ((JJZZ  ZZddrraavvssttvveennii  ddoomm  VVeelleennjjee  --  zzddrraavvssttvveennaa  ppoossttaajjaa  ŠŠooššttaannjj    ))  aallii  ddrruuggoo  
ddeejjaavvnnoosstt,,  kkii  oobbsseeggaa  ttuuddii  oosskkrrbboo  aallii  vvaarroovvaannjjee  3300  ((  TTeerrmmee  TTooppoollššiiccaa,,  BBoollnniiccaa  TTooppoollššiiccaa,,  DDoomm  ZZiimmzzeelleenn  ))  
aallii  vveečč  oosseebb  iinn  ssoo  nnaa  ppoottrreessnneemm  oobbmmooččjjuu,,  nnaa  kkaatteerreemm  jjee  mmooggoočč  ppoottrreess  iinntteennzziitteettee  VVIIII..  EEMMSS  aallii  vviiššjjee  
ssttooppnnjjee,,  nnaaččrrttuujjeejjoo  sskkllaaddnnoo  zz  oobbččiinnsskkiimmii  nnaaččrrttii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  tteerr  nnaaččrrttii  ddeejjaavvnnoossttii  ttuuddii  ppoottrreebbnnoo  
iizzvveeddbboo  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  tteerr  nnaalloogg  ZZRRPP..  

NNaaččrrtt  ddeejjaavvnnoossttii  iizzddeellaa  oobbččiinnsskkaa  uupprraavvaa  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj,,  kkii  ppoo  ppoottrreebbii  iizzddeellaa  nnaaččrrttee  ddeejjaavvnnoossttii  kkoott  
ddooddaatteekk  kk  oobbččiinnsskkiimm  aallii  kk  rreeggiijjsskkiimm  nnaaččrrttoomm  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..  
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2.2. NAČELA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
  
ZZaaššččiittaa,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ssee  oobb  ppoottrreessuu  oorrggaanniizziirraajjoo  sskkllaaddnnoo  zz  nnaaččeellii,,  kkii  jjiihh  ddoollooččaa  ZZaakkoonn  oo  
vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii,,  iinn  ssiicceerr::  

−−  VVssaakkddoo  iimmaa  pprraavviiccoo  ddoo  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii..  

−−  OObb  nnaarraavvnnii  iinn  ddrruuggii  nneessrreeččii  iimmaattaa  zzaaššččiittaa  tteerr  rreeššeevvaannjjee  ččlloovveešškkiihh  žžiivvlljjeennjj  pprreeddnnoosstt  pprreedd  vvsseemmii  
ddrruuggiimmii  zzaaššččiittnniimmii  iinn  rreeššeevvaallnniimmii  aakkttiivvnnoossttmmii..  

−−  OObb  nnaarraavvnnii  iinn  ddrruuggii  nneessrreeččii  jjee  vvssaakkddoo  ddoollžžaann  ppoommaaggaattii  ppoo  ssvvoojjiihh  mmooččeehh  iinn  ssppoossoobbnnoossttiihh..  

−−  PPooddaattkkii  oo  nneevvaarrnnoossttiihh  tteerr  oo  ddeejjaavvnnoossttiihh  ddrržžaavvnniihh  oorrggaannoovv,,  llookkaallnniihh  sskkuuppnnoossttii  iinn  ddrruuggiihh  

−−  iizzvvaajjaallcceevv  nnaalloogg  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ssoo  jjaavvnnii..  

−−  DDrržžaavvaa  iinn  llookkaallnnaa  sskkuuppnnoosstt  mmoorraattaa  zzaaggoottoovviittii,,  ddaa  jjee  pprreebbiivvaallssttvvoo  nnaa  oobbmmooččjjuu,,  kkii  bbii  ggaa  llaahhkkoo  

pprriizzaaddeellaa  nnaarraavvnnaa  aallii  ddrruuggaa  nneessrreeččaa,,  oobbvveeššččeennoo  oo  nneevvaarrnnoossttiihh..  

−−  DDrržžaavvaa  iinn  llookkaallnnaa  sskkuuppnnoosstt  pprrii  zzaaggoottaavvlljjaannjjuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii,,  vv  

sskkllaadduu  ss  ssvvoojjiimmii  pprriissttoojjnnoossttmmii,,  pprreeddnnoossttnnoo  oorrggaanniizziirraattaa  iizzvvaajjaannjjee  pprreevveennttiivvnniihh  uukkrreeppoovv..  

−−  VVssaakkaa  ffiizziiččnnaa  iinn  pprraavvnnaa  oosseebbaa  jjee  vv  sskkllaadduu  zz  zzaakkoonnoomm  ooddggoovvoorrnnaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  uukkrreeppoovv  vvaarrssttvvaa  
pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii..  

−−  LLookkaallnnaa  sskkuuppnnoosstt  uuppoorraabbii  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  oobb  nnaarraavvnnii  aallii  ddrruuggii  nneessrreeččii  nnaajjpprreejj  

ssvvoojjee  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa..  

−−  VV  pprriimmeerriihh,,  kkoo  zzaarraaddii  vveelliikkeeggaa  oobbsseeggaa  nneessrreeččee  oozziirroommaa  ooggrroožžeennoossttii,,  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa  llookkaallnnee  

sskkuuppnnoossttii  nniissoo  zzaaddoossttnnaa  aallii  nniissoo  zzaaggoottoovvlljjeennaa  mmeedd  ssoosseeddnnjjiimmii  llookkaallnniimmii  sskkuuppnnoossttmmii,,  ddrržžaavvaa  
zzaaggoottaavvlljjaa  uuppoorraabboo  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  iizz  ššiirrššeeggaa  oobbmmooččjjaa..  

−−  VVoojjsskkoo  iinn  oobbrraammbbnnaa  ssrreeddssttvvaa  jjee  mmooggooččee  uuppoorraabbiittii  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  ččee  

rraazzppoolloožžlljjiivvee  ssiillee  iinn  ssrreeddssttvvaa  nnee  zzaaddooššččaajjoo  zzaa  nnuujjnnoo  rreeššeevvaannjjee  tteerr  ppoommoočč  iinn  ččee  vvoojjsskkaa  nnii  nnuujjnnoo  
ppoottrreebbnnaa  pprrii  oopprraavvlljjaannjjuu  oobbrraammbbnniihh  nnaalloogg..  



Načrt zaščite in reševanja ob potresu v Občini Šoštanj                                                            verzija 2.0 

SSttrraann  1100//5544  

33..  ZZAAMMIISSEELL  IIZZVVAAJJAANNJJAA  ZZAAŠŠČČIITTEE,,  RREEŠŠEEVVAANNJJAA  IINN  PPOOMMOOČČII  OOBB  PPOOTTRREESSUU  
  
33..11..  TTeemmeelljjnnee  ppooddmmeennee    
TTeemmeelljjnnee  ppooddmmeennee  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  ssoo::  

11..  OObbččiinnsskkii  nnaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ssee  iizzddeellaa  zzaa  ppoottrreess  iinntteennzziitteettee  VVII..  EEMMSS  aallii  vviiššjjee  ssttooppnnjjee..    
    

22..  VVaarrssttvvoo  pprreedd  ppoottrreessoomm  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  vv  ookkvviirruu  ssvvoojjiihh  pprraavviicc  iinn  ddoollžžnnoossttii  oozz..  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  zzaaššiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  tteerr  oobbččiinnaa  ŠŠooššttaannjj,,  
rreeggiijjsskkii  iinn  ddrržžaavvnnii  oorrggaannii..  

  

33..  VVaarrnnoosstt  pprreebbiivvaallcceevv  oobb  ppoottrreessuu  nnii  ooddvviissnnaa  ssaammoo  oodd  ppoottrreessnnee  rraannlljjiivvoossttii  zzggrraaddbb,,  vv  kkaatteerriihh  pprreebbiivvaajjoo,,  
tteemmvveečč  ttuuddii  oodd  ppoottrreessnnee  rraannlljjiivvoossttii  ddrruuggiihh  zzggrraaddbb..  VVeeččiinnaa  pprreebbiivvaallcceevv  nnaammrreečč  vveelliikkoo  ččaassaa  pprreežžiivvii  vv  
vvrrttcciihh,,  ššoollaahh,,  nnaa  ddeelloovvnniihh  mmeessttiihh,,  ddoommoovviihh  zzaa  oossttaarreellee,,    SSkkllaaddnnoo  zz  UUrreeddbboo  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  
nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  2244//1122))  mmoorraajjoo  nnaaččrrttee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  iizzddeellaattii  
ttuuddii  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kkii  oopprraavvlljjaajjoo  vvzzggoojjnnoo--iizzoobbrraažžeevvaallnnoo,,  ssoocciiaallnnoo,,  zzddrraavvssttvveennoo  aallii  ddrruuggoo  ddeejjaavvnnoosstt,,  kkii  
oobbsseeggaa  ttuuddii  oosskkrrbboo  aallii  vvaarroovvaannjjee  3300  aallii  vveečč  oosseebb,,  ččee  ssoo  nnaa  ppoottrreessnnoo  ooggrroožžeenneemm  oobbmmooččjjuu  iinn  
nnaaččrrttuujjeejjoo  iizzvveeddbboo  ppoottrreebbnniihh  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  tteerr  nnaalloogg  ZZRRPP  sskkllaaddnnoo  zz  oobbččiinnsskkiimmii  iinn  rreeggiijjsskkiimmii  
nnaaččrrttii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  tteerr  nnaaččrrttii  ddeejjaavvnnoossttii  iinn  ddrržžaavvnniimm  nnaaččrrttoomm..  

 

44..  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..  VV  ttaa  nnaammeenn  jjee  iizzddeellaannoo  nnaavvooddiilloo««kkaakkoo  rraavvnnaammoo  oobb  ppoottrreessuu««..  

  

55..  OObbččiinnsskkii  nnaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  ssee  zzaaččnnee  iizzvvaajjaattii  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  gglleeddee  nnaa  
zzmmoožžnnoosstt  uukkrreeppaannjjaa..  ČČee  llookkaallnnii  vviirrii  nnee  zzaaddooššččaajjoo  zzaa  uuččiinnkkoovviittoo  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  
zzaapprroossiimmoo  zzaa  ppoommoočč  ssoosseeddnnjjoo  oobbččiinnoo,,  rreeggiijjoo  oozziirroommaa  ddrržžaavvoo..  

  

66..  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,,  oosskkrrbboo  zz  eelleekkttrriiččnnoo  eenneerrggiijjoo,,  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  nnuujjnniihh  pprroommeettnniihh  ppoovveezzaavv  iinn  nnuujjnnee  
kkoommuunnaallnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree..  

  
  
  
  
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  nnaa  lljjuuddeehh,,  nnaarraavvii  iinn  nnaa  oobbjjeekkttiihh..  
KKllaassiiffiikkaacciijjoo  ppoottrreessaa  ((ppoo  ppoottrreessnniihh  lleessttvviiccaahh))  iinn  eeppiicceenntteerr  ppoottrreessaa  ddoollooččii  AAggeenncciijjaa  RRSS  zzaa  ookkoolljjee,,  UUrraadd  zzaa  
sseeiizzmmoollooggiijjoo..  
  
  

--  PPOOTTRREESS  iinntteennzziitteettee  ddoo  vvkklljjuuččnnoo  VV..  ssttooppnnjjee  ppoo  eevvrrooppsskkii  ppoottrreessnnii  lleessttvviiccii  EEMMSS::  lljjuuddjjee  
zzaazznnaajjoo  ppoottrreess,,  nnee  ppoovvzzrrooččii  ppaa  ppoošškkooddbb  nnaa  oobbjjeekkttiihh..  UUrraadd  zzaa  sseeiizzmmoollooggiijjoo  iinn  ggeeoollooggiijjoo  
ddookkuummeennttiirraa  ppoottrreess  iinn  oobbvveessttii  jjaavvnnoosstt  oo  vvssaakkeemm  ppoottrreessuu,,  kkii  ggaa  ss  ssvvoojjiimmii  ččuuttiillii  llaahhkkoo  zzaazznnaajjoo  
pprreebbiivvaallccii  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj..  

  
––  PPOOTTRREESS  iinntteennzziitteettee  VVII  aallii  VVIIII  ssttooppnnjjee  ppoo  eevvrrooppsskkii  ppoottrreessnnii  lleessttvviiccii  EEMMSS::  ppoošškkooddbbee  nnaa  

oobbjjeekkttiihh..  
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––  PPOOTTRREESS  iinntteennzziitteettee  VVIIIIII  EEMMSS  aallii  vviiššjjee  ssttooppnnjjee  ppoo  eevvrrooppsskkii  ppoottrreessnnii  lleessttvviiccii  EEMMSS::  ppoošškkooddbbee  
iinn  mmooggooččee  ssmmrrttnnee  žžrrttvvee  pprrii  lljjuuddeehh,,  mmooččnnee  ppoošškkooddbbee  aallii  rruuššeennjjee  oobbjjeekkttoovv..  

TTaabbeellaa  44::  KKrraattkkaa  oobblliikkaa  eevvrrooppsskkee  ppoottrreessnnee  lleessttvviiccee  pprreeddssttaavvlljjaa  zzeelloo  ppooeennoossttaavvlljjeenn  iinn  ppoossppllooššeenn  pprreegglleedd  
lleessttvviiccee..  UUppoorraabblljjaammoo  jjoo  zzaa  iizzoobbrraažžeevvaallnnee  nnaammeennee..  OOppoommbbaa::  kkrraattkkaa  oobblliikkaa  lleessttvviiccee  nnee  zzaaddoossttuujjee  zzaa  
nnaattaannččnnoo  oopprreeddeelliitteevv  iinntteennzziitteett  ((vviirr::  GGrruueenntthhaall,,  uurr..,,  11999988))..  

EEMMSS--9988  
iinntteennzziitteettaa  

NNaazziivv  ZZnnaaččiillnnii  uuččiinnkkii  ((ppoovvzzeettoo))  

II  NNeezzaazznnaavveenn    LLjjuuddjjee  ggaa  nnee  zzaazznnaajjoo..  

IIII  KKoommaajj  
zzaazznnaavveenn    

VV  hhiiššaahh  ggaa  ččuuttiijjoo  rreeddkkii  ppoossaammeezznniikkii  vv  mmiirroovvaannjjuu..  

IIIIII  ŠŠiibbeekk    VV  zzaapprrttiihh  pprroossttoorriihh  ggaa  ččuuttiijjoo  ppoossaammeezznniikkii..  MMiirruujjooččii  ččuuttiijjoo  zziibbaannjjee  aallii  rraahhlloo  
ttrreesseennjjee..  

IIVV  ZZmmeerreenn    VV  zzaapprrttiihh  pprroossttoorriihh  ggaa  ččuuttiijjoo  mmnnooggii,,  nnaa  pprroosstteemm  ppaa  rreeddkkii  ppoossaammeezznniikkii..  
PPoossaammeezznniikkii  ssee  zzbbuuddiijjoo..  OOkknnaa  iinn  vvrraattaa  zzaarrooppoottaajjoo,,  ppoossooddee  zzaažžvveennkkeettaajjoo..    

VV  MMooččaann    VV  zzaapprrttiihh  pprroossttoorriihh  ggaa  ččuuttii  vveeččiinnaa,,  nnaa  pprroosstteemm  ppaa  ppoossaammeezznniikkii..  MMnnooggii  ssee  
zzbbuuddiijjoo..  PPoossaammeezznniikkii  ssee  pprreessttrraaššiijjoo..  LLjjuuddjjee  ččuuttiijjoo  ttrreesseennjjee  cceelloottnnee  ssttaavvbbee..  
VViisseeččii  pprreeddmmeettii  vviiddnnoo  zzaanniihhaajjoo..  MMaajjhhnnii  pprreeddmmeettii  ssee  pprreemmaakknneejjoo..  VVrraattaa  iinn  
ookknnaa  llooppuuttaajjoo..  

VVII  ZZ  mmaannjjššiimmii  
ppoošškkooddbbaammii    

MMnnooggii  lljjuuddjjee  ssee  pprreessttrraaššiijjoo  iinn  zzbbeežžiijjoo  nnaa  pprroossttoo..  NNeekkaatteerrii  pprreeddmmeettii  ppaaddeejjoo  
nnaa  ttllaa..  MMnnooggee  ssttaavvbbee  uuttrrppiijjoo  mmaannjjššee  nneekkoonnssttrruukkcciijjsskkee  ppoošškkooddbbee  ((llaassaassttee  
rraazzppookkee,,  ooddppaaddaannjjee  mmaannjjššiihh  kkoossoovv  oommeettaa))..  

VVIIII  ZZ  zzmmeerrnniimmii  
ppoošškkooddbbaammii    

VVeeččiinnaa  lljjuuddii  ssee  pprreessttrraaššii  iinn  zzbbeežžii  nnaa  pprroossttoo..  SSttaabbiillnnoo  ppoohhiiššttvvoo  ssee  
pprreemmaakknnee  iizz  ssvvoojjee  lleeggee  iinn  šštteevviillnnii  pprreeddmmeettii  ppaaddeejjoo  ss  ppoolliicc..  MMnnooggee  ddoobbrroo  
ggrraajjeennee  nnaavvaaddnnee  ssttaavvbbee  ssoo  zzmmeerrnnoo  ppoošškkooddoovvaannee::  mmaajjhhnnee  rraazzppookkee  vv  
sstteennaahh,,  ooddppaaddaannjjee  oommeettaa,,  ooddppaaddaannjjee  ddeelloovv  ddiimmnniikkoovv;;  nnaa  ssttaarreejjššiihh  
ssttaavvbbaahh  ssee  llaahhkkoo  ppoojjaavviijjoo  vveelliikkee  rraazzppookkee  vv  sstteennaahh  iinn  ssee  ppoorruuššiijjoo  pprreeddeellnnee  
sstteennee..    

VVIIIIII  ZZ  mmooččnniimmii  
ppoošškkooddbbaammii    

MMnnooggii  lljjuuddjjee  ss  tteežžaavvoo  lloovviijjoo  rraavvnnootteežžjjee..  PPoojjaavviijjoo  ssee  vveelliikkee  rraazzppookkee  nnaa  
sstteennaahh  mmnnooggiihh  ssttaavvbb..  PPrrii  ppoossaammeezznniihh  ddoobbrroo  ggrraajjeenniihh  nnaavvaaddnniihh  ssttaavvbbaahh  
ssee  ppoorruuššiijjoo  sstteennee,,  ssllaabboo  ggrraajjeennee  ssttaavvbbee  ssee  llaahhkkoo  ppoorruuššiijjoo..  

IIXX  RRuuššiilleenn    SSppllooššnnaa  ppaanniikkaa..  MMnnooggii  ssllaabboo  ggrraajjeennii  oobbjjeekkttii  ssee  ppoorruuššiijjoo..  TTuuddii  ddoobbrroo  
ggrraajjeennee  nnaavvaaddnnee  ssttaavvbbee  ssoo  zzeelloo  mmooččnnoo  ppoošškkooddoovvaannee::  ppoorruuššiittvvee  sstteenn  iinn  
ddeellnnee  ppoorruuššiittvvee  ssttaavvbb..    

XX  ZZeelloo  rruuššiilleenn    MMnnooggoo  nnaavvaaddnniihh  ddoobbrroo  zzggrraajjeenniihh  ssttaavvbb  ssee  ppoorruuššii..  

XXII  UUnniiččuujjoočč    VVeeččiinnaa  nnaavvaaddnniihh  ddoobbrroo  zzggrraajjeenniihh  ssttaavvbb  ssee  ppoorruuššii,,  uunniiččeennee  ssoo  cceelloo  
nneekkaatteerree  ssttaavvbbee  zz  ddoobbrroo  ppoottrreessnnoo  ooddppoorrnnoo  kkoonnssttrruukkcciijjoo..  
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XXIIII  PPooppoollnnoommaa  
uunniiččuujjoočč  

SSkkoorraajj  vvssee  ssttaavvbbee  ssoo  uunniiččeennee..  

BBaarrvvnnaa  lleeggeennddaa::  

zzeelleennaa      nnii  uuččiinnkkoovv  

rruummeennaa    iinntteennzziitteettaa  ssee  ddoollooččaa  nnaa  ppooddllaaggii  uuččiinnkkoovv  nnaa  lljjuuddii  iinn  pprreeddmmeettee  

rrddeeččaa    iinntteennzziitteettaa  ssee  ddoollooččaa  nnaa  ppooddllaaggii  uuččiinnkkoovv  nnaa  ssttaavvbbee  ((ppoošškkooddbbee)),,  lljjuuddii  iinn  pprreeddmmeettee  

  
PPoottrreessnnee  lleessttvviiccee  EEMMSS  ((eevvrrooppsskkaa  ppoottrreessnnaa  lleessttvviiccaa)),,  MMSSKK  ((MMeeddvveeddeevv--SSppoonnhheeuueerr--KKaarrnniikkoovvaa  lleessttvviiccaa))  iinn  
MMCCSS  ((MMeerrccaallllii--CCaannccaannii--SSiieebbeerrggoovvaa  lleessttvviiccaa))  ssee  nneekkoolliikkoo  rraazzlliikkuujjeejjoo  mmeedd  sseebboojj,,  ttaa  rraazzlliikkaa  ppaa  jjee  
ppoommeemmbbnnaa  pprreeddvvsseemm  zzaa  sseeiizzmmoollooggee  iinn  ggrraaddbbeenniikkee..  
  
ŽŽee  VV..  ssttooppnnjjaa,,  ššee  bboolljj  ppaa  VVII..,,  ppoovvzzrrooččiittaa  pprreeppllaahh,,  ooddppaaddaannjjee  oommeettaa,,  ppoošškkooddbbee  ddiimmnniikkoovv,,  rraazzppookkee  ssllaabbššee  
ggrraajjeenniihh  ssttaavvbb  iippdd..,,  VVIIII..  ssttooppnnjjaa  žžee  ppoošškkoodduujjee  oobbjjeekkttee,,  ppoovvzzrrooččii  ppoossaammeezznnee  zzddrrssee  zzeemmlljjiinn  iinn  ssttrraahh  mmeedd  
pprreebbiivvaallssttvvoomm..  VVIIIIII..  ssttooppnnjjaa  ppoovvzzrrooččii  vveeččjjee  rraazzppookkee  vv  zziiddoovviihh  iinn  ttuuddii  ppoossaammeezznnaa  rruuššeennjjaa  zzggrraaddbb,,  vv  nnaarraavvii  
ppaa  uuddoorree  iinn  uussaaddee,,  sspprreemmeemmbbee  pprreettookkoovv  iinn  ggllaaddiinn  vvooddaa  tteerr  ppaanniikkoo  mmeedd  lljjuuddmmii..  
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Slika 8: Potek izvedbe zaščite in reševanja 
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33..33  ..UUppoorraabbaa  nnaaččrrttaa    
  
NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  vv  oobbččiinnii  ssee  aakkttiivviirraa,,  kkoo  pprriiddee  ddoo  mmooččnneejjššeeggaa  ppoottrreessaa,,  ttoo  jjee  ppoottrreess  VVII..  
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  ŠŠooššttaannjj  nnee  zzaaddooššččaajjoo  zzaa  uuččiinnkkoovviittoo  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  
ppoommoočč,,  žžuuppaann  aallii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  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  ŽŽuuppaann  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  aallii  
ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj..    
  
  
44  ..SSIILLEE,,  SSRREEDDSSTTVVAA  IINN  VVIIRRII  ZZAA  IIZZVVAAJJAANNJJEE  NNAAČČRRTTAA    
  
4.1. PREGLED ORGANOV IN ORGANIZACIJ, KI SODELUJEJO PRI IZVEDBI NALOG    
      IZ OBČINSKE PRISTOJNOSTI 
  
4.1.1.  Občinski organi: 
♦♦  ŽŽuuppaann  iinn  ddiirreekkttoorr  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  oozz..  oodd  žžuuppaannaa  ppoooobbllaaššččeennaa  oosseebbaa  

  

PP  ––  11//11  
SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  

PP  ––  11//22  
SSeezznnaamm    ddeellaavvcceevv  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  

  
4.1.2 Občinske sile za zaščito in reševanje  
♦♦  OOrrggaannii  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  ((CCZZ))::    

––  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj,,  
––  nnaammeessttnniikk  PPoovveelljjnniikkaa  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj,,    
––  oobbččiinnsskkii  ššttaabb  CCZZ,,    

  

PP  ––  11//33  PPooddaattkkii  oo  PPoovveelljjnniikkuu  CCZZ  iinn  nnjjeeggoovveemm  nnaammeessttnniikkuu  

PP  ––  11//44  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  OOŠŠCCZZ    

  
♦♦  SSlluužžbbee  CCZZ::    

--  EEkkiippaa  zzaa  PPPP  

--    sslluužžbbaa  zzaa  ppooddppoorroo..  

♦♦  OObbččiinnsskkii  ppooggooddbbeennii  iizzvvaajjaallccii::    

--  PPooggooddbbeennii  iizzvvaajjaalleecc((ii))  ggrraaddbbeennee  ssttrrookkee,,  
--  PPooggooddbbeennii  iizzvvaajjaalleecc((ii))  zzaa  zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv,,  
--  PPooggooddbbeennii  iizzvvaajjaalleecc  zzaa  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  pprreehhrraannee..  

 

PP  ––66//77  PPrreegglleedd  ppooggooddbbeenniihh  iizzvvaajjaallcceevv  

 
♦♦  JJaavvnnee  sslluužžbbee  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč::    

--  JJGGSS  ((PPGGDD  ŠŠooššttaannjj,,  PPGGDD    LLookkoovviiccaa,,  PPGGDD  TTooppoollššiiccaa,,  PPGGDD  GGaabbeerrkkee)),,  

--  KKoommuunnaallaa  VVeelleennjjee  dd..oo..oo..,,  

--  JJZZ  ZZddrraavvsstteevveennii  ddoomm  VVeelleennjjee  iinn  ZZddrraavvssttvveennaa  ppoossttaajjaa  ŠŠooššttaannjj,,  

--  EElleekkttrroo  CCeelljjee,,  

--  PPUUPP  SSaauubbeerrmmaacchheerr  

--  PPoolliicciijjsskkaa  ppoossttaajjaa  VVeelleennjjee  
  

PP  ––  44  PPooddaattkkii  oo  oobbččiinnsskkiihh  ssiillaahh  iinn  ssrreeddssttvviihh  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  
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♦♦  EEnnoottee  tteerr  sslluužžbbee  ddrruušštteevv  iinn  ddrruuggiihh  nneevvllaaddnniihh  oorrggaanniizzaacciijj::    
––  OOZZ    oobbmmooččnnoo  zzddrruužžeennjjee  RRddeeččeeggaa  kkrriižžaa  ŠŠooššttaannjj  ..  
  

PP  ––  33//11  PPooddaattkkii  ggaassiillsskkiihh  eennoott  ššiirrššeeggaa  rreeggiijjsskkeeggaa  ppoommeennaa  
PP  ––  33//22  PPooddaattkkii  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  eennoott    
PP  ––  66//11  SSeezznnaamm  hhuummaanniittaarrnniihh  oorrggaanniizzaacciijj    

PP  ––  66//22  PPrreegglleedd  cceennttrroovv  zzaa  ssoocciiaallnnoo  ddeelloo  

PP  ––  66//33  PPrreegglleedd  zzddrraavvssttvveenniihh  ddoommoovv,,  zzddrraavvssttvveenniihh  ppoossttaajj  iinn  rreeššeevvaallnniihh  ppoossttaajj  
PP  ––  66//55  PPrreegglleedd  vveetteerriinnaarrsskkiihh  oorrggaanniizzaacciijj    

  
  
  

  

  

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

4.1.3.  Komisija za ocenjevanje škode 
 
Občina Šoštanj imenuje svojo komisijo za ocenjevanje Škode. Presojo poškodovanosti in 
primernost objektov za bivanje ocenjuje regijska komisija. 
 

PP  ––  1133//11  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  kkoommiissiijjee  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  
 
4.2. Materialno – tehnična sredstva za izvajanje načrta 
  
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru potresa se uporabijo obstoječa sredstva, ki jih občina 
zagotavlja na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, 
reševanje in pomoč. O pripravljenosti in aktiviranju opreme in sredstev CZ odloča Poveljnik CZ Občine 
Šoštanj, opreme in sredstev JGS pa Poveljniki PGD. 
  
MMaatteerriiaallnnoo  --  tteehhnniiččnnaa  ssrreeddssttvvaa  ssee  nnaaččrrttuujjeejjoo  zzaa::  
––  zzaaššččiittnnoo  iinn  rreeššeevvaallnnoo  oopprreemmoo  tteerr  oorrooddjjee  ((ssrreeddssttvvaa  zzaa  oosseebbnnoo  iinn  sskkuuppiinnsskkoo  zzaaššččiittoo,,  oopprreemmaa,,  vvoozziillaa  tteerr  

tteehhnniiččnnaa  iinn  ddrruuggaa  ssrreeddssttvvaa,,  kkii  jjiihh  ppoottrreebbuujjeejjoo  ssttrrookkoovvnnjjaakkii,,  rreeššeevvaallnnee  eennoottee,,  sslluužžbbee  iinn  rreeššeevvaallccii)),,    
––  mmaatteerriiaallnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  ZZRRPP  iizz  ddrržžaavvnniihh  rreezzeerrvv..    

  
PP  ––  1144//77  PPrreegglleedd  MMTTSS  iinn  oopprreemmee  ŠŠttaabbaa  CCZZ,,  oobbččiinnsskkiihh  eennoott  CCZZ    iinn  ddrruuggiihh  ssiill  ZZRRPP  

  
  
  
4.3.  Finančna sredstva za izvajanje načrta 
  
Stroške v zvezi z delovanjem občinskih enot Civilne zaščite in Občinskega štaba Civilne zaščite krije 
občina Šoštanj. Finančna sredstva se načrtujejo še za:  
––  ssttrroošškkee  ooppeerraattiivvnneeggaa  ddeelloovvaannjjaa  ((ppoovvrraaččiillaa  ssttrroošškkoovv  zzaa  aakkttiivviirraannee  pprriippaaddnniikkee  CCZZ  iinn  ddrruuggee  ssiillee  zzaa  ZZRRPP)),,    
––  ssttrroošškkii  uussppoossaabblljjaannjjaa  eennoott  iinn  sslluužžbb,,    
––  mmaatteerriiaallnnee  ssttrroošškkee  ((pprreevvoozznnee  ssttrroošškkee,,  ssttoorriittvvee,,  II))..    

  

DD  ––  11  NNaaččrrttoovvaannaa  ffiinnaannččnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  
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55..  OOPPAAZZOOVVAANNJJEE  IINN  OOBBVVEEŠŠČČAANNJJEE    
5.1. Opazovanje potresne aktivnosti 
 
OOppaazzoovvaannjjee  ppoottrreessnnee  ddeejjaavvnnoossttii  nnaa  oobbmmooččjjuu  ZZaahhooddnnooššttaajjeerrsskkee  iizzvvaajjaa  AARRSSOO  ––  UUrraadd  zzaa  sseeiizzmmoollooggiijjoo  iinn  
ggeeoollooggiijjoo  ss  ssttaallnniimm  sspprreemmlljjaannjjeemm  iinn  pprroouuččeevvaannjjeemm  ppoottrreessnnee  ddeejjaavvnnoossttii..  OObb  ppoottrreessuu  iinntteennzziitteettee  VVII  EEMMSS  aallii  
vviiššjjee  ssttooppnnjjee  vvzzppoossttaavvii  AARRSSOO  ––  UUrraadd  zzaa  sseeiizzmmoollooggiijjoo  iinn  ggeeoollooggiijjoo  llookkaallnnoo  mmrreežžoo  pprreennoossnniihh  tteerreennsskkiihh  
ooppaazzoovvaallnniicc  zzaa  sspprreemmlljjaannjjee  ppooppoottrreessnniihh  ssuunnkkoovv..    
  
OOppaazzoovvaannjjee  ppoottrreessnnee  ddeejjaavvnnoossttii  oobbsseeggaa  sspprreemmlljjaannjjee  ppoottrreessnnee  ddeejjaavvnnoossttii  tteerr  ppoossrreeddoovvaannjjee  ppooddaattkkoovv  iinn  
aannaalliizz  oorrggaannoomm  iinn  sslluužžbbaamm,,  pprriissttoojjnniimm  zzaa  uukkrreeppaannjjee..  PPrrvvee  pprreevveerrjjeennee  ppooddaattkkee  oo  ppoottrreessuu  nnaa  oobbmmooččjjuu  
ZZaahhooddnnooššttaajjeerrsskkee  llaahhkkoo  AARRSSOO  ––  UUrraadd  zzaa  sseeiizzmmoollooggiijjoo  iinn  ggeeoollooggiijjoo  pprriipprraavvii  vv  1155  mmiinnuuttaahh  oozziirroommaa  
nnaajjppoozznneejjee  vv  eennii  uurrii  ppoo  ppoottrreessuu..  
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Slika 9: Opazovanje in obveščanje 
  

DDOOKKUUMMEENNTTAACCIIJJAA,,                                                            DDIIAAGGRRAAMM  PPOOTTEEKKAA                                                                              PPRRIIMMAARRNNAA  

PPOOSSTTOOPPKKII                                                                                          AAKKTTIIVVNNOOSSTTII                                                                                OODDGGOOVVOORRNNOOSSTT  

  
  
  
                  
                  
  
  
  
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                  
  
  
  
                        
                                                            
                                                                                                                                                                                                  
                        
                      
  
  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                    
                            
  
  
  
                      
                                          
                      
  
  
  
                      
                                              
  
  
    
                      

PPOOTTRREESS  

OObbvveeššččaannjjee  pprriissttoojjnniihh  
oorrggaannoovv  iinn  sslluužžbb  

  

OObbvveeššččaannjjee  ssoosseeddnnjjiihh  
llookkaallnniihh  sskkuuppnnoossttii  

SSpprreemmlljjaannjjee  ssttaannjjaa  iinn  
ppootteekkaa  aakkttiivvnnoossttii  

SSPPRREEMMLLJJAANNJJEE  
PPOORROOČČAANNJJAA  IINN  

OODDZZIIVVAANNJJAA  JJAAVVNNOOSSTTII  

AALLAARRMMIIRRAANNJJEE  iinn  
OOBBVVEEŠŠČČAANNJJEE  JJAAVVNNOOSSTTII  

KKoonnččnnoo  ppoorrooččiilloo  

RReeCCOO,,  PPGGDD,,  OOŠŠCCZZ,,  
PPoovveelljjnniikk  CCZZ  

  RReeCCOO  

RReeCCOO,,  PPGGDD,,OOŠŠCCZZ  ,,    
  PPoovveelljjnniikk  CCZZ    

OOŠŠCCZZ,,  PPoovveelljjnniikk  CCZZ    

OOŠŠCCZZ  

OObbččiinnaa,,OOŠŠ  CCZZ,,  
    

PPoovveelljjnniikk  CCZZ    

PPoorrooččiilloo  
AAggeenncciijjee  RRSS  zzaa  
ookkoolljjee                  

NNaaččrrtt    vvooddeennjjaa  
aakkttiivvnnoossttii  oobb  
ppoottrreessuu  

SSkklleepp  oo  
aallaarrmmiirraannjjuu  
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5.2.  Izvajanje obveščanja pristojnih organov in javnosti  ob potresu  
AARRSSOO  oo  vvssaakkeemm  ppoottrreessuu  oobbvveeššččaa  CCOORRSS,,  llee--ttaa  oobbvveeššččaa  RReeCCOO  CCeelljjee  ššeellee  oobb  ppoottrreessuu  VVII  aallii  vviiššjjee  ssttooppnnjjee  
EEMMSS..  
  
PPrrvvoo  oobbvveessttiilloo  oo  ppoottrreessuu,,  kkii  ggaa  AARRSSOO  ––  UUrraadd  zzaa  sseeiizzmmoollooggiijjoo  iinn  ggeeoollooggiijjoo  ppoossrreedduujjee  CCOORRSS,,  mmoorraa  
vvsseebboovvaattii  ppooddaattkkee  oo::  

––  ččaassuu  nnaassttaannkkaa  ppoottrreessaa,,  
––  nnaaddžžaarriiššččuu  ppoottrreessaa,,  
––  mmaaggnniittuuddii  ppoottrreessaa,,  
––  pprreelliimmiinnaarrnnoo  oocceennjjeennii  iinntteennzziitteettii  ppoottrreessaa  ppoo  eevvrrooppsskkii  ppoottrreessnnii  lleessttvviiccii  EEMMSS,,  
––  oobbmmooččjjuu,,  kkii  ggaa  jjee  pprriizzaaddeell  ppoottrreess..  

 
5.2.1.   Obveščanje pristojnih organov in služb 
  
NNaa  ppooddllaaggii  oobbvveessttiill  RREECCOO  CCeelljjee  oo  mmooččnneejjššeemm  ppoottrreessuu  ((  oodd  VVII..  SSttooppnnjjee  ppoo  EEMMSS  ))  oobbvveessttii  ::  

--  ŽŽuuppaannaa  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  oozz  ddrruuggoo  ooddggoovvoorrnnoo  oosseebboo  ppoo  sseezznnaammuu  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  vv  oobbččiinnii  

--  PPoovveelljjnniikkaa  CCZZ  OObbččiinnee  oozz..  nnjjeeggoovveeggaa  nnaammeessttnniikkaa  

--  PPoovveelljjnniikkaa  oobbččiinnsskkeeggaa  ppoovveelljjssttvvaa  
OObb  ppoottrreessuu  vv  oobbččiinnii  ŠŠooššttaannjj  žžuuppaann  oozz  oodd  nnjjeeggaa  ppoooobbllaaššččeennaa  oosseebbaa  vv  nnaajjkkrraajjššeemm  mmoožžnneemm  ččaassuu  RREECCOO  
CCeelljjee  ssppoorrooččii  pprrvvoo  oocceennoo  ssttaannjjaa  ppoo  ppoottrreessuu..  
PPoo  ppoottrreessuu  vv  oobbččiinnii  ŠŠooššttaannjj  žžuuppaann  aallii  oodd  nnjjeeggaa  ppoooobbllaaššččeennaa  oosseebbaa  ttaakkoojj  kkoo  jjee  mmooggooččee  vv  RREECCOO  CCeelljjee  nnaa  
ppoosseebbnneemm  oobbrraazzccuu  ppoorrooččaa  oo  pprrvviihh  ppoosslleeddiiccaahh  ppoottrreessaa,,  šštteevviilluu  ppoošškkooddoovvaanniihh  iinn  mmrrttvviihh  lljjuuddeehh  iinn  žžiivvaalliihh,,  
ppoorruuššeenniihh  oobbjjeekkttiihh,,  ppoošškkooddoovvaannii  iinnffrraassttrruukkttuurrii  tteerr  vveerriižžnniihh  nneessrreeččaahh,,  kkii  ssoo  nnaassttaallee  kkoott  ppoosslleeddiiccaa  ppoottrreessaa..  
  
  

PP  ––  11//11  SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj    

PP  ––  77//33  TTeelleeffoonnsskkaa  šštteevviillkkaa,,  nnaa  kkaatteerrii  llaahhkkoo  oobbččaannii  ddoobbiijjoo  iinnffoorrmmaacciijjee  oo  rruuššiillnneemm  ppoottrreessuu  

  
  
5.2.2.   Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju  
 
OObbvveeššččaannjjee  pprreebbiivvaallcceevv  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  ssee  iizzvvaajjaa  pprreekkoo  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  oobbvveeššččaannjjaa,,  pprreeddvvsseemm  
pprreekkoo  RRaaddiiaa  VVeelleennjjee  iinn  CCeelljjee  tteerr  pprreekkoo  ppoosseebbnnee  tteelleeffoonnsskkee  šštteevviillkkee,,  nnaa  kkaatteerrii  ssvvoojjccii  ddoommnneevvnniihh  žžrrtteevv  
ppoottrreessaa  llaahhkkoo  ddoobbiijjoo  pprrvvee  iinnffoorrmmaacciijjee  oo  nneessrreeččii  iinn  nnjjeenniihh  ppoosslleeddiiccaahh..  ZZaa  ppoossrreeddoovvaannjjee  iinnffoorrmmaacciijj  iinn  
oobbvveeššččaannjjee  pprreebbiivvaallcceevv  ssttaa  ooddggoovvoorrnnaa  žžuuppaann  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  iinn  PPoovveelljjnniikk  OOŠŠCCZZ..  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  
ŠŠooššttaannjj  sskkrrbbii,,  ddaa  ssee  pprreebbiivvaallcceemm  rraazzddeelliijjoo  nnaappoottkkii  zzaa  rraavvnnaannjjee  ppoo  ppoottrreessuu..  PPrriipprraavvlljjeennaa  oobbvveessttiillaa  iinn  
nnaappoottkkii  ssee  pprreebbiivvaallcceemm  rraazzddeelliijjoo  pprreekkoo  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  ––  KKSS  iinn  ppooššttee..  ZZaa  ppoottrreebbee  kkoommuunniicciirraannjjaa  ssee  nnaa  
oobbččiinnii  vvzzppoossttaavvii  iinn  oobbjjaavvii  ppoosseebbnnaa  tteelleeffoonnsskkaa  šštteevviillkkaa..    
  
OObbččiinnsskkii  oorrggaannii  iinn  sslluužžbbee,,  kkii  vvooddiijjoo  iinn  iizzvvaajjaajjoo  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ((žžuuppaann  iinn  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  
ŠŠooššttaannjj))  vvzzppoossttaavviijjoo  ččiimm  bboolljj  nneeppoossrreeddeenn  ssttiikk  iinn  rreeddnnoo  kkoommuunniicciirraannjjee  ss  pprreebbiivvaallccii,,  ddaa  bbii  ddoosseeggllii  uussttrreezznnoo  
zzaauuppaannjjee  iinn  ooddzziivvaannjjee  nnaa  nnjjiihhoovvee  ooddllooččiittvvee..    
  
OObb  ppoottrreessuu  iinntteennzziitteettee  VVIIII  EEMMSS  aallii  vveečč  ssee  vv  oobbččiinnii  oorrggaanniizziirraa  iinnffoorrmmaacciijjsskkii  cceenntteerr  vv  kkaatteerreemm  ssoo  
pprreeddssttaavvnniikkii  ssoocciiaallnnee  sslluužžbbee,,  hhuummaanniittaarrnniihh  oorrggaanniizzaacciijj,,  ppooiizzvveeddoovvaallnnee  sslluužžbbee,,  sslluužžbbee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  
rreeššeevvaannjjee  tteerr  ddrruuggiihh  sslluužžbb  jjaavvnneeggaa  ppoommeennaa..    
  
PPrreekk  iinnffoorrmmaacciijjsskkeeggaa  cceennttrraa  pprreebbiivvaallccii  ddoobbiijjoo  iinnffoorrmmaacciijjee  oo::  

−−  ppoosslleeddiiccaahh  ppoottrreessaa  ((mmaatteerriiaallnnii  šškkooddii,,  ppoošškkooddoovvaanniihh,,  ppooggrreeššaanniihh,,  eevvaakkuuiirraanniihh,,  mmrrttvviihh,,  
ppoorruuššeenniihh//ddeellnnoo  ppoorruuššeenniihh  oobbjjeekkttiihh)),,    

−−  vvpplliivvuu  ppoottrreessaa  nnaa  pprreebbiivvaallccee  iinn  ookkoolljjee,,  
−−  ppoommooččii,,  kkii  jjoo  llaahhkkoo  pprriiččaakkuujjeejjoo,,    
−−  uukkrreeppiihh  zzaa  oommiilliitteevv  ppoosslleeddiicc  ppoottrreessaa,,    
−−  iizzvvaajjaannjjuu  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee,,    
−−  ssooddeelloovvaannjjuu  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv,,    
−−  oo  oocceennii  ppoošškkooddoovvaannoossttii  oobbjjeekkttoovv  iinn  pprriimmeerrnnoossttii  zzaa  bbiivvaannjjee..  
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PP  --  11//11  SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj    

DD  ––  44  NNaavvooddiilloo  zzaa  oorrggaanniizziirraannjjee  iinn  vvooddeennjjee  iinnffoorrmmaacciijjsskkiihh  cceennttrroovv  

  

PP  --  22//11  
PPrreegglleedd  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  oobbvveeššččaannjjaa,,  kkii  ssoo  zzaaddoollžžeennee  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  
ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  

DD  --44  NNaavvooddiilloo  zzaa  oorrggaanniizziirraannjjee  iinn  vvooddeennjjee  iinnffoorrmmaacciijjsskkiihh  cceennttrroovv  

  
  
  
5.3.   ALARMIRANJE 
  
AAllaarrmmiirraannjjee  ssee  iizzvvaajjaa  oobb  ppoottrreessuu  nnaa  nnaasseelljjeenneemm  oobbmmooččjjuu,,  kkoo  ssoo  zzaarraaddii  rruuššeennjj  oozziirroommaa  zzaarraaddii  nnaassttaannkkaa  
vveerriižžnnee  rreeaakkcciijjee  ooggrroožžeennaa  žžiivvlljjeennjjaa  lljjuuddii,,  oozziirroommaa  jjee  ppoottrreebbnnoo  pprriiččeettii  zz  iizzvvaajjaannjjeemm  ddoollooččeenniihh  zzaaššččiittnniihh  
uukkrreeppoovv..  
  
AAllaarrmmiirraannjjee  pprreebbiivvaallssttvvaa  iizzvveeddee  RReeCCOO  CCeelljjee  nnaa  zzaahhtteevvoo::  
  

--  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  ZZŠŠRR  oozziirroommaa  vv  pprriimmeerruu  ooddssoottnnoossttii  nnjjeeggoovveeggaa  nnjjeeggoovveeggaa  nnaammeessttnniikkaa,,  

--  vvooddjjee  IIzzppoossttaavvee  UURRSSZZRR  CCeelljjee  

--  ooddggoovvoorrnnee  oosseebbee  vv  oobbččiinnii  iinn  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj..  
  

PPrroožžii  ssee  zznnaakk  NNEEPPOOSSRREEDDNNAA  NNEEVVAARRNNOOSSTT,,  kkii  mmuu  sslleeddii  oobbvveessttiilloo  oo  iizzvvaajjaannjjuu  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  zzaa  
pprreebbiivvaallccee  nnaa  ooggrroožžeenneemm  oobbmmooččjjuu,,  pprreekkoo  rraaddiiaa,,  TTVV  aallii  nnaa  ddrruuggee  pprreeddvviiddeennee  nnaaččiinnee..  
  
NNaavvooddiillaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  uukkrreeppoovv  ssoo::  

--  NNaavvooddiilloo  pprreebbiivvaallcceemm  oo  uukkrreeppiihh  zzaa  pprreepprreeččeevvaannjjee  eeppiiddeemmiijj,,  

--  NNaavvooddiilloo  pprreebbiivvaallcceemm  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  eevvaakkuuaacciijjee,,  

--  NNaavvooddiilloo  zzaa  uuppoorraabboo  ppiittnnee  vvooddee,,  

--  NNaavvooddiilloo  pprreebbiivvaallcceemm    
  
  
PP--11//88  ZZnnaakkii  zzaa  aallaarrmmiirraannjjee  oobb  nneevvaarrnnoossttii  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč  
DD--66  NNaavvooddiilloo  ––  kkaakkoo  rraavvnnaammoo  oobb  ppoottrreessuu  iinn  kkaajj  ssttoorriittii  ppoo  ppoottrreessuu  
DD--88  NNaavvooddiilloo  ––  kkaakkoo  zzaaggoottoovviittii  zzddrraavvoo  ppiittnnoo  vvooddoo  
PP--66  EEvvaakkuuaacciijjaa  
  

DD--77  NNaavvooddiilloo  oo  oobbvveeššččaannjjuu,,  aallaarrmmiirraannjjuu  iinn  aakkttiivviirraannjjuu  
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66..  AAKKTTIIVVIIRRAANNJJEE  SSIILL  IINN  SSRREEDDSSTTEEVV    
6.1. Aktiviranje organov vodenja in služb 
  
PPoo  oobbvveessttiilluu  iinn  pprrvviihh  ppoorrooččiilliihh  oo  ppoosslleeddiiccaahh  ppoottrreessaa  iinntteennzziitteettee  VVII  EEMMSS  iinn  vviiššjjee  ssttooppnnjjee,,  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  
OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  oozziirroommaa  nnjjeeggoovv  nnaammeessttnniikk  pprreessooddii  ttrreennuuttnnee  rraazzmmeerree  iinn  oocceennii  ssiittuuaacciijjoo--  oo  rraazzmmeerraahh  
oobbvveessttii  iinn  aakkttiivviirraa  žžuuppaannaa  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj..  NNaa  ppooddllaaggii  rraazzsseežžnnoossttii  iinn  ppoosslleeddiicc  ppoottrreessaa  sspprreejjmmee  ooddllooččiitteevv  oo  
aakkttiivviirraannjjuu  oobbččiinnsskkeeggaa  nnaaččrrttaa,,  kkaarr  ppoommeennii  ttuuddii  aakkttiivviirraannjjee  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  ZZRRPP..  
  
GGlleeddee  nnaa  oocceennoo  ssttaannjjaa  iinn  rraazzsseežžnnoossttii  ppoottrreessaa  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  nnaajjpprreejj  aakkttiivviirraa  OObbččiinnsskkii  ššttaabb  
CCiivviillnnee  zzaaššččiittee,,  kkii  jjee  pprriissttoojjeenn  zzaa  ooppeerraattiivvnnoo  iinn  ssttrrookkoovvnnoo  vvooddeennjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii,,  oozziirroommaa  
ppooddppiirraa  vvooddeennjjee..  VV  nnaaddaalljjeevvaannjjuu  ppaa  llaahhkkoo  aakkttiivviirraa  ššee::  

−−  pprriippaaddnniikkee  sslluužžbbee  zzaa  ppooddppoorroo  CCZZ,,  

−−  eekkiippoo  zzaa  iisskkaannjjee  zzaassuuttiihh  vv  rruuššeevviinnaahh,,  

−−  ččllaannee  OOŠŠCCZZ..  

−−  ppooggooddbbeennee  oorrggaanniizzaacciijjee  
  

PP  ––  11//11  SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  

PP  ––  11//22  SSeezznnaamm  ddeellaavvcceevv    OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  

PP  ––  11//44  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  OOŠŠCCZZ  

PP  ––  1133//11  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  oobbččiinnsskkee  kkoommiissiijjee  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  oobb  nnaarraavvnnii  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  

DD  ––  22  NNaaččrrtt  ddeejjaavvnnoossttii  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj    

  
  

PP  ––66//77  PPrreegglleedd  ppooggooddbbeenniihh  iizzvvaajjaallcceevv  
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6.2. Aktiviranje občinskih sil za zaščito in reševanje  
  

6.2.1
VSPOSTAVITEV

PRIPRAVLJENOSTI
OBČINSKIH SIL za ZRP

6.2.4

POZIVANJE OBČINSKIH
SIL ZRP

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI PRIMARNA
ODGOVORNOST

Poveljnik CZ občine

P-15
Dokumenti o

akt./mob.obč.
sil za ZRP

6.2.8
SPREMLJANJE DELOVANJA

SIL za ZRP

6.2.3
ODLOČANJE O
AKTIVIRANJU

6.2.5
NAPOTITEV SIL za ZRP

NA ZBIRALIŠČE
PRIZADETEGA OBMOČJA

6.2.6
DOLOČITEV DELOVIŠČ,

IZDAJA DELOVNIH NALOG
POSAMEZNIM ENOTAM ZRP

Poročila z
ogoženih
območij

NE DA

6.2.2

PRESOJA
ZAHTEVE

Štab CZ

Služba za podporo

 6.2.7
OSKRBA  SIL za

ZRP (MTS, prehrana)

Vodje sil ZRP

Štab CZ

Služba za podporo

Poveljnik CZ občine

Poveljnik CZ občine

Poveljnik CZ občine

Poveljnik CZ občine

Poveljnik CZ občine

Strokovna sl. občine

  
 
Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile za zaščito, reševanje in pomoč vpokličejo in 
organizirajo vključno za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. O aktiviranju odloča  Poveljnik CZ Občine 
Šoštanj oziroma njegov namestnik. 
  
PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  nnaa  ppooddllaaggii  pprreessoojjee  llaahhkkoo  ooddrreeddii  ttuuddii  ssttaannjjee  pprriipprraavvlljjeennoossttii  ddoollooččeenniihh  
oobbččiinnsskkiihh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč..    
  
PPoozziivvaannjjee  pprriippaaddnniikkoovv  CCZZ  iinn  ddrruuggiihh  ssiill  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaalloogg  ZZRRPP  iizzvvaajjaa  sslluužžbbaa  zzaa  ppooddppoorroo  OOŠŠCCZZ..  SSttrrookkoovvnnii  
ssooddeellaavveecc  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  iizzvveeddee  vvssee  zzaaddeevvee  vv  zzvveezzii  zz  nnaaddoommeessttiilloomm  ppllaačč  iinn  
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ppoovvrraaččiillaa  ssttrroošškkoovv,,  kkii  jjiihh  iimmaajjoo  pprriippaaddnniikk  pprrii  oopprraavvlljjaannjjuu  ddoollžžnnoossttii  vv  CCZZ  oozziirroommaa  pprrii  zzaaššččiittii,,  ppoommooččii  iinn  
rreeššeevvaannjjuu..      
  
PPrriippaaddnniikkee  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  iinn  ddrruuggiihh  oobbččiinnsskkiihh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ssee  aakkttiivviirraa//ppoozziivvaa  vv  
sskkllaadduu  zz  ddookkuummeennttii  zzaa  aakkttiivviirraannjjee  iinn  mmoobbiilliizzaacciijjoo  oobbččiinnsskkiihh  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  zzaaššččiittee,,    rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč..  
 
OO  pprriipprraavvlljjeennoossttii  iinn  aakkttiivviirraannjjuu  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  iinn  ddrruuggiihh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  iizz  oobbččiinnsskkee  
pprriissttoojjnnoossttii,,  ooddllooččaa  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj..  GGaassiillsskkii  PPoovveelljjnniikk  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  ddoollooččii  iinn  aakkttiivviirraa  
ggaassiillsskkee  eekkiippee  iizz  JJGGSS,,  kkii  bbooddoo  ssooddeelloovvaallee  pprrii  zzaaggoottaavvlljjaannjjuu  ppoommooččii..  
  
PPoottrreebbnnee  ssiillee  ssee  aakkttiivviirraajjoo,,  ččee  jjee  ppoottrreebbnnoo  gglleeddee  nnaa  pprriiččaakkoovvaannee  ppoosslleeddiiccee  nneessrreeččee,,  iizzvvaajjaattii  uukkrreeppee  iinn  
nnaallooggee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  nnaa  cceelloottnneemm  oobbmmooččjjuu  aallii  ddeelluu  oobbmmooččjjaa  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj..  
  
PPoossttooppeekk  aakkttiivviirraannjjaa::  
PPoozziivvaannjjee  ––  aakkttiivviirraannjjee  pprriippaaddnniikkoovv  CCZZ  iinn  oobbččiinnsskkiihh  ppooggooddbbeenniihh  iizzvvaajjaallcceevv  iizzvvaajjaa  OOŠŠCCZZ  ss  ssvvoojjoo  sslluužžbboo  zzaa  
ppooddppoorroo..  JJGGSS  ssee  aakkttiivviirraa  pprreekkoo  RReeCCOO  nnaa  zzaahhtteevvoo  ggaassiillsskkeeggaa  PPoovveelljjnniikkaa  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj..  
  
NNaaččiinnii  aakkttiivviirraannjjaa::  
11..  PPoozziivvnniikkii  ((ZZAARREE,,  NNookkiiaa))  ––  pprreekkoo  RReeCCOO  ((zzaa  JJGGSS)),,  
22..  TTeelleeffoonn  ((žžiiččnnii,,  GGSSMM)),,  
33..  IIzzvvzzeemm//iizzvvoozz  MMTTSS  JJGGSS  iinn  MMTTSS  CCZZ..  

  

PP  ––  11//11  SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  

PP  ––  11//44  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  OOŠŠCCZZ  

PP  ––  33//11  PPooddaattkkii  ggaassiillsskkiihh  eennoott  ššiirrššeeggaa  rreeggiijjsskkeeggaa  ppoommeennaa  

PP  ––  33//22  PPooddaattkkii  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  eennoott    

PP  ––  33//44  Podatki o odgovornih osebah gasilske zveze 

PP  ––  44  PPooddaattkkii  oo  oobbččiinnsskkiihh  ssiillaahh  iinn  ssrreeddssttvviihh  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  

PP  ––  66//11  Seznam humanitarnih organizacij  

PP  ––  66//77  PPrreegglleedd  ppooggooddbbeenniihh  iizzvvaajjaallcceevv  

DD  ––  77  NNaavvooddiilloo  oo  oobbvveeššččaannjjuu,,  aallaarrmmiirraannjjuu  iinn  aakkttiivviirraannjjuu  
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6.3. Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih 
  

 

6.3.1 
PRESOJA POTREB PO 

MATERIALNIH SREDSTVIH 

6.3.4 
PRIPRAVA IN PREVOZ 

SREDSTEV NA PRIZADETO 
OBMOČJE 

6.3.5 
RAZPOREDITEV SREDSTEV 

MED UPORABNIKE 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI 

PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

Poveljnik CZ ZŠ 

URSZR 
Izposta va URSZR Celje 

6.3.6 
SPREMLJANJE UPORABE 

SREDSTEV 

Zahtevki 

občine 

Poročilo 

občine 

URSZR 
Izpostava URSZR 
Celje 

6.3.3 
AKTIVIRANJE POTREBNIH 

SREDSTEV 

6.3.2 
ODLOČANJE O 

MATERIALNI  in FINANČNI 
POMOČI 

NE DA 

URSZR 
Izpostava URSZR 
 Celje 

Zahtevek 
poveljnika CZ 
občine 

Sklep o 
aktiviranju 

P - 1/1 
P - 4 

Potni nalog 

Potrdilo o 
prejemu 
Materialni list 

Poveljnik CZ občine 

 

Poveljnik CZ občine 

  
  
  

MMaatteerriiaallnnaa  ppoommoočč  pprrii  ooddpprraavvlljjaannjjuu  ppoosslleeddiicc  ppoottrreessaa  oobbsseeggaa::  
♦♦  ppoossrreeddoovvaannjjee  pprrii  zzaaggoottaavvlljjaannjjuu  ssppeecciiaallnnee  oopprreemmee,,  kkii  jjoo  nnaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinn  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  ddoommaa..    
  
PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  ss  ppiissnniimm  zzaahhtteevvkkoomm  zzaapprroossii  zzaa  ppoommoočč  PPoovveelljjnniikkaa  CCZZ  ZZŠŠ..  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  ŠŠooššttaannjj  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  ZZRRPP  oobb  ppoottrreessuu  oopprraavvlljjaajjoo  nnaasslleeddnnjjee  
nnaallooggee::    
  
77..11..11..  OObbččiinnaa  ŠŠooššttaannjj    
  

−−  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  ŠŠooššttaannjj,,    
−−  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  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  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  ŠŠooššttaannjj  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  ŠŠooššttaannjj,,    
−−  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  ŠŠooššttaannjj  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  VVeelleennjjee  

−−  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,,    
−−  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..    
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77..11..55..  NNeevvllaaddnnee  oorrggaanniizzaacciijjee    
  
  OObbččiinnsskkaa  oorrggaanniizzaacciijjaa  RRKK  ŠŠooššttaannjj,,    KKaarriittaass  ŠŠooššttaannjj,,  GGaassiillsskkaa  zzvveezzaa  ŠŠaalleešškkee  ddoolliinnee  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  ..    
  
  
  
77..22  ..OOppeerraattiivvnnoo  vvooddeennjjee    
  
DDeejjaavvnnoosstt  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  ooppeerraattiivvnnoo  vvooddii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  
OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  ss  ppoommooččjjoo  ššttaabbaa  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj..  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  zzaa  ZZaahhooddnnooššttaajjeerrsskkoo  sspprreemmlljjaa  ssttaannjjee  
iinn  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  tteerr  nnaa  zzaahhtteevvoo  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  OObbččiinnee  
ŠŠooššttaannjj  sskkllaaddnnoo  ss  nnaaččeellii  ppoossttooppnnoossttii  uuppoorraabbee  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  oorrggaanniizziirraa  ppoottrreebbnnoo  ppoommoočč  zzaa  ZZRRPP..    

PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  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  ŠŠooššttaannjj,,  kkaatteerreemmuu  rreeddnnoo  ppoorrooččaa  oo  ppootteekkuu  iinntteerrvveenncciijjee..    

VV  pprriimmeerruu,,  ddaa  oobbččiinnaa  nnee  rraazzppoollaaggaa  zz  uussttrreezznniimmii  ssiillaammii,,  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj,,  sskkllaaddnnoo  zz  nnaaččeelloomm  
ppoossttooppnnoossttii,,  zzaapprroossii  zzaa  ppoommoočč  vv  ssiillaahh  iinn  ssrreeddssttvviihh  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  zzaa  
ZZaahhooddnnoo  ššttaajjeerrsskkoo,,  ttaa  ppaa  gglleeddee  nnaa  ppoottrreebbee,,  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  RRSS..    
ŠŠttaabb  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  oobb  vveeččjjii  nnaarraavvnnii  aallii  ddrruuggii  nneessrreeččii  oorrggaanniizziirraa  ssvvoojjee  ddeelloo  nnaa  sseeddeežžuu  oobbččiinnsskkee  
uupprraavvee  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj..  RReezzeerrvvnnaa  llookkaacciijjaa  nnii  pprreeddvviiddeennaa  kkeerr  jjee  oobbjjeekktt  ppoottrreessnnoo  vvaarrnnoo  ggrraajjeenn,,  llaahhkkoo  ppaa  ssee  
vv  ttaa  nnaammeenn  uuppoorraabbii  ggaassiillsskkii  ddoomm  PPGGDD  ŠŠooššttaannjj..    
  
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  ŠŠooššttaannjj..    
  
  
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  CCeelljjee,,  ddoo  kkaatteerreeggaa  ssee  uuppoorraabbnniikkii  
ppoovveezzuujjeejjoo  pprreekk  rreeppeettiittoorrjjaa..  
ZZaa  vvzzppoossttaavviitteevv  rraaddiijjsskkee  zzvveezzee  mmeedd  rreeššeevvaallccii  nnaa  kkrraajjuu  nneessrreeččee  ssee  uuppoorraabblljjaa    ssiimmpplleekkssnnii  kkaannaall  ssiisstteemmaa  
zzvveezz  ZZAARREE..  ZZaa  vvssaakk  ddooddaattnnii  SSII  kkaannaall  jjee  ppoottrreebbnnoo  ddoobbiittii  ooddoobbrriitteevv  oodd  RReeCCOO  CCeelljjee  
  
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  CCeelljjee  
  
  
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    
  
8.1. Zaščitni ukrepi 
  
8.1.1 Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi  
  ((oocceennaa  ppoošškkooddoovvaannoossttii  oobbjjeekkttoovv))  
  

  
  
  
  
PPoo  ppoottrreessuu  jjee  ppoommeemmbbnnoo,,  ddaa  ssee  ččiimm  pprreejj  uuggoottoovvii,,  kkoolliikkoo  jjee  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttoovv  ((ssttaavvbb  iinn  ggrraaddbbeennoo--
iinnžžeenniirrsskkiihh  oobbjjeekkttoovv)),,  kkii  jjiihh  jjee  ss  pprreepprroossttiimmii  uukkrreeppii  mmooggooččee  hhiittrroo  ssaanniirraattii  aallii  uuttrrddiittii,,  kkoolliikkoo  oobbjjeekkttoovv  jjee  
ppoorruuššeenniihh  aallii  ttaakkoo  mmooččnnoo  ppoošškkooddoovvaanniihh,,  ddaa  jjiihh  nnii  mmooggooččee  ppoopprraavviittii,,  tteerr  kkoolliikkoo  jjee  pprreebbiivvaallcceevv,,  kkii  jjiimm  jjee  
ttrreebbaa  zzaaggoottoovviittii  zzaaččaassnnoo  pprreebbiivvaalliiššččee..    
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ZZaa  uuččiinnkkoovviittoo  ddeelloovvaannjjee  ttaakkoojj  ppoo  ppoottrreessuu  ssttaa  ppoosseebbnneeggaa  ppoommeennaa  ppoozznnaavvaannjjee  ppoottrreessnnee  ooddppoorrnnoossttii  iinn  
rraannlljjiivvoossttii  tteerr  uuggoottaavvlljjaannjjee  ppoošškkooddoovvaannoossttii  iinn  uuppoorraabbnnoossttii  ttiissttiihh  oobbjjeekkttoovv,,  vv  kkaatteerriihh  ssee  nnaaččrrttuujjeejjoo  ddeejjaavvnnoossttii  
cciivviillnnee  zzaaššččiittee  ((  ggaassiillsskkii  ddoomm  ŠŠooššttaannjj  ))  )),,  rreeššeevvaallnnee  iinn  zzddrraavvssttvveennee  ddeejjaavvnnoossttii  ((ZZddrraavvssttvveennaa  ppoossttaajjaa  
ŠŠooššttaannjj)),,  tteerr  vvsseehh  ttiissttiihh  rreezzeerrvvnniihh  oobbjjeekkttoovv,,  vv  kkaatteerriihh  bbii  ttee  ddeejjaavvnnoossttii  llaahhkkoo  ppootteekkaallee  zzaarraaddii  ppoovveeččaannjjaa  
ppoottrreebb  ((  OOssnnoovvnnaa  ššoollaa    KKaarrllaa  DDeessttoovvnniikkaa  KKaajjuuhh  ŠŠooššttaannjj,,  vvrrtteecc  ŠŠooššttaannjj  ))..  PPrraavv  ttaakkoo  jjee  ttrreebbaa  uuggoottoovviittii  ssttaannjjee  
kkoommuunnaallnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree  iinn  ttaakkoojj  zzaaččeettii  ppoopprraavviilloo  eelleekkttrriiččnniihh  nnaappeelljjaavv  iinn  ttrraannssffoorrmmaattoorrjjeevv,,  tteelleeffoonnsskkeeggaa  
oommrreežžjjaa,,  vvooddoovvooddoovv  iinn  pplliinnoovvooddoovv,,  ppaa  ttuuddii  eenneerrggeettsskkiihh  oobbjjeekkttoovv,,  kkii  ssoo  zzaarraaddii  ppoottrreessaa  nneehhaallii  ddeelloovvaattii..  
UUggoottoovviittii  jjee  ttrreebbaa  ssttaannjjee  pprroommeettnniicc  tteerr  ooččiissttiittii  rruuššeevviinnee  zz  uulliicc,,  ppooddpprreettii  aallii  ppoopprraavviittii  ppoošškkooddoovvaannee  mmoossttoovvee  
iinn  uurreeddiittii  oobbvvoozzee..  TToo  vvrrssttnnaa  oopprraavviillaa  iizzvvaajjaajj  KKoommuunnaallaa  VVeelleennjjee  iinn  PPUUPP  SSaauubbeerrmmaacchheerr..  
  
ZZaarraaddii  uuččiinnkkoovviitteeggaa  uukkrreeppaannjjaa  ppoo  ppoottrreessuu  jjee  ttrreebbaa  ččiimm  pprreejj  pprriipprraavviittii  oocceennoo  ppoošškkooddoovvaannoossttii  iinn  uuppoorraabbnnoossttii  
oobbjjeekkttoovv..  NNaa  ppooddllaaggii  tteehh  oocceenn  ssee  pprriiddoobbiijjoo  ppooddaattkkii  oo  ppoottrreebbnnii  kkoolliiččiinnii  ššoottoorroovv,,  pprriikkoolliicc  iinn  mmoonnttaažžnniihh  hhiišš  zzaa  
zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv  pprreebbiivvaallssttvvaa..  NNaa  ppooddllaaggii  uuggoottoovviitteevv  jjee  ttrreebbaa  ččiimm  pprreejj  nnaarreeddiittii  nnaaččrrtt::  
  

––  nnuujjnniihh  rruuššeennjj  iinn  ooddssttrraanniitteevv  oobbjjeekkttoovv  aallii  ddeelloovv  oobbjjeekkttoovv,,  kkii  ggrroozziijjoo  ss  ppoorruuššiittvviijjoo,,  iinn  ooddssttrraanniitteevv  
rraazzrraahhlljjaanniihh  rruuššeevviinn,,  

––  ddoollooččiittvvee  iinn  uurreeddiittvvee  llookkaacciijj  zzaa  ppoossttaavviitteevv  zzaaččaassnniihh  pprreebbiivvaalliišščč,,  
––  ooddvvoozzaa  rruuššeevviinn,,  
––  zzmmaannjjššaannjjaa  aallii  ooddssttrraanniittvvee  tteežžkkiihh  oobbtteežžbb,,  
––  zzaaččaassnneeggaa  ooddrraannjjaa  iinn  ppooddppiirraannjjaa  oobbjjeekkttoovv,,  
––  vvooddoorraavvnneeggaa  ooppiirraannjjaa,,  
––  vvggrraajjeevvaannjjaa  vveezzii,,  ppooddppoorrnniihh  zziiddoovv,,  ppoollnniillnniihh  eelleemmeennttoovv  iinn  zzuunnaannjjiihh  ppooddppoorrnniihh  eelleemmeennttoovv..  

  
UUggoottaavvlljjaannjjee  ppoošškkooddoovvaannoossttii  iinn  uuppoorraabbnnoossttii  oobbjjeekkttoovv  zzaahhtteevvaa  uusskkllaajjeennoo  ddeelloovvaannjjee  vveeččjjeeggaa  šštteevviillaa  
ssttrrookkoovvnnoo  uussppoossoobblljjeenniihh  eekkiipp,,  kkii  jjiihh  sseessttaavvlljjaajjoo  ggrraaddbbeennii  iinnžžeenniirrjjii  iinn  tteehhnniikkii  aallii  aarrhhiitteekkttii  tteerr  llookkaallnnii  vvooddnniikkii,,  kkii  
ppoozznnaajjoo  rraazzmmeerree  nnaa  tteerreennuu..  EEkkiippee  ssee  oorrggaanniizziirraajjoo  zznnoottrraajj  rreeggiijj  ppaa  ttuuddii  vv  vveeččjjiihh  ppoottrreessnnoo  ooggrroožžeenniihh  mmeessttiihh..  
  
PPrrvvaa  oocceennaa  ppoošškkooddoovvaannoossttii  iinn  uuppoorraabbnnoossttii  oobbjjeekkttoovv  mmoorraa  bbiittii  iizzddeellaannaa  žžee  vv  nneekkaajj  ddnneehh  ppoo  ppoottrreessuu,,  
ooddvviissnnoo  oodd  oobbsseeggaa  ppoosslleeddiicc..  NNjjeenn  nnaammeenn  jjee  zzaaggoottoovviittii  kkaarr  nnaajjhhiittrreejjššoo  oocceennoo  oo  ppoottrreebbnnii  ppoommooččii  tteerr  
ooppoozzoorriittii  pprreebbiivvaallccee  nnaa  nneevvaarrnnoossttii,,  kkii  jjiihh  pprreeddssttaavvlljjaajjoo  ppoošškkooddoovvaannii  oobbjjeekkttii..  PPrrii  oocceennjjeevvaannjjuu  
ppoošškkooddoovvaannoossttii  iinn  uuppoorraabbnnoossttii  oobbjjeekkttoovv  ppootteekkaa  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  zz  rreeggiijjsskkoo  kkoommiissiijjoo  zzaa  oocceennoo  šškkooddee..  OObbjjeekkttii  
ssee  nnaa  ppooddllaaggii  pprreegglleeddaa,,  kkii  ggaa  oopprraavviijjoo  oommeennjjeennee  ssttrrookkoovvnnee  eekkiippee,,  oozznnaaččiijjoo  iinn  rraazzvvrrssttiijjoo  nnaa::  
  
BBaarrvvaa  KKllaassiiffiikkaacciijjaa              OOppiiss  ssttaannjjaa  
  

uuppoorraabbeenn  oobbjjeekktt,,    OObbjjeekktt  jjee,,  rraazzeenn  nnaa  oobbmmooččjjiihh,,  kkii  ssoo  zzaarraaddii  llookkaallnniihh  nneevvaarrnnoossttii  
  ppoosseebbeejj  oozznnaaččeennaa  kkoott  nneevvaarrnnaa,,  vvaarreenn  zzaa  uuppoorraabboo..  
  
zzaaččaassnnoo  nneeuuppoorraabbeenn  OObbjjeekktt,,  kkii  ggaa  jjee  ppoottrreess  ttaakkoo  ppoošškkooddoovvaall,,  ddaa  bbii  ggaa  uutteeggnniill  
oobbjjeekktt    mmooččnneejjššii  nnaakknnaaddnnii  ppooppoottrreessnnii  ssuunneekk  uunniiččiittii..  SSttaavvbbee  nnii  ddoovvoolljjeennoo  

uuppoorraabblljjaattii,,  ddookklleerr  ssee  ss  ttaakkoo  iimmeennoovvaannoo  tteehhnniiččnnoo  oocceennoo  nnee  iizzddeellaa  
ddookkoonnččnnee  oocceennee  ssttaannjjaa..  VVssttoopp  jjee  ddoovvoolljjeenn  llee  nnaa  llaassttnnoo  
ooddggoovvoorrnnoosstt  iinn  ssaammoo  zzaa  ččaassoovvnnoo  oommeejjeennoo  oobbddoobbjjee..  

  
nneeuuppoorraabbeenn  oobbjjeekktt  OObbjjeekktt  jjee  zzeelloo  hhuuddoo  ppoošškkooddoovvaann,,  oobbssttaajjaa  nneevvaarrnnoosstt  ddeellnnee  aallii  

ppooppoollnnee  ppoorruuššiittvvee..  TTaakkoojj  jjee  ttrreebbaa  zzaaggoottoovviittii  vvaarrnnoossttnnee  uukkrreeppee..  
VVssttoopp  bbrreezz  ppoosseebbnneeggaa  ppoooobbllaassttiillaa  jjee  ssttrrooggoo  pprreeppoovveeddaann..  
OOzznnaakkaa  nnee  ppoommeennii  oobbvveezznneeggaa  rruuššeennjjaa..  

  
PPrrii  iizzddeellaavvii  oocceennee  uuppoorraabbnnoossttii  oobbjjeekkttaa  iimmaajjoo  pprreeddnnoosstt  ssttaavvbbee,,  kkaatteerriihh  ddeelloovvaannjjee  jjee  ppoommeemmbbnnoo  zzaa  ZZRRPP..  
PPrriissttoopp  kk  iizzddeellaavvii  oocceennee  uuppoorraabbnnoossttii  ssttaavvbbee  tteemmeelljjii  nnaa  vvnnaapprreejj  pprriipprraavvlljjeenneemm  iinn  ddeellnnoo  pprreedd  iizzppoollnnjjeenneemm  
vvpprraaššaallnniikkuu..  VVssii  pprriissttooppii  tteemmeelljjiijjoo  nnaa  vviizzuuaallnneemm  pprreegglleedduu,,  ppoošškkooddoovvaannoosstt  iinn  uuppoorraabbnnoosstt  ssttaavvbb  ppaa  ssee  
oocceennjjuujjeettaa  kkoommiissiijjsskkoo,,  uuppoorraabblljjaa  ssee  eennooffaazznnii  pprriissttoopp  kk  oocceennjjeevvaannjjuu  uuppoorraabbnnoossttii  ssttaavvbb  ppoo  ppoottrreessuu..    
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SSlliikkaa::  EEnnooffaazznnii  pprriissttoopp  kk  oocceennjjeevvaannjjuu  uuppoorraabbnnoossttii  ssttaavvbb  ppoo  ppoottrreessuu  
  
VV  pprroocceessuu  oobbnnoovvee  jjee  ttrreebbaa  zzaa  vvssee  zzaaččaassnnoo  nneeuuppoorraabbnnee  iinn  nneeuuppoorraabbnnee  oobbjjeekkttee  iizzddeellaattii  ttaakkoo  iimmeennoovvaannoo  
tteehhnniiččnnoo  oocceennoo  oobbjjeekkttaa,,  vv  kkaatteerrii  jjee  ttrreebbaa  oovvrreeddnnoottiittii  tteehhnniiččnnee  mmoožžnnoossttii  zzaa  ssaannaacciijjoo  oozziirroommaa  uuttrrddiitteevv  iinn  
ssttrroošškkee  pprreennoovvee  aallii  rruuššeennjjaa..  
  
PPrroossttoorrsskkii,,  uurrbbaanniissttiiččnnii,,  ggrraaddbbeennii  iinn  ddrruuggii  tteehhnniiččnnii  uukkrreeppii  ssee  uuvveelljjaavvlljjaajjoo  pprrii  nnaaččrrttoovvaannjjuu  iinn  uurreejjaannjjuu  
pprroossttoorraa  tteerr  nnaasseelliijj  iinn  pprrii  ggrraaddiittvvii  oobbjjeekkttoovv  zz  nnaammeennoomm,,  ddaa  ssee  pprreepprreeččiijjoo  oozziirroommaa  zzmmaannjjššaajjoo  šškkooddlljjiivvii  vvpplliivvii  
ppoottrreessaa  tteerr  ddaa  ssee  oommooggooččii  ZZRRPP..  MMeedd  ttee  uukkrreeppee  ssppaaddaajjoo  ttuuddii::  

––  ddoollooččiitteevv  iinn  uurreeddiitteevv  llookkaacciijj  zzaa  ppoossttaavviitteevv  zzaaččaassnniihh  pprreebbiivvaalliišščč,,  
––  ddoollooččiitteevv  iinn  uurreeddiitteevv  llookkaacciijj  ooddllaaggaalliišščč  zzaa  zzaaččaassnnoo  ooddllaaggaannjjee  rruuššeevviinn  iinn  ddrruuggiihh  mmaatteerriiaalloovv,,  
––  zzaaggoottoovviitteevv  ppoovvrrššiinn  zzaa  ppookkoopp  vveeččjjeeggaa  šštteevviillaa  uummrrlliihh  lljjuuddii  iinn  ppooggiinnuulliihh  žžiivvaallii,,  
––  ddoollooččiitteevv  ooddllaaggaalliišščč  ppoosseebbnniihh  ooddppaaddkkoovv,,  
––  ddoollooččiitteevv  iinn  uurreeddiitteevv  llookkaacciijj  oozziirroommaa  oobbjjeekkttoovv  zzaa  zzbbiirraannjjee  iinn  zzaaččaassnnoo  sskkllaaddiiššččeennjjee  nneevvaarrnniihh  

ssnnoovvii  iizz  ggoossppooddiinnjjsstteevv,,  iinndduussttrriijjee  iinn  ddrruuggiihh  ddeejjaavvnnoossttii,,  
––  vvzzppoossttaavviitteevv  kkoommuunniikkaacciijj  iinn  ddoollooččiitteevv  oobbhhooddnniihh  ppoottii..  

  

PP  ––  11//33  PPooddaattkkii  oo  PPoovveelljjnniikkuu  CCZZ  iinn  nnjjeeggoovveemm  nnaammeessttnniikkuu  

PP  ––  1122//11  PPrreegglleedd  ddeeppoonniijj  zzaa  rruuššeevviinnee    

PP  ––  1122//22  PPrreegglleedd  llookkaacciijj  iinn  oobbjjeekkttoovv  zzaa  zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv    

PP  ––  1133//22  MMeettooddoollooggiijjaa  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  
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8.1.2.  Evakuacija 

  

  
EEvvaakkuuaacciijjaa  jjee  oorrggaanniizziirraann  uummiikk  pprreebbiivvaallcceevv  zz  ooggrroožžeenneeggaa  nnaa  vvaarrnneejjššee  oobbmmooččjjee  iinn  ssee  iizzvvaajjaa,,  ččee  nnii  mmooggooččee  
zz  ddrruuggiimmii  uukkrreeppii  zzaaggoottoovviittii  nnjjiihhoovvee  vvaarrnnoossttii..  EEvvaakkuuaacciijjoo  llaahhkkoo  ooddrreeddii  žžuuppaann    OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj,,  vv  nnuujjnniihh  
pprriimmeerriihh  ppaa  ttuuddii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj..    
  
  
  
  
PPrreebbiivvaallccii  ssee  oobb  ppoottrreessuu  pprraavviilloommaa  nnee  eevvaakkuuiirraajjoo  zz  oobbmmooččjjaa,,  kkii  ggaa  jjee  pprriizzaaddeell  ppoottrreess;;  ččee  jjee  llee  mmooggooččee,,  ssee  
uurreeddiijjoo  nnaassttaanniittvveennee  zzmmoogglljjiivvoossttii  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,  ččiimm  bblliižžjjee  nnjjiihhoovviimm  ddoommoovvoomm..    
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ČČee  vvsseehh  nnii  mmooggooččee  nnaammeessttiittii  nnaa  llookkaacciijjee  vv  ddoommaaččii  oobbččiinnii,,  ssee  ddeell  pprreebbiivvaallcceevv  eevvaakkuuiirraa  vv  ssoosseeddnnjjee,,  
nneepprriizzaaddeettee  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  aallii  rreeggiijjee..  KKoooorrddiinnaacciijjoo  llee--tteeggaa  pprreevvzzaammee  oobbččiinnaa..  ŽŽuuppaann  llaahhkkoo  iizzjjeemmoommaa  
ooddrreeddii,,  ddaa  mmoorraajjoo  llaassttnniikkii  aallii  uuppoorraabbnniikkii  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  hhiišš  iinn  vviikkeennddoovv  zzaaččaassnnoo  sspprreejjeettii  nnaa  ssttaannoovvaannjjee  
eevvaakkuuiirraannee  pprreebbiivvaallccee,,  ččee  nnjjiihhoovvee  nnaassttaanniittvvee  nnii  mmooggooččee  rreeššiittii  nnaa  ddrruuggaaččeenn  nnaaččiinn..  
  
ZZ  ooggrroožžeenneeggaa  oobbmmooččjjaa  pprreeddnnoossttnnoo  eevvaakkuuiirraammoo  nneekkaatteerree  sskkuuppiinnee  pprreebbiivvaallcceevv,,  zzllaassttii  bboollnnee  iinn  oossttaarreellee,,  
iinnvvaalliiddee,,  rreekkoonnvvaalleesscceennttee,,  nnoosseeččnniiccee  tteerr  mmaatteerree  iinn  ssaammoohhrraanniillccee  zz  nneepprreesskkrrbblljjeenniimmii  oottrrookkii..  EEvvaakkuuaacciijjaa  
llaahhkkoo  oobbsseeggaa  ttuuddii  nnuujjnnoo  pprreesseelliitteevv  žžiivviinnee  iinn  ddrruuggiihh  ddoommaaččiihh  žžiivvaallii,,  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  tteerr  ddoobbrriinn,,  kkii  ssoo  
nnuujjnnee  zzaa  žžiivvlljjeennjjee..  
  
EEvvaakkuuaacciijjoo  iinn  uussmmeerrjjaannjjee  ooggrroožžeenneeggaa  pprreebbiivvaallssttvvaa  oorrggaanniizziirraajjoo  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj,,  iizzvvaajjaa  ppaa  jjoo  pprriissttoojjnnii  
oobbččiinnsskkii  ššttaabb  CCZZ  ss  ppoommooččjjoo    sslluužžbbee  zzaa  ppooddppoorroo,,  ggaassiillcceevv  ;;  PPGGDD  ŠŠooššttaannjj,,  PPGGDD  LLookkoovviiccaa  ,,  PPGGDD  TTooppoollššiiccaa,,  
PPGGDD  GGaabbeerrkkee    iinn  PPoolliicciijjee  ––  PPoolliicciijjsskkee  ppoossttaajjee  VVeelleennjjee..  PPoo  ppoottrreebbii  ssooddeelluujjee  pprrii  eevvaakkuuaacciijjii  ooggrroožžeenneeggaa  
pprreebbiivvaallssttvvaa  ttuuddii  SSVV..  EEvvaakkuuaacciijjoo  nnaa  oobbmmooččjjuu  ddvveehh  aallii  vveečč  oobbččiinn  uussmmeerrjjaa  iinn  uusskkllaajjuujjee  pprriissttoojjnnii  rreeggiijjsskkii  
ppoovveelljjnniikk  CCZZ  zzaa  ZZŠŠ..    
  
OObbččiinnaa  zzaaggoottoovvii  pprreevvoozznnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  pprreevvoozz  eevvaakkuuiirraanniihh  pprreebbiivvaallcceevv,,  ssee  oorrggaanniizziirraa  zz  oosseebbnniimmii  
aavvttoommoobbiillii  eevvaakkuuiirraanniihh,,  vvoozziillii  aavvttoopprreevvoozznniikkoovv  iinn  ččee  bbii  bbiillee  ppoottrreebbee  ššee  vveeččjjee,,  ssee  vv  pprreevvoozz  vvkklljjuuččii  vvoozziillaa  
ggaassiillcceevv..  VV  pprriimmeerruu,,  ddaa  oobbččiinnaa  llee--tteehh  nnee  mmoorree  zzaaggoottoovviittii,,  jjii  pprrii  zzaaggoottaavvlljjaannjjuu  ssrreeddsstteevv  zzaa  pprreevvoozz  ppoommaaggaa  
rreeggiijjaa..    
  
OObbččiinnaa  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  ppoosskkrrbbii  ttuuddii  zzaa  nnaassttaanniittvveennee  zzmmoogglljjiivvoossttii  ((hhlleevvee))  iinn  pprreesskkrrbboo  zzaa  žžiivviinnoo,,  
nnaaččeelloommaa  ččiimm  bblliižžjjee  ddoommoovv  llaassttnniikkoovv..  RReeggiijjaa  jjii  pprrii  tteemm  llaahhkkoo  ppoommaaggaa  zz  zzaaggoottaavvlljjaannjjeemm  ddooddaattnnee  pprreesskkrrbbee  
((kkrrmmaa,,  vvooddaa))..  
  

VV  kkoolliikkoorr  pprreebbiivvaallcceevv  nnii  mmooggooččee  eevvaakkuuiirraattii  oozziirroommaa  nnaassttaanniittii  vv  oobbjjeekkttee,,  kkii  ssoo  ddoollooččeennii  zz  nnaaččrrttoomm  ((pprriillooggee)),,  
ssee  eevvaakkuuaacciijjaa  iizzvvaajjaa  nnaa  zzaa  ttoo  ddoollooččeennoo  oobbmmooččjjee..  VV  oobbččiinnii  ŠŠooššttaannjj  jjee  zzaa  zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv  ddoollooččeenn  
ššppoorrttnnoo  iiggrriiššččee  ŠŠooššttaannjj..  NNaa  iiggrriiššččuu  jjee  nnaaččrrttoovvaammiihh  880000  nnaammeessttiittvveenniihh  mmeesstt..  ZZaa  zzaaččaassnnaa  pprreebbiivvaalliiššččaa  ssee  
uuppoorraabbiijjoo  kkoonntteejjnneerrjjii  iinn  ššoottoorrii..      

PPoossttooppeekk  eevvaakkuuaacciijjee  jjee  ppooddrroobbnneejjee  oopprreeddeelljjeenn  vv  pprriillooggii  1122..  

    
  

PP  ––  1122  EEvvaakkuuaacciijjaa    

PP  --    1122//66  PPrreegglleedd  nnaammeessttiittvveenniihh  kkaappaacciitteett  vv  oobbččiinnii  

PP  ––  1122//77  PPrreegglleedd  pprreehhrraammbbeenniihh  kkaappaacciitteett  vv  oobbččiinnii  

PP  ––  1122//22  PPrreegglleedd  llookkaacciijj  iinn  oobbjjeekkttoovv  zzaa  zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv  
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8.1.3.   Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 

  
VV  pprriimmeerruu  ppoottrreessaa  iinn  vv  pprriimmeerriihh  hhuujjššee  ppoošškkooddoovvaannoossttii  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  oobbjjeekkttoovv  ssee  uukkrreepp  iizzvvaajjaa  ppoo  nnaasslleeddnnjjii  
sshheemmii..  
  
  

  
SSpprreejjeemm  iinn  oosskkrrbbaa  ooggrroožžeenniihh  tteerr  pprriizzaaddeettiihh  pprreebbiivvaallcceevv  oobbsseeggaa::    

--  eevviiddeennttiirraannjjee  ooggrroožžeenniihh  pprreebbiivvaallcceevv,,    

--  uurreejjaannjjee  sspprreejjeemmaalliišščč,,    

--  uurreejjaannjjee  zzaaččaassnniihh  pprreebbiivvaalliišščč  ((ččee  jjee  llee  mmooggooččee  pprreebbiivvaallccee  nnaammeessttiimmoo  vv  zziiddaannee  oobbjjeekkttee  
oozziirroommaa  vv  bbiivvaallnniikkee,,  vv  nnuujjnniihh  pprriimmeerriihh  ppaa  vv  ššoottoorree)),,    

--  nnaassttaanniitteevv  pprreebbiivvaallssttvvaa,,  

--  oosskkrrbbaa  zz  nnaajjnnuujjnneejjššiimmii  žžiivvlljjeennjjsskkiimmii  ppoottrreebbššččiinnaammii  ((ppiittnnoo  vvooddoo,,  hhrraannoo,,  oobblleekkoo,,  
eelleekkttrriiččnnoo  eenneerrggiijjoo,,  nnuujjnnoo  zzddrraavvssttvveennoo  oosskkrrbboo,,  ppssiihhoolloošškkoo  ppoommooččjjoo,,  oobbvveeššččaannjjeemm  iinn  
iizzoobbrraažžeevvaannjjeemm  ššoolloooobbvveezznniihh  oottrrookk)),,    

--  zzbbiirraannjjee  iinn  rraazzddeelljjeevvaannjjee  hhuummaanniittaarrnnee  ppoommoočč..  
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PPrrii  iizzvvaajjaannjjuu  tteeggaa  uukkrreeppaa  ssooddeelluujjee  ŠŠttaabb  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj,,  sslluužžbbaa  CCZZ  zzaa  ppooddppoorroo,,OOŠŠ  KKaarreell  DDeessttoovvnniikk  
KKaajjuuhh  ŠŠooššttaannjj..  SSooddeelluujjee  ttuuddii  vvrrtteecc  ŠŠooššttaannjj  iinn  TTeerrmmee  TTooppoollššiiccaa,,  kkii  rraazzppoollaaggaajjoo  zz  nnaassttaanniittvveenniimmii  iinn  
pprreehhrraammbbeenniimmii  zzmmoogglljjiivvoossttmmii,,  OOOO  RRKK  ŠŠooššttaannjj,,    iinn  ddrruuggee  hhuummaanniittaarrnnee  oorrggaanniizzaacciijjee,,  cceenntteerr  zzaa  ssoocciiaallnnoo  
ddeelloo  ŠŠooššttaannjj  tteerr  oobbččaannii  vv  ookkvviirruu  ssoosseesskkee  ppoommooččii..    
  
ZZaa  iizzvvaajjaannjjee  uukkrreeppoovv  sspprreejjeemmaannjjaa,,  nnaassttaanniittvvee  iinn  pprreesskkrrbbee  ooggrroožžeenniihh  pprreebbiivvaallcceevv  iimmaajjoo  ppoosseebbeenn  ppoommeenn  
ssttaacciioonnaarrjjii  iinn  nnaassttaanniittvveennee  eennoottaa  OOOORRKK  ––((  oobbččiinnsskkaa  oorrggaanniizzaacciijjaa  rrddeeččeeggaa  kkrriižžaa  ŠŠooššttaannjj  ))  tteerr  nnjjiihhoovvii  
pprriippaaddnniikkii,,  kkii  ssee  llaahhkkoo  oobb  ppoottrreessuu  aakkttiivviirraajjoo  zzaa  jjaavvnnoo  ddoobbrroo  iinn  ppoommoočč..  OObbččiinnaa  zzaaggoottoovvii  nnaa  ppooddllaaggii  ssvvoojjiihh  
nnaaččrrttoovv  zzbbiirraannjjee  ppooddaattkkoovv  oo  pprreebbiivvaallcciihh,,  kkii  ssoo  oossttaallii  bbrreezz  ssttrreehhee,,  pprreeddvviiddeennoo  iinn  uurreejjeennoo  ppaa  jjee  ttuuddii  
oobbččiinnsskkoo  sspprreejjeemmaalliiššččee  zzaa  eevvaakkuuiirraannee  pprreebbiivvaallccee  vv  pprroossttoorriihh  OOŠŠ  ŠŠooššttaannjj  vvrrttccaa  ŠŠooššttaannjj,,ššppoorrttnniihh  
ddvvoorraannaahh  OOŠŠ  ŠŠooššttaannjj  ,,  ččee  jjee  llee  mmooggooččee  eevvaakkuuiirraannee  pprreebbiivvaallccee  nnaammeessttii  vv  zziiddaannee  oobbjjeekkttee  oozz..  bbiivvaallnniikkee,,  vv  
nnaajjnnuujjnneejjššiihh  pprriimmeerriihh  ttuuddii  vv  ššoottoorree..  VV  kkoolliikkoorr  tteehh  kkaappaacciitteett  oobbččiinnaa  nniimmaa,,  jjiihh  zzaaggoottaavvlljjaa  ZZŠŠRR..  OObbjjeekkttii  zzaa  
zzaaččaasseenn  sspprreejjeemm  eevvaakkuuiirraanniihh  pprreebbiivvaallcceevv  mmoorraajjoo  bbiittii  nnaa  oobbmmooččjjuu,,  kkii  ggaa  ppoottrreess  nnii  mmooččnneejjee  pprriizzaaddeell  
oozziirroommaa  nnii  pprriizzaaddeell..  VV  ttaa  nnaammeenn  ssee  llaahhkkoo  uuppoorraabblljjaajjoo  ttuuddii  vveeččnnaammeennsskkii  pprroossttoorrii,,  tteelloovvaaddnniiccaa  OOŠŠ  KKaarrllaa  
DDeessttoovvnniikkaa  KKaajjuuhh  ŠŠooššttaannjj..    
ČČee  ppoottrreebbee  ppoo  nnaassttaanniittvvii,,  oosskkrrbbii  iinn  zzbbiirraannjjuu  tteerr  ddeelliittvviijjoo  hhuummaanniittaarrnnee  ooggrroožžeenniihh  pprreebbiivvaallcceevv  pprreesseeggaajjoo  
mmoožžnnoossttii  ppoossaammeezznnee  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj,,  pprrii  tteemm  ppoommaaggaa  rreeggiijjaa  zz  zzaaggoottaavvlljjaannjjeemm  mmooššttvvaa  tteerr  oopprreemmee  iinn  
ssrreeddsstteevv  iizz  ddrržžaavvnniihh  rreezzeerrvv..  
  
V občini Šoštanj so za sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev zadolžene naslednje institucije ter 
organizacije: 

- oskrbo s pitno vodo zagotavljajo PGD Občine Šoštanj 
- zdravstveno oskrbo ter nujno medicinsko pomoč zagotavlja Javni zavod ZD Velenje 
- psihološko pomoč Center za socialno delo Velenje 
- izobraževanje šoloobveznih otrok zagotavlja osnovna šola Karla Destovnika Kajuh Šoštanj 
- oskrbo s hrano pogodbeni izvajalci,( OŠ Šoštanj, TEŠ in Terme Topolšica ) 
- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči (oblačila in ostala oprema) pa občinska 
organizacija Rdečega Križa Šoštanj 

  

PP  ––  66//11  SSeezznnaamm  hhuummaanniittaarrnniihh  oorrggaanniizzaacciijj    

PP  ––  66//22  PPrreegglleedd  cceennttrroovv  zzaa  ssoocciiaallnnoo  ddeelloo  ss  ppooddaattkkii  oo  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebbaahh  

PP  ––  1122//66  PPrreegglleedd  nnaammeessttiittvveenniihh  kkaappaacciitteett  vv  oobbččiinnii  

PP  ––  1122//77  PPrreegglleedd  pprreehhrraammbbeenniihh  kkaappaacciitteett  vv  oobbččiinnii  

PP  ––  1122//22  PPrreegglleedd  llookkaacciijj  zzaa  ppoossttaavviitteevv  zzaassiillnniihh  bbiivvaalliišščč  
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8.1.4.   Radiološka, kemijska in biološka zaščita 
  

  
  
OObb  ppoottrreessuu  nnaassttaannee  ttuuddii  nneevvaarrnnoosstt,,  ddaa  zzaarraaddii  ppoošškkooddbb  nnaa  pprroommeettnniihh  ssrreeddssttvviihh  kkii  pprreevvaažžaajjoo  nneevvaarrnnee  
ssnnoovvii,,  pprriiddee  ddoo  nneennaaddzzoorroovvaanneeggaa  uuhhaajjaannjjaa  tteehh  ssnnoovvii  vv  ookkoolljjee..  NNaa  cceelloottnneemm  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu  jjee  ttrreebbaa  
ppoooossttrriittii  nnaaddzzoorr  nnaadd  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  iinn  rraavvnnaannjjeemm  zz  nnjjiimmii  ,,  pprreeddvvsseemm  vv  cceessttnneemm  pprroommeettuu..  
  
RRKKBB  zzaaššččiittaa,,  oobbsseeggaa::    

--  eevviiddeennttiirraannjjee  vviirroovv  ttvveeggaannjjaa  zzaarraaddii  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii,,    

--  iizzvviiddoovvaannjjee  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii  vv  ookkoolljjuu  ((ddeetteekkcciijjaa,,  iiddeennttiiffiikkaacciijjaa,,  ddoozziimmeettrriijjaa,,  pprreepprroosstteejjššee  
aannaalliizzee)),,    

--  uuggoottaavvlljjaannjjee  iinn  oozznnaaččeevvaannjjee  mmeejjaa  kkoonnttaammiinniirraanniihh  oobbmmooččiijj,,    

--  uuggoottaavvlljjaannjjee  pprreenneehhaannjjaa  rraaddiioolloošškkee  iinn  kkeemmiijjsskkee  nneevvaarrnnoossttii,,    

--  jjeemmaannjjee  vvzzoorrcceevv  zzaa  aannaalliizzee  iinn  pprreeiisskkaavvee,,    

--  uussmmeerrjjaannjjee,,  uusskkllaajjeevvaannjjee  iinn  iizzvvaajjaannjjee  zzaaššččiittnneeggaa  uukkrreeppaa,,    

--  ddeekkoonnttaammiinnaacciijjaa  lljjuuddii  iinn  oopprreemmee,,    

--  zzbbiirraannjjee  iinn  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii..    
  
RRKKBB  zzaaššččiittoo  oorrggaanniizziirraajjoo  iinn  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  zzaaššččiittnneeggaa  uukkrreeppaa  ssooddeelluujjeejjoo  UUNNIIOORR  dd..dd..,,  SSWWAATTYYCCOOMMEETT  dd..oo..oo..    
ŠŠooššttaannjj  tteerr    ddrruuggee    mmaannjjššee  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kkii  vv  ssvvoojjeemm  ddeelloovvnneemm  pprroocceessuu  uuppoorraabblljjaajjoo,,    pprreevvaažžaajjoo  aallii  
sskkllaaddiiššččiijjoo  nneevvaarrnnee  ssnnoovvii..  PPrrii  nnaaččrrttoovvaannjjuu  ssooddeelluujjee  ttuuddii  oobbččiinnaa  ŠŠooššttaannjj  sskkuuppaajj  zz  ggaassiillsskkoo  eennoottoo  ššiirrššeeggaa  
ppoommeennaa  PPGGDD  VVeelleennjjee  ..  
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PPoo  ppoottrreessuu  jjee  ttrreebbaa  oorrggaanniizziirraattii  ttuuddii  zzbbiirraannjjee  tteerr  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  rraazzlliiččnniihh  kkeemmiikkaalliijj,,  kkii  ssee  uuppoorraabblljjaajjoo  vv  
iinndduussttrriijjii,,  kkmmeettiijjssttvvuu  iinn  ppoo  ggoossppooddiinnjjssttvviihh..    
NNaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  ssoo  ppooddjjeettjjaa  ((TTEEŠŠ,,  GGoorreennjjee))  ,,  kkii  bbii  pprreeddssttaavvlljjaallii  vveeččjjee  vviirree  ttvveeggaannjjaa  nneessrreečč..  
  
VV  kkoolliikkoorr  bbii  ppaa  pprriiššlloo  ddoo  nneessrreeččee  zz  nneevvaarrnnoo  ssnnoovvjjoo  jjee  zzaa  iinntteerrvveenncciijjee  oobb  mmoorreebbiittnniihh  nneessrreeččaahh  nnaa  
ppoottrreessnneemm  oobbmmooččjjuu  pprriissttoojjnnoo  PPGGDD  VVeelleennjjee  kkoott  eennoottaa  ššiirrššeeggaa  ppoommeennaa..  VV  kkoolliikkoo  ssee  rraabbii  ddooddaattnnaa  ppoommoočč  vv  
ssiillaahh  iinn  ssrreeddssttvviihh  ssee  aakkttiivviirraa  ššee  PPGGEE  CCeelljjee..    
ZZaa  zzbbiirraannjjee  iinn  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  rraazznniihh  kkeemmiikkaalliijj,,  kkii  ssee  nnaahhaajjaajjoo  nnaa  oobbmmooččjjiihh,,  kkii  jjiihh  jjee  pprriizzaaddeell  ppoottrreess,,  ssee  
llaahhkkoo  uuppoorraabbiijjoo  ttuuddii  ppoosseebbnnee  ppoossooddee  zzaa  zzbbiirraannjjee  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii,,  kkii  ssee  nnaahhaajjaajjoo  vv  CCiinnkkaarrnnii  CCeelljjee..    
PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  llaahhkkoo  ooddrreeddii  iizzvvzzeemm  tteerr  oorrggaanniizziirraa  pprreevvoozz  ppoosseebbnniihh  ppoossoodd  ((vv  pprriimmeerruu,,  ddaa  
tteeggaa  nnee  zzmmoorree  zzaaggoottoovviittii  PPGGDD  VVeelleennjjee  iinn  PPGGEE  CCeelljjee))..  VV  tteemm  pprriimmeerruu  ssee  uuppoošštteevvaajjoo  ddoollooččiillaa  oobbččiinnsskkeeggaa  
nnaaččrrttaa  ZZiiRR  oobb  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii..  OObb  ppoojjaavvuu  vveeččjjee  oonneessnnaažžeennoossttii  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii,,  kkoo  
oobbččiinnaa  nniimmaa  uussttrreezznniihh  ssttrrookkoovvnniihh  eekkiipp,,    PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  zzaapprroossii  PPoovveelljjnniikkaa  CCZZ  zzaa  ZZŠŠ  zzaa  
ppoommoočč..    
  
  
OObbvveeššččaannjjee,,  aallaarrmmiirraannjjee  iinn  zzaaššččiittnnii  uukkrreeppii  ssee  iizzvvaajjaajjoo  sskkllaaddnnoo  zz  nnaaččrrttii  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj..  
  

PP  ––  77//55  PPrreegglleedd  oorrggaanniizzaacciijj  --  ooddssttrraannjjeevvaallcceevv  iinn  zzbbiirraallcceevv  ooddppaaddkkoovv  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii  

  
8.1.5. Zaščita kulturne dediščine 
  
ZZaaššččiittaa  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  oobbsseeggaa  pprriipprraavvee  iinn  iizzvvaajjaannjjee  uukkrreeppoovv  zzaa  zzmmaannjjššaannjjee  nneevvaarrnnoossttii  tteerr  
pprreepprreeččeevvaannjjee  iinn  zzmmaannjjššaannjjee  šškkooddlljjiivviihh  vvpplliivvoovv  ppoottrreessaa  nnaa  kkuullttuurrnnoo  ddeeddiiššččiinnoo..  PPrriipprraavvee  iinn  zzaaššččiittnnee  uukkrreeppee  
iizzvvaajjaajjoo  llaassttnniikkii  iinn  uuppoorraabbnniikkii  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee,,  ssttrrookkoovvnnaa  sslluužžbbaa  zzaa  vvaarrssttvvoo  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee,,  OObbččiinnee  
ŠŠooššttaannjj  iinn  ddrržžaavvaa..  PPrrii  iizzvvaajjaannjjuu  zzaaššččiittee  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  oobb  ppoottrreessuu  ppoo  ppoottrreebbii  ssooddeelluujjeejjoo  ttuuddii  uussttrreezznnee  
eennoottee  iinn  sslluužžbbee  CCZZ,,  ggaassiillsskkee  eennoottee  tteerr  ddrruuggee  ssiillee  zzaa  ZZRRPP..    
  
MMiinniissttrrssttvvoo,,  pprriissttoojjnnoo  zzaa  kkuullttuurroo,,  vvooddii  rreeggiisstteerr  nneepprreemmiiččnnee  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee,,  kkii  jjee  oossrreeddnnjjaa  zzbbiirrkkaa  
ppooddaattkkoovv  oo  tteejj  ddeeddiiššččiinnii  nnaa  oobbmmooččjjuu  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee..  DDoossttooppeenn  jjee  nnaa  sspplleettnnii  ssttrraannii  
hhttttpp::////rrkkdd..ssiittuullaa..oorrgg..  RReeggiisstteerr  oobbsseeggaa  ttrrii  mmeeddsseebboojjnnoo  ppoovveezzaannee  ddeellee,,  kkii  vvsseebbuujjeejjoo  oossnnoovvnnee  vvaarrssttvveennee  iinn  
pprreeddssttaavviittvveennee  ppooddaattkkee  oo  pprreemmiiččnnii,,  nneepprreemmiiččnnii  iinn  žžiivvii  ddeeddiiššččiinnii..  VV  rreeggiisstteerr  ssee  vvppiissuujjeejjoo  vvssee  eennoottee  
nneepprreemmiiččnnee  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee,,  nnee  gglleeddee  nnaa  zzvvrrsstt  ((ttiipp)),,  oobbsseegg,,  llaassttnniiššttvvoo  aallii  vvaarrssttvveennii  ssttaattuuss  eennoottee..    
  
PPrreegglleedd  ssttaannjjaa  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  iinn  uukkrreeppee  zzaa  vvaarrssttvvoo  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  mmoorraa  oobbččiinnaa  ŠŠooššttaannjj  zzaappiissaattii  iinn  
rraazzddeellaattii  vv  ssvvoojjiihh  nnaaččrrttiihh  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..  DDookkuummeennttiirraannjjee  ppoošškkooddbb  nnaassttaalliihh  nnaa  oobbjjeekkttiihh  iinn  vvsseebbiinnii  
kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  ((sslliikkee,,  ssppoommeenniikkiiII))  oopprraavviijjoo  ssttrrookkoovvnnjjaakkii  ss  ppooddrrooččjjaa  vvaarrssttvvaa  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee..    
  
OObbjjeekkttee  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  jjee  ppoottrreebbnnoo  ččiimm  pprreejj  zzaavvaarroovvaattii  ttuuddii  pprreedd  vvrreemmeennsskkiimmii  vvpplliivvii,,  pprreemmiiččnnoo  ppaa  
pprreemmeessttiittii  vv  uussttrreezznnee  oobbjjeekkttee,,  kkjjeerr  ssee  llaahhkkoo  iizzvvaajjaajjoo  ttuuddii  nnaajjnnuujjnneejjššaa  kkoonnzzeerrvvaattoorrsskkaa  ddeellaa..  RReeggiisstteerr  ppoolleegg  
ooppiissnniihh  ppooddaattkkoovv  zzaa  vvssaakkoo  eennoottoo  vvsseebbuujjee  ttuuddii  ggeeoollookkaacciijjsskkee  ppooddaattkkee..  PPooddaattkkii  iizz  rreeggiissttrraa  ssoo  jjaavvnnii..  
NNeepprreemmiiččnnaa  kkuullttuurrnnaa  ddeeddiiššččiinnaa,,  kkii  jjee  rraazzggllaaššeennaa  zzaa  kkuullttuurrnnii  ssppoommeenniikk,,  ssee  oozznnaaččuujjee  zz  zznnaakkoomm  HHaaaašškkee  
kkoonnvveenncciijjee..  
  

  
  
ZZaavvoodd  zzaa  vvaarrssttvvoo  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  CCeelljjee,,  vv  kkaatteerreeggaa  pprriissttoojjnnoosstt  ssppaaddaa  nnaarraavvnnaa  iinn  kkuullttuurrnnaa  ddeeddiiššččiinnaa  nnaa  
oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj,,  mmoorraa  vv  ssvvoojjeemm  nnaaččrrttuu  oopprreeddeelliittii  oobbjjeekkttee  iinn  uukkrreeppee  iinn  nnaallooggee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  
rreeššeevvaannjjee  pprreeddmmeettoovv  iinn  oobbjjeekkttoovv  nnaarraavvnnee  iinn  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee..    
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ČČee  bbii  vv  oobbččiinnii  ŠŠooššttaannjj  pprriiššlloo  ddoo  ppoošškkooddoovvaannjjaa  oobbjjeekkttoovv  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  nnaa  oobbmmooččjjuu  VVII..  aallii  vviiššjjee  ssttooppnnjjee  
bbii  ssee  ssmmiisseellnnoo  iizzvvaajjaallii  uukkrreeppii  zzaaššččiittee  ppoo  nnaasslleeddnnjjeemm  ddiiaaggrraammuu::  

  
  

PP  ––  99//11  PPrreegglleedd  uussttaannoovv  zzaa  vvaarrssttvvoo  nnaarraavvnnee  iinn  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  

PP  ––  99//22  PPrreegglleedd  oobbmmooččiijj,,  oobbjjeekkttoovv  iinn  pprreeddmmeettoovv  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  
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8.2.   NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
8.2.1. Prva pomoč in nujna medicinska pomoč 
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VV  ookkvviirruu  pprrvvee  ppoommooččii  oobb  ppoottrreessuu  iinntteennzziitteettee  VVII  EEMMSS  aallii  vviiššjjee  ssttooppnnjjee  ssee  iizzvvaajjaajjoo  llee  nnaajjnnuujjnneejjššii  uukkrreeppii  zzaa  
oohhrraanniitteevv  žžiivvlljjeennjjaa  iinn  vvaarroovvaannjjee  zzddrraavvjjaa  lljjuuddii  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu..  NNaammeenn  ddaajjaannjjaa  pprrvvee  ppoommooččii  jjee,,  ddaa  
ppoošškkooddoovvaannii  llaahhkkoo  ččiimm  pprreejj  iinn  vv  kkaarr  nnaajjbboolljjššeemm  ssttaannjjuu  pprriiddee  ddoo  ssttrrookkoovvnnee  mmeeddiicciinnsskkee  ppoommooččii  oozziirroommaa  
zzddrraavvlljjeennjjaa..  
  
NNaallooggee,,  kkii  jjiihh  iizzvvaajjaajjoo  eekkiippee  pprrvvee  ppoommooččii,,  oobbsseeggaajjoo::    

--  pprrvvaa  ppoommoočč  ppoošškkooddoovvaanniimm  iinn  oobboolleelliimm,,    

--  ppoommoočč  pprrii  ttrriiaažžii,,    

--  ppoommoočč  pprrii  ddeekkoonnttaammiinnaacciijjii  ppoošškkooddoovvaanniihh  iinn  oobboolleelliihh,,    

--  ssooddeelloovvaannjjee  pprrii  pprreevvoozzuu  llaažžjjee  ppoošškkooddoovvaanniihh  iinn  oobboolleelliihh,,    

--  ssooddeelloovvaannjjee  pprrii  nneeggii  ppoošškkooddoovvaanniihh  iinn  oobboolleelliihh,,    

--  ssooddeelloovvaannjjee  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  hhiiggiieennsskkoo--eeppiiddeemmiioolloošškkiihh  uukkrreeppoovv..  
  
PPrrii  iizzvvaajjaannjjuu  tteehh  nnaalloogg  ppoo  ppoottrreebbii  ssooddeelluujjee  ttuuddii  vvoojjaašškkaa  zzddrraavvssttvveennaa  sslluužžbbaa..    
  
NNuujjnnoo  mmeeddiicciinnsskkoo  ppoommoočč  ((NNMMPP  VVeelleennjjee))  oobb  ppoottrreessuu  iizzvvaajjaajjoo  sslluužžbbee  nnuujjnnee  mmeeddiicciinnsskkee  ppoommooččii,,  
oorrggaanniizziirraannee  nnaa  pprriimmaarrnnii  ((ZZDD  VVeelleennjjee  ))  iinn  sseekkuunnddaarrnnii  rraavvnnii  ((  bboollnniiššnniiccaa  TTooppoollššiiccaa  ))  zzddrraavvssttvveennee  ddeejjaavvnnoossttii  
sskkllaaddnnoo  ss  ssmmeerrnniiccaammii  zzaa  ddeelloovvaannjjee  ssiisstteemmaa  nnuujjnnee  mmeeddiicciinnsskkee  ppoommooččii  oobb  mmnnoožžiiččnniihh  nneessrreeččaahh..    
  
PPrreeddbboollnniiššnniiččnnii  ddeell  uukkrreeppoovv  ssiisstteemmaa  NNMMPP  vv  mmnnoožžiiččnniihh  nneessrreeččaahh  oobbsseeggaa  ššttiirrii  tteemmeelljjnnee  sskkllooppee::    

--  aakkttiivvnnoossttii  nnaa  ppoottii  ddoo  kkrraajjaa  nneessrreeččee,,    

--  pprriihhoodd  nnaa  kkrraajj  nneessrreeččee,,    

--  oorrggaanniizzaacciijjoo  sslluužžbbee  NNMMPP  nnaa  kkrraajjuu  nneessrreeččee,,    

--  pprreevvoozz  ppaacciieennttoovv  vv  zzddrraavvssttvveennee  uussttaannoovvee..    
  
UUkkrreeppaannjjee  nnaa  bboollnniiššnniiččnnii  rraavvnnii  tteemmeelljjii  nnaa  iizzddeellaanneemm  nnaaččrrttuu  ddeelloovvaannjjaa  bboollnniiššnniiccee  oobb  mmnnoožžiiččnnii  nneessrreeččii..  
UUkkrreeppii  ssoo  pprriillaaggoojjeennii  oorrggaanniizzaacciijjii  iinn  pprroossttoorroomm  ppoossaammeezznnee  bboollnniiššnniiccee  tteerr  oobbsseeggaajjoo::    

--  aakkttiivviirraannjjee  iinn  vvooddeennjjee  bboollnniiššnniiccee  oobb  mmnnoožžiiččnniihh  nneessrreeččaahh,,    

--  sspprreejjeemm  iinn  rreeggiissttrraacciijjoo  ppaacciieennttoovv,,    

--  ttrriiaažžoo,,  rreeoorrggaanniizzaacciijjoo  bboollnniiššnniiccee  iinn  pprroossttoorroovv    

--  pprriimmaarrnnoo  iinn  bboollnniiššnniiččnnoo  oosskkrrbboo  ppaacciieennttoovv,,    

--  tteehhnniiččnnoo,,  mmaatteerriiaallnnoo  iinn  llooggiissttiiččnnoo  ppooddppoorroo,,    

--  ssooddeelloovvaannjjee  zz  mmeeddiijjii  iinn  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  vvaarrnnoossttii..  
  

PP  --  66//33  PPrreegglleedd  zzddrraavvssttvveenniihh  ddoommoovv,,  zzddrraavvssttvveenniihh  ppoossttaajj  iinn  rreeššeevvaallnniihh  ppoossttaajj  

88..22..22..  IIddeennttiiffiikkaacciijjaa  mmrrttvviihh  
  
EEnnoottee,,  kkii  rreeššuujjeejjoo  lljjuuddii  iizz  rruuššeevviinn,,  nnaalleettiijjoo  ttuuddii  nnaa  mmrrttvvee..  TTee  rreeššuujjeejjoo  eennaakkoo  kkoott  žžiivvee..  ČČee  jjee  llee  nnaajjmmaannjjššee  
uuppaannjjee,,  ddaa  jjee  ppoošškkooddoovvaanneecc  žžiivv,,  ssee  mmoorraa  ttaakkoojj  zzaaččeettii  zz  oožžiivvlljjaannjjeemm..  SSmmrrtt  mmoorraa  vv  ttaakkiihh  pprriimmeerriihh  oobbvveezznnoo  
uuggoottoovviittii  iinn  ppoottrrddiittii  ppoooobbllaaššččeennii  zzddrraavvnniikk..  ČČee  jjee  llee  mmooggooččee,,  jjee  ttrreebbaa  žžee  nnaa  kkrraajjuu,,  kkjjeerr  ssoo  mmrrttvveeggaa  nnaaššllii,,  
uuggoottoovviittii  nnjjeeggoovvoo  iiddeennttiitteettoo..    
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OObb  ppoottrreessuu  iinntteennzziitteettee  VVIIII  EEMMSS  aallii  vviiššjjee  ssttooppnnjjee  iinn  vveeččjjeemm  šštteevviilluu  mmrrttvviihh  bbii  ssee  ppoolleegg  rreeddnniihh  sslluužžbb,,  kkii  
oopprraavvlljjaajjoo  iiddeennttiiffiikkaacciijjoo  mmrrttvviihh,,  aakkttiivviirraallaa  ttuuddii  eennoottaa  zzaa  iiddeennttiiffiikkaacciijjoo  mmrrttvviihh  pprrii  IInnššttiittuuttuu  zzaa  ssooddnnoo  mmeeddiicciinnoo  
MMeeddiicciinnsskkee  ffaakkuulltteettee  vv  LLjjuubblljjaannii..  DDooddaattnnee  llookkaacciijjee  zzaa  ppookkoopp  vveelliikkeeggaa  šštteevviillaa  mmrrttvviihh  ppoo  ppoottrreessuu  ttaakkee  
iinntteennzziitteettee  ssoo  oopprreeddeelljjeennee  ssoo  oopprreeddeelljjeennee  vv  pprroossttoorrsskkiihh  aakkttiihh  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj..  

88..22..33..  PPssiihhoolloošškkaa  ppoommoočč    
ZZaa  rruuššiillnnii  ppoottrreess  ssttaa  zznnaaččiillnnii  nneennaaddnnoosstt  iinn  ssiilloovviittoosstt..  PPrreežžiivveellii  oobb  rruuššiillnneemm  ppoottrreessuu  pprraavviilloommaa  ddoožžiivviijjoo  hhuudd  
ssttrreess  iinn  ppoottrreebbuujjeejjoo  ttuuddii  ppssiihhoolloošškkoo  ppoommoočč..  PPssiihhoolloošškkoo  ppoommoočč  oobb  ppoottrreessuu  pprreežžiivveelliimm  nnuuddiijjoo  rraazzlliiččnnii  
ssttrrookkoovvnnjjaakkii  ((ppssiihhoollooggii,,  tteerraappeevvttii,,  dduuhhoovvnniikkii))..  PPssiihhoolloošškkoo  ppoommoočč  pprreežžiivveelliimm  oorrggaanniizziirraajjoo  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  vv  
ssooddeelloovvaannjjuu  ss  ssttrrookkoovvnniimmii  sslluužžbbaammii..  VV  ttaa  nnaammeenn  ssoo  pprriipprraavvlljjeennee  zzggiibbaannkkee  pprrvvee  ppssiihhoolloošškkee  ppoommooččii  
pprreežžiivveelliimm  vv  nneessrreeččii  zz  nnaappoottkkii,,  kkaakkoo  nnaajj  ssii  ppoommaaggaajjoo  iinn  kkjjee  llaahhkkoo  ddoobbiijjoo  ssttrrookkoovvnnoo  ppoommoočč,,  ččee  jjoo  
ppoottrreebbuujjeejjoo..  ZZggiibbaannkkee  ssee  pprreežžiivveelliimm  ddeelliijjoo  oobb  nneessrreeččii..    
  
VV  vvssee  pprrooggrraammee  uussppoossaabblljjaannjjaa  pprriippaaddnniikkoovv  ssiill  zzaa  ZZRRPP  mmoorraajjoo  bbiittii  vvkklljjuuččeennee  vvsseebbiinnee  pprrvvee  ppssiihhoolloošškkee  
ppoommooččii..  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  VVeelleennjjee  tteerr  OOOORRKK  ŠŠooššttaannjj....  
  
PPrroossttoovvoolljjnnii  rreeššeevvaallccii,,  ggaassiillccii  iinn  zzaappoosslleennii  vv  cceennttrriihh  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  zznnoottrraajj  ssiisstteemmaa  vvaarrssttvvaa  
pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ssoo  sskkllaaddnnoo  ss  ssmmeerrnniiccaammii  zzaa  ppssiihhoolloošškkoo  ppoommoočč  rreeššeevvaallcceemm  
pprraavv  ttaakkoo  ddeelleežžnnii  ttaakkššnnee  ppoommooččii,,  ččee  jjoo  ppoottrreebbuujjeejjoo..  
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8.2.4. Prva veterinarska pomoč 
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PPrrvvaa  vveetteerriinnaarrsskkaa  ppoommoočč  oobb  ppoottrreessuu  oobbsseeggaa::  

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

--  vveetteerriinnaarrsskkoo  oocceennoo  zzddrraavvssttvveennee  ssiittuuaacciijjee,,    

--  nnuujjnnoo  vveetteerriinnaarrsskkoo  ppoommoočč  ppoošškkooddoovvaanniimm  iinn  oobboolleelliimm  žžiivvaalliimm  ((nnuujjnnaa  vveetteerriinnaarrsskkaa  ppoommoočč  jjee  ppoosseegg,,  
ss  kkaatteerriimm  ssee  ooddpprraavvii  nneeppoossrreeddnnaa  nneevvaarrnnoosstt  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  žžiivvaallii)),,    

--  zzaakkooll  ppoošškkooddoovvaanniihh  žžiivvaallii,,    

--  ssooddeelloovvaannjjee  pprrii  ooddssttrraannjjeevvaannjjuu  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell  tteerr  ddrruuggee  ssaannaacciijjsskkee  uukkrreeppee,,    

--  ppoooossttrreenn  nnaaddzzoorr  nnaadd  žžiivviillii  žžiivvaallsskkeeggaa  iizzvvoorraa  iinn  vvaarrnnoossttjjoo  žžiivviill  rraassttlliinnsskkeeggaa  iizzvvoorraa,,    

--  ssooddeelloovvaannjjee  pprrii  ddeekkoonnttaammiinnaacciijjii  žžiivviinnee,,    

--  iizzvvaajjaannjjee  ddrruuggiihh  hhiiggiieennsskkiihh  iinn  pprroottiieeppiiddeemmiijjsskkiihh  uukkrreeppoovv,,    

--  sspprreemmlljjaannjjee  eeppiiddeemmiioolloošškkee  ssiittuuaacciijjee..    
  
NNaallooggee  pprrvvee  vveetteerriinnaarrsskkee  ppoommooččii  iizzvvaajjaajjoo  eennoottee  zzaa  pprrvvoo  vveetteerriinnaarrsskkoo  ppoommoočč,,  ddeellaavvccii  UUVVHHVVVVRR,,  OOUU  CCeelljjee,,  
NNaacciioonnaallnneeggaa  vveetteerriinnaarrsskkeeggaa  iinnššttiittuuttaa  iinn  vveetteerriinnaarrjjii  oozziirroommaa  vveetteerriinnaarrsskkee  oorrggaanniizzaacciijjee  ss  kkoonncceessiijjoo..  
  
PPooddaattkkii  oo  ppoošškkooddoovvaanniihh  iinn  ppooggiinnuulliihh  žžiivvaalliihh  ssee  zzbbiirraajjoo  vv  iinnffoorrmmaacciijjsskkeemm  cceennttrruu,,  kkii  ssee  aakkttiivviirraa  oobb  vveeččjjii  
nnaarraavvnnii  aallii  ddrruuggii  nneessrreeččii..  TTii  ppooddaattkkii  ssee  iizz  iinnffoorrmmaacciijjsskkeeggaa  cceennttrraa  ppoossrreedduujjeejjoo  ttuuddii  nnaa  ššttaabb  CCZZ  OObbččiinnee  
ŠŠooššttaannjj  ..PPrreevvoozz  iinn  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell  iizzvvaajjaa  vveetteerriinnaarrsskkaa  hhiiggiieennsskkaa  sslluužžbbaa..  OObb  ppoottrreessuu  ppaa  
llaahhkkoo  rraaččuunnaammoo  nnaa  vveeččjjee  šštteevviilloo  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell  vv  rreeggiijjii,,  kkii  jjiihh  vveetteerriinnaarrsskkaa  hhiiggiieennsskkaa  sslluužžbbaa  nnee  bbii  bbiillaa  
ssppoossoobbnnaa  ooddssttrraanniitt..  VV  tteemm  pprriimmeerruu  ssee  zzaa  zzaassiillnnii  zzaakkooll  iinn  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  mmrrttvviihh  žžiivvaallii  aakkttiivviirraajjoo  ppooggooddbbeennii  
iizzvvaajjaallccii..  
LLookkaacciijjee  zzaa  ppookkoopp  žžiivvaallii  ssoo  ddoollooččeennee  zz  oobbččiinnsskkiimm  pprroossttoorrsskkiimm  nnaaččrrttoomm..  
  

PP--66//55  PPrreegglleedd  vveetteerriinnaarrsskkiihh  oorrggaanniizzaacciijj  

  

PP--66//88  

PPrreegglleedd  iizzvvaajjaallcceevv  jjaavvnniihh  sslluužžbb  rraavvnnaannjjaa  ss  ttrruuppllii  žžiivvaallii  iinn  ddrruuggiimmii  žžiivvaallsskkiimmii  

ssttrraannsskkiimmii  pprrooiizzvvooddii  

PP--66//99  NNaavvooddiilloo  zzaa  sseežžiigg  ttrruuppeell  

  

PP--66//1100  
PPrreegglleedd  ppooggooddbbeenniihh  iizzvvaajjaallcceevv  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnuujjnneeggaa  zzaakkoollaa  žžiivvaallii  tteerr  ooddvvoozzaa  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell  

  
8.2.5. Reševanje iz ruševin  
LLjjuuddjjee,,  kkii  ssoo  zzaassuuttii  vv  rruuššeevviinnaahh,,  ssoo  nnaajjppooggoosstteejjee  tteelleessnnoo  ppoošškkooddoovvaannii  aallii  ppoottrreebbuujjeejjoo  ppssiihhoolloošškkoo  ppoommoočč..  
PPoošškkooddbbee  ssoo  llaahhkkoo  hhuuddee  iinn  bbrreezz  hhiittrree  ppoommooččii  jjiimm  mmnnooggii  kkmmaalluu  ppooddlleežžeejjoo..  IIzzkkuuššnnjjee  iizz  ppoottrreessoovv  ppaa  kkaažžeejjoo,,  
ddaa  ttuuddii  ttiissttii,,  kkii  nniissoo  rraannjjeennii,,  vvzzddrržžiijjoo  vv  rruuššeevviinnaahh  rraazzmmeerroommaa  kkrraatteekk  ččaass  ––  ddvvaa  ddoo  ttrrii  ddnnii  iinn  llee  vv  rreeddkkiihh  
pprriimmeerriihh  ddlljjee..  PPrraavv  zzaattoo  jjee  rreeššeevvaannjjee  iizz  rruuššeevviinn  ppoommeemmbbnnaa  iinn  nneeooddlloožžlljjiivvaa  nnaallooggaa,,  kkii  jjoo  jjee  ttrreebbaa  zzaaččeettii  kkaarr  
nnaajjhhiittrreejjee..    

RReeššeevvaannjjee  iizz  rruuššeevviinn  mmoorraa  ppootteekkaattii  nneepprreekkiinnjjeennoo,,  ppooddnneevvii  iinn  ppoonnooččii,,  ddookklleerr  nniissoo  rreeššeennii  vvssii  zzaassuuttii..  ZZaattoo  
mmoorraa  ššttaabb  CCZZ,,  kkii  vvooddii  rreeššeevvaallnnaa  ddeellaa,,  pprriimmeerrnnoo  oorrggaanniizziirraattii  ddeelloo  rreeššeevvaallnniihh  eekkiipp..    

OObbččiinnaa  iimmaa  vv  ttaa  nnaammeenn  oorrggaanniizziirraannoo  ttuuddii  eekkiippoo  CCZZ  zzaa  iisskkaannjjee  ppooggrreeššaanniihh  iizz  rruuššeevviinn  tteerr  ppooggooddbbeennee  
iizzvvaajjaallccee  zzaa  ppooddrrooččjjee  tteehhnniiččnneeggaa  rreeššeevvaannjjaa  ss  ssppeecciiaallnniimmii  ddeelloovvnniimmii  ssttrroojjii  iinn  nnaapprraavvaammii..  VV  ppoommoočč  pprrii  
rreeššeevvaannjjuu  iizz  rruuššeevviinn  ssee  vvkklljjuuččiijjoo  ttuuddii  ggaassiillsskkaa  ddrruuššttvvaa..  RReeššeevvaannjjee  ssee  iizzvvaajjaa  rrooččnnoo  ttaakkoo  ddoollggoo,,  ddaa  ssee  
uuggoottoovvii,,  ddaa  nnii  pprreežžiivveelliihh..  PPoo  uutteehh  uuggoottoovviittvvaahh  ssee  llaahhkkoo  pprriiččnnee  rreeššeevvaannjjee  zz  mmeehhaanniizzaacciijjoo..  
  

ČČee  oobbččiinnaa  ssaammaa  nnii  ssppoossoobbnnaa  uukkrreeppaattii,,  oozziirroommaa  nniimmaa  uussttrreezznniihh  ssrreeddsstteevv,,  llaahhkkoo  nnaa  ppoommoočč  ppoozzoovvee  ttuuddii  
rreeggiijjoo  oozziirroommaa  ddrržžaavvoo..  

TTeehhnniiččnnoo  rreeššeevvaannjjee  oobbsseeggaa::    

--  iisskkaannjjee  zzaassuuttiihh  lljjuuddii  vv  rruuššeevviinnaahh  zz  ggeeooffoonnii  iinn  ddrruuggiimmii  tteehhnniiččnniimmii  ssrreeddssttvvii  oozziirroommaa  ss  ppssii  zzaa  iisskkaannjjee  vv  
rruuššeevviinnaahh,,    

--  rreeššeevvaannjjee  lljjuuddii  iinn  pprreemmoožžeennjjaa  iizz  ooggrroožžeenniihh  iinn  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttoovv,,  rruuššeevviinn  tteerr  iizzppoodd  zzeemmeelljjsskkiihh  
ppllaazzoovv,,    
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--  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  oovviirr  nnaa  cceessttaahh,,  uurreejjaannjjee  zzaassiillnniihh  ppoottii  iinn  pprreehhooddoovv  tteerr  ppoommoočč  pprrii  ppoopprraavviilluu  
kkoommuunnaallnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree,,    

--  pprreemmooššččaannjjee  vvooddnniihh  iinn  ddrruuggiihh  oovviirr,,    

--  rruuššeennjjee  iinn  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  oobbjjeekkttoovv,,  kkii  jjiimm  ggrroozzii,,  ddaa  ssee  ppoorruuššiijjoo,,    

--  uuttrrjjeevvaannjjee  ((ooddrraannjjee  iinn  ppooddppiirraannjjee))  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttoovv,,    

--  zzaavvaarroovvaannjjee  pprreehhooddoovv  iinn  ppoottii  oobb  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttiihh  tteerr  ooddssttrraannjjeevvaannjjee  rruuššeevviinn,,    

--  ssooddeelloovvaannjjee  pprrii  ssaannaacciijjii  ppoosslleeddiicc  nneessrreečč  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  vv  nnaarraavvnneemm  ookkoolljjuu,,    

--  ssooddeelloovvaannjjee  pprrii  ggrraaddiittvvii  ssaanniittaarrnnoo--hhiiggiieennsskkiihh  oobbjjeekkttoovv,,    

--  uurreejjaannjjee  llookkaacciijj  zzaa  zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv  ooggrroožžeenniihh  pprreebbiivvaallcceevv,,    

--  rreeššeevvaannjjee  nnaa  vvooddii  iinn  iizz  vvooddee..    
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PP  ––  44  PPooddaattkkii  oo  oobbččiinnsskkiihh  ssiillaahh  iinn  ssrreeddssttvviihh  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  
PP  ––  33//11  PPooddaattkkii  oo  ggaassiillsskkiihh  eennoottaahh  ššiirrššeeggaa  rreeggiijjsskkeeggaa  ppoommeennaa  
  
  

8.2.6. Gašenje in reševanje ob požarih 
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GGaaššeennjjee  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  ppoožžaarriihh  tteerr  eekksspplloozziijjaahh  oobbsseeggaa::    

--  ggaaššeennjjee  ppoožžaarroovv,,    

--  rreeššeevvaannjjee  oobb  ppoožžaarriihh  iinn  eekksspplloozziijjaahh,,    

--  pprreepprreeččeevvaannjjee  nnaassttaannkkaa  eekksspplloozziijj  pplliinnaa  iinn  ddrruuggiihh  eekksspplloozziivvnniihh  ssnnoovvii,,    

--  pprreepprreeččeevvaannjjee  nnaassttaannkkaa  ppoožžaarroovv..    
  
NNaallooggee  iizzvvaajjaa  ppookklliiccnnaa  ggaassiillsskkaa  eennoottee  ššiirrššeeggaa  rreeggiijjsskkeeggaa  ppoommeennaa  PPGGEE  VVeelleennjjee  iinn  pprroossttoovvoolljjnnee  ggaassiillsskkee  
eennoottee..  GGaassiillsskkee  eennoottee  ssooddeelluujjeejjoo  ttuuddii  pprrii  ddrruuggiihh  nnaallooggaahh  ZZRRPP,,  ššee  ppoosseebbeejj  pprrii  rreeššeevvaannjjuu  iizz  vviissookkiihh  zzggrraaddbb,,  
rreeššeevvaannjjuu  oobb  pprroommeettnniihh  nneessrreeččaahh,,  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  nnaalloogg  ZZRRPP  oobb  nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  tteerr  pprrii  oosskkrrbbii  
ss  ppiittnnoo  iinn  ssaanniittaarrnnoo  vvooddoo..  
  
OObbvveeššččaannjjee  oo  ppoožžaarriihh  vv  ootteežžeenniihh  rraazzmmeerraahh  ppootteekkaa  sskkllaaddnnoo  zz  nnaaččrrttii  oobbvveeššččaannjjaa  GGZZ  ŠŠaalleešškkee  ddoolliinnee....  
  
VV  zzaaččeettnniihh  iinntteerrvveenncciijjaahh  iizzvvaajjaajjoo  aakkttiivvnnoossttii  pprroossttoovvoolljjnnaa  ggaassiillsskkaa  ddrruuššttvvaa..  VV  pprriimmeerruu,,  ddaa  PPGGDD--jjii  nnee  zzmmoorreejjoo  
ss  ssvvoojjiimmii  ssiillaammii  iinn  ssrreeddssttvvii  oobbvvllaaddoovvaattii  nnaassttaallee  rraazzmmeerree,,  nnaa  ppoommoočč  ppookklliiččeejjoo  ssoosseeddnnjjaa  ddrruuššttvvaa  oozz..  ppookklliiccnnee  
eennoottee..  
VV  oobbččiinnii  ŠŠooššttaannjj  ssoo  vviissookkee  zzggrraaddbb  nnaadd  ppeett  nnaaddssttrrooppiijj..  VV  kkoolliikkoorr  ppaa  bbii  ppoottrreebboovvaallii  ppoommoočč  vv  tteehhnniikkii  ssee  
aakkttiivviirraa  ttuuddii  PPGGDD  VVeelleennjjee..  
  
VV  sslluuččaajjuu  pprroommeettnniihh  nneessrreeččee  ssee  aakkttiivviirraa  PPGGDD  VVeelleennjjeejj  kkoott  ggaassiillsskkaa  eennoottaa  ššiirrššeeggaa  ppoommeennaa..  
  
VV  sslluuččaajjuu  ppoottrreessaa  jjee  ppoottrreebbnnoo  pprreeddvviiddeevvaattii  ttuuddii  mmoottnnjjee  zz  oosskkrrbboo  ss  ppiittnnoo  iinn  ssaanniittaarrnnoo  vvooddoo..  VV  tteehh  pprriimmeerriihh  
ssoo  zzaa    oosskkrrbboo  ss  ppiittnnoo  iinn  ssaanniittaarrnnoo  vvooddoo  ssoo  zzaaddoollžžeennee  ggaassiillsskkee  eennoottee..  
 
8.2.7. Iskanje pogrešanih oseb  
  
ŠŠttaabb  CCZZ  mmoorraa  kkaarr  nnaajjhhiittrreejjee  oorrggaanniizziirraattii  iizzvviiddoovvaannjjee  pprriizzaaddeetteeggaa  pprreeddeellaa  iinn  nnaasseelljjaa..  DDoo  uuggoottoovviittvvee,,  kkjjee  ssoo  
ppoodd  rruuššeevviinnaammii  lljjuuddjjee,,  jjee  mmooggooččee  pprriittii  nnaa  vveečč  nnaaččiinnoovv::  ss  ppooiizzvveeddoovvaannjjeemm  pprrii  pprreežžiivveelliihh  pprreebbiivvaallcciihh  
ppoorruuššeennee  iinn  ssoosseeddnnjjiihh  ssttaavvbb  aallii  pprrii  ssoorrooddnniikkiihh  zzaassuuttiihh,,  ss  kklliiccaannjjeemm  iinn  pprriisslluušškkoovvaannjjeemm,,  ss  pprreegglleeddoomm  
ppoossaammeezznniihh  rruuššeevviinn,,  zz  uuppoorraabboo  ggeeooffoonnoovv  aallii  ss  ppoosseebbeejj  zzaa  ttoo  ddrreessiirraanniimmii  rreeššeevvaallnniimmii  ppssii  KKiinnoolloošškkee  zzvveezzee..    
  
ZZaa  iisskkaannjjee  ppooggrreeššaanniihh  oosseebb  oobb  ppoottrreessuu  OOZZ  RRddeeččeeggaa  kkrriižžaa  oorrggaanniizziirraajjoo  eennoottnnoo  ppooiizzvveeddoovvaallnnoo  sslluužžbboo..  

PP  ––  55//11  SSeezznnaamm  hhuummaanniittaarrnniihh  oorrggaanniizzaacciijj  

  
8.2.8. Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje 
ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  oobb  ppoottrreessuu  oobbsseeggaa::    

--  nnuujjnnoo  zzddrraavvssttvveennoo  oosskkrrbboo  lljjuuddii  iinn  žžiivvaallii,,    

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

--  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  rraazzmmeerr  zzaa  oosseebbnnoo  hhiiggiieennoo,,    

--  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  ddeelloovvaannjjaa  nnuujjnnee  kkoommuunnaallnnee  iinnffrraassttrruukkttuurree,,    

--  oosskkrrbboo  zz  eelleekkttrriiččnnoo  eenneerrggiijjoo,,  

--  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  nnuujjnniihh  pprroommeettnniihh  ppoovveezzaavv,,    

--  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  nnuujjnniihh  tteelleekkoommuunniikkaacciijjsskkiihh  zzvveezz,,    

--  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  iinn  zzaaššččiittoo  nnuujjnnee  žžiivviinnsskkee  kkrrmmee..  
  

ČČiimm  pprreejj  jjee  ppoottrreebbnnoo  vvzzppoossttaavviittii  ddeelloovvaannjjee  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  oobbjjeekkttoovv  iinn  nnaapprraavv..  ZZaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaalloogg  nnaa  
ppooddrrooččjjuu  zzaaggoottaavvlljjaannjjaa  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  ssoo  zzaaddoollžžeennee  jjaavvnnee  sslluužžbbee  iinn  ddrruuggee  oorrggaanniizzaacciijjee  ss  
ppooddrrooččjjaa  iinnffrraassttrruukkttuurree  tteerr  pprriissttoojjnnii  ppoovveelljjnniikkii  CCZZ..    
OOssnnoovvnnii  ppooggoojjii  zzaa  žžiivvlljjeennjjee  bbooddoo  vvzzppoossttaavvlljjeennii  ttaakkrraatt,,  kkoo  bbooddoo  iizzppoollnnjjeennii  ppooggoojjii  zzaa  pprreekklliicc  ooddrreejjeenniihh  
zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  iinn  nnaalloogg  ZZRRPP..  
  

DDeelloovvaannjjee  iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  oobbjjeekkttoovv  iinn  nnaapprraavv  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  nnaasslleeddnnjjee  jjaavvnnee  sslluužžbbee::  

••  oobbččiinnsskkee  cceessttee--ppooggooddbbeenniikkii,,  

••  vvooddoovvoodd  iinn  kkaannaalliizzaacciijjaa--  KKoommuunnaallaa  VVeelleennjjee  
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••  eelleekkttrroo  oommrreežžjjee--EElleekkttrroo  CCeelljjee  

••  jjaavvnnaa  rraazzssvveettlljjaavvaa--  KKoommuunnaallaa  VVeelleennjjee  

••  tteelleekkoommuunniikkaacciijjee--TTeelleekkoomm  iinn  TTeelleemmaacchh  

••  ddrržžaavvnnee  cceessttee--VVOOCC  CCeelljjee..  

  
PPoossttooppkkii  ssooddeelloovvaannjjaa  ppootteekkaajjoo  ppoo  ppiirraammiiddnneemm  ssiisstteemmuu  oodd  vvrrhhaa  nnaavvzzddooll,,  kkoott  jjee  pprriikkaazzaannoo  nnaa  sshheemmii::  
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99..  OOSSEEBBNNAA  IINN  VVZZAAJJEEMMNNAA  ZZAAŠŠČČIITTAA    

  
  

OOsseebbnnaa  iinn  vvzzaajjeemmnnaa  zzaaššččiittaa  oobbsseeggaattaa  vvssee  uukkrreeppee  pprreebbiivvaallcceevv  zzaa  pprreepprreeččeevvaannjjee  iinn  uubbllaažžiitteevv  
ppoosslleeddiicc  ppoottrreessaa  zzaa  nnjjiihhoovvoo  zzddrraavvjjee  iinn  žžiivvlljjeennjjee  tteerr  vvaarrnnoosstt  nnjjiihhoovveeggaa  iimmeettjjaa..  VV  ookkvviirruu  oosseebbnnee  iinn  
vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee  pprreebbiivvaallccii  iizzvvaajjaajjoo  uukkrreeppee  zzaa  oosseebbnnoo  iinn  vvzzaajjeemmnnoo  zzaaššččiittoo,,  rreeššuujjeejjoo  lljjuuddii  iinn  
pprreemmoožžeennjjee  vv  ddrruužžiinnii,,  ssttaannoovvaannjjsskkii  ssttaavvbbii,,  nnaasseelljjuu,,  ppooddjjeettjjuu  iinn  ddrruuggoodd  vv  nneeppoossrreeddnnii  ookkoolliiccii..  VV  ookkvviirruu  
oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee  llaahhkkoo  pprreebbiivvaallccii  oopprraavvlljjaajjoo  llee  mmaannjj  zzaahhtteevvnnee  zzaaššččiittnnee  iinn  rreeššeevvaallnnee  nnaallooggee,,  
nnee  mmoorreejjoo  ppaa  oopprraavvlljjaattii  nnaalloogg,,  kkii  zzaahhtteevvaajjoo  tteemmeelljjiittoo  ssttrrookkoovvnnoo  zznnaannjjee  iinn  zzaa  kkaatteerree  ssoo  ppoottrreebbnnaa  
zzaahhtteevvnnaa  tteehhnniiččnnaa  ssrreeddssttvvaa..  
  
ZZaa  oorrggaanniizzaacciijjoo,,  rraazzvvoojj  iinn  uussmmeerrjjaannjjee  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee  sskkrrbbii  oobbččiinnaa..  VV  oobbččiinnsskkeemm  nnaaččrrttuu  
zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  ssee  nnaattaannččnnoo  oopprreeddeellii  nnaaččiinn  iizzvveeddbbee  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee..  PPrrii  
tteemm  iimmaajjoo  ppoommeemmbbnnoo  vvllooggoo  ppoovveerrjjeenniikkii  zzaa  CCZZ  tteerr  iinnffoorrmmaacciijjsskkii  cceennttrrii,,  kkii  jjiihh  uussttaannoovvii  oobbččiinnaa  iinn  vv  kkaatteerriihh  
ssee  oorrggaanniizziirraa  iinn  iizzvvaajjaa  ddeejjaavvnnoosstt,,  kkii  pprriissppeevvaa  kk  nnoorrmmaalliizzaacciijjii  rraazzmmeerr  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu..  
PPoommeemmbbnnoo  vvllooggoo  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  ppoommooččii  iimmaajjoo  ttuuddii  pprriissttoojjnnee  sslluužžbbee  zzaa  ssoocciiaallnnoo  
vvaarrssttvvoo  tteerr  ččlloovveekkoolljjuubbnnee  oorrggaanniizzaacciijjee..  
  
OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  ppooddrroobbnnoo  ddoollooččiijjoo  kkaakkoo  bboo  ppootteekkaalloo  oobbvveeššččaannjjee  pprreebbiivvaallcceevv  oo  ppoosslleeddiiccaahh  iinn  rraazzmmeerraahh  
nnaa  
pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu,,  ddoollooččiijjoo  llookkaacciijjee  iinn  tteelleeffoonnsskkee  šštteevviillkkee  zzaa  ddeelloo  ssvveettoovvaallnnee  sslluužžbbee,,  šštteevviilloo  
pprroossttoovvoolljjcceevv  iizz  vvrrsstt  ppssiihhoollooggoovv,,  ssoocciioollooggoovv,,  ssoocciiaallnniihh  ddeellaavvcceevv,,  zzddrraavvssttvveenniihh  ddeellaavvcceevv,,  ssttrrookkoovvnnjjaakkoovv  
ss  ppooddrrooččjjaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..  DDoollooččii  ssee  llookkaacciijjaa  iinnffoorrmmaacciijjsskkeeggaa  cceennttrraa,,  rraazzččlleennii  
ssee  ppoommoočč  ooggrroožžeenniimm  sskkuuppiinnaamm  pprreebbiivvaallcceevv  iinn  sspprreemmlljjaannjjee  ssoocciiaallnnii  rraazzmmeerr  nnaa  pprriizzaaddeetteemm  oobbmmooččjjuu..  
  



Načrt zaščite in reševanja ob potresu v Občini Šoštanj                                                            verzija 2.0 

SSttrraann  4477//5544  

NNaavvooddiillaa  iinn  nnaappoottkkii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  oosseebbnnee  iinn  vvzzaajjeemmnnee  zzaaššččiittee  ssoo  oobbjjaavvlljjeennii  nnaa  sspplleettnnii  ssttrraannii  UURRSSZZRR  
((wwwwww..ssooss111122..ssii))..  
  

PP  ––  11//33  PPooddaattkkii  oo  PPoovveelljjnniikkuu  CCZZ  iinn  nnjjeeggoovveemm  nnaammeessttnniikkuu  
PP  ––  11//44  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  OOŠŠCCZZ    
PP  ––  66//11  Seznam humanitarnih organizacij  
PP  ––  66//22  PPrreegglleedd  cceennttrroovv  zzaa  ssoocciiaallnnoo  ddeelloo  llookkaallnniihh  sskkuuppnnoossttii  ss  ppooddaattkkii  vvooddiillnniihh  oosseebb  
DD  ––  1100  Napotki in navodila prebivalcem o ravnanju v primeru naravnih in drugih nesreč  

 
10. OCENJEVANJE  ŠKODE 
  
PPoo  ppoottrreessuu  llaahhkkoo  ddookkaajj  hhiittrroo  uuggoottoovviimmoo,,  kkaakkššeenn  jjee  bbiill  nnjjeeggoovv  oobbsseegg  mmeeddtteemm  kkoo  jjee  ooddggoovvoorr  nnaa  vvpprraaššaannjjee  oo  
šškkooddii  vveelliikkoo  bboolljj  kkoommpplleekksseenn..  ŠŠkkooddee  nnee  pprreeddssttaavvlljjaa  ssaammoo  nneeppoossrreeddnnaa  šškkooddaa  ((vvrreeddnnoosstt  ppoorruuššeenniihh  iinn  
ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttoovv,,  oopprreemmee  iinn  ddrruuggiihh  ssttvvaarrii)),,  tteemmvveečč  ttuuddii  ppoossrreeddnnaa  ((ttoorreejj  šškkooddaa,,  kkii  nnaassttaannee  zzaarraaddii  
zzmmaannjjššaanneeggaa  oobbsseeggaa  ggoossppooddaarrsskkiihh  ddeejjaavvnnoossttii,,  pprrooiizzvvooddnnjjee  iinn  ttrrggoovviinnee))..  
  
OOcceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  oobb  ppoottrreessuu  zzaajjeemmaa  oocceennjjeevvaannjjee  ppoošškkooddoovvaannoossttii  oobbjjeekkttoovv  iinn  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee,,  kkii  ssee  
pprraavviilloommaa  oopprraavvlljjaattaa  sskkuuppaajj..    
  
Poškodovane objekte je potrebno čim prej evidentirati, oceniti njihovo uporabnost in škodo kar 
organizirata OŠCZ in regijska komisija za oceno škod. Lastniki in uporabniki objektov lahko 
poškodovanost objektov prijavijo na telefonsko številko, ki jo za ta namen objavi občina. Poveljnik CZ in 
OŠCZ po potresu najprej pripravi prvo - grobo oceno škode, ki je podlaga za odločanje o pomoči občini 
pri zagotavljanju osnovnih pogojev za delo ter pripravo sanacijskih programov. O prvi oceni škode sestavi 
poročilo ter poroča županu in Poveljniku CZ za Zahodnoštajersko. MORS – URSZR na podlagi poročil o 
škodi po potresu odloči o pričetku ocenjevanja škode. 
  
ZZ  oocceennjjeevvaannjjeemm  šškkooddee  nnaa  ssttvvaarreehh  pprriiččnnee  kkoommiissiijjaa  zzaa  oocceennoo  šškkoodd  ttaakkoojj  ppoo  pprreejjeemmuu  sskklleeppaa  oo  pprriiččeettkkuu  
oocceennjjeevvaannjjaa  šškkooddee  ss  kkaatteerriimm  UURRSSZZRR  ddoollooččii  pprreeddmmeett  oocceennjjeevvaannjjaa  iinn  ččaassoovvnnee  rrookkee  zzaa  iizzvveeddbboo..  NNaaččeelloommaa  
iinn  vv  ookkvviirriihh  mmoožžnnoossttii  ssee  oocceenniitteevv  uuppoorraabbnnoossttii  oobbjjeekkttoovv  iinn  oocceenniitteevv  šškkooddee  oopprraavvii  ssooččaassnnoo..  ČČee  pprreeddsseeddnniikk  
kkoommiissiijjee  oocceennii,,  ddaa  oobbččiinnsskkaa  kkoommiissiijjaa  nnee  bboo  zzmmooggllaa  iizzvveessttii  oocceennjjeevvaannjjaa  vv  cceelloottii,,  llaahhkkoo  zzaapprroossii  rreeggiijjsskkoo  
kkoommiissiijjoo  zzaa  oocceennoo  šškkoodd  zzaa  ppoommoočč  ((pprrooššnnjjoo  nnaasslloovvii  nnaa  UURRSSZZRR  ––  IIzzppoossttaavvaa  CCeelljjee))..  
  
NNaattoo  oobbččiinnsskkaa  kkoommiissiijjaa  nnaa  kkrraajjeevvnnoo  oobbiiččaajjeenn  nnaaččiinn  tteerr  nnaa  ddrruuggee  uussttrreezznnee  nnaaččiinnee,,  gglleeddee  nnaa  rraazzmmeerree,,  
oobbjjaavvii  pprriiččeetteekk  zzbbiirraannjjaa  iinn  sspprreejjeemmaannjjaa  vvlloogg  oo  ppoošškkooddoovvaanniihh  oobbjjeekkttiihh  nnaa  pprreeddppiissaanniihh  oobbrraazzcciihh  tteerr  pprriiččnnee  zz  
oogglleeddii  iinn  ss  cceenniittvvaammii  ppoošškkooddoovvaannoossttii  ppoossaammeezznniihh  oobbjjeekkttoovv  ––  ttuuddii  ttiissttiihh,,  ččiiggaarr  llaassttnniikkii,,  zzaarraaddii  rraazzmmeerr,,  nniissoo  
ppooddaallii  vvllooggee..  PPoo  oopprraavvlljjeenniihh  tteerreennsskkiihh  oogglleeddiihh  vvssee  zzbbrraannee  vvllooggee  --  cceenniittvvee  vvnneessee  vv  sspplleettnnoo  aapplliikkaacciijjoo  AAjjddaa..  
  

PP  ––  1133//11  Seznam članov komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah 

PP  ––  1133//22  MMeettooddoollooggiijjaa  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  

PP  ––  1133//33  OObbrraazzccii  zzaa  oocceennoo  ppoošškkooddoovvaannoossttii  iinn  uuppoorraabbnnoossttii  oobbjjeekkttoovv  

  
  
11. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
  
  
11.1.  POMEN POJMOV  

 
EEppiicceenntteerr  ((nnaaddžžaarriiššččee  ppoottrreessaa))  jjee  oobbmmooččjjee  nnaa  ppoovvrrššjjuu  ZZeemmlljjee,,  kkii  lleežžii  nnaavvppiiččnnoo  nnaadd  žžaarriiššččeemm  ppoottrreessaa  
((hhiippoocceennttrroomm))  iinn  jjee  zzaattoo  ttuuddii  nnaajjbblliižžjjee  žžaarriiššččuu..  VV  eeppiicceennttrruu  ppoonnaavvaaddii  nnaassttaannee  nnaajjmmooččnneejjššii  iinn  nnaajjbboolljj  
uunniiččuujjoočč  ssuunneekk,,  zz  ooddddaalljjeevvaannjjeemm  oodd  eeppiicceennttrraa  ppaa  iinntteennzziitteettaa  ppoottrreessaa  ssllaabbii..    
  
IInntteennzziitteettaa  ((IIoo))  jjee  mmeerraa  zzaa  uuččiinnkkee  ppoottrreessaa,,  kkii  jjee  ooddvviissnnaa  oodd  nnjjeeggoovvee  eenneerrggiijjee,,  eeppiicceenntteerrsskkee  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  
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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::    

♦♦  MMooddiiffiicciirraannoo  MMeerrccaalllliijjeevvoo  lleessttvviiccoo  ((MMMM)),,  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..    
  
SSeeiizzmmooggrraaff  jjee  iinnssttrruummeenntt,,  kkii  bbeelleežžii  nniihhaannjjee  ttaall..  ZZaappiissee  sseeiizzmmooggrraaffoovv  uuppoorraabblljjaammoo  zzaa  ddoollooččiitteevv  mmaaggnniittuuddee  
ppoottrreessaa  iinn  llookkaacciijjee  eeppiicceennttrraa  tteerr  zzaa  rraazznnee  sseeiizzmmoolloošškkee  ššttuuddiijjee..    
  
SSeeiizzmmoollooggiijjaa  jjee  vveeddaa  oo  ppoottrreessiihh  iinn  zz  nnjjiimmii  ppoovveezzaanniimmii  ppoojjaavvii..  TTeessnnoo  jjee  ppoovveezzaannaa  ss  ffiizziikkoo  ZZeemmlljjiinnee  
nnoottrraannjjoossttii,,  tteekkttoonnooffiizziikkoo,,  tteekkttoonniikkoo  iinn  ggeeoollooggiijjoo  tteerr  jjee  ddeell  ggeeooffiizziikkee,,  kkii  ssooddii  vv  sskklloopp  nnaarraavvoosslloovvnniihh  zznnaannoossttii..    
  
ŠŠkkooddaa  oobbsseeggaa  eekkoonnoommsskkee  iizzgguubbee,,  oocceennjjeennee  ppoo  nneessrreeččii..    
  

  
11.2.   RAZLAGA OKRAJŠAV  

  

CCZZ      CCiivviillnnaa  zzaaššččiittaa    

EEMMSS  EEvvrrooppsskkaa  ppoottrreessnnaa  lleessttvviiccaa  

JJGGSS  JJaavvnnaa  ggaassiillsskkaa  sslluužžbbaa    

IIoo  IInntteennzziitteettaa  ppoottrreessaa  

OOŠŠCCZZ      OObbččiinnsskkii  ššttaabb  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  

MM  MMaaggnniittuuddaa  ppoottrreessaa  

NNSS  NNeevvaarrnnaa  ssnnoovv  

OOZZ  OObbmmooččnnoo  zzddrruužžeennjjee  ((RRddeeččeeggaa  kkrriižžaa))  

GGEE  PPrroossttoovvoolljjnnaa    ggaassiillsskkaa  eennoottaa    
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GGZZ  GGaassiillsskkaa  zzvveezzaa      

PPGGDD  PPrroossttoovvoolljjnnoo  ggaassiillsskkoo  ddrruuššttvvoo  

RReeCCOO      RReeggiijjsskkii  cceenntteerr  zzaa  oobbvveeššččaannjjee    

PPGGEE  PPookklliiccnnaa  ggaassiillsskkee  eennoottaa  

RRKKBB      RRaaddiioolloošškkoo  ––  kkeemmiiččnnoo  --  bbiioolloošškkoo    

RRSS    RReeppuubblliikkaa  SSlloovveenniijjaa    

UURRSSZZRR      UUpprraavvaa  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee    

ZZŠŠ  ZZaahhooddnnooššttaajjeerrsskkaa    

VVUURRSS  VVeetteerriinnaarrsskkaa  uupprraavvaa  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  

JJPP  KKoommuunnaallaa  

VVOOCC  VVzzddrržžeevvaannjjee  iinn  oobbnnoovvaa  cceesstt  

ZZAARREE      RRaaddiijjsskkee  zzvveezzee  vv  ssiisstteemmuu  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa    

ZZiiRR  ZZaaššččiittaa  iinn  rreeššeevvaannjjee  

ZZRRPP      ZZaaššččiittaa,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč    

  
12. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
    
12.1.  PRILOGE 
  
PP  ––  11//11  SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  
PP  ––  11//22  SSeezznnaamm  ddeellaavvcceevv  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  
PP  ––  11//33  PPooddaattkkii  oo  PPoovveelljjnniikkuu  CCZZ  iinn  nnjjeeggoovveemm  nnaammeessttnniikkuu  
PP  ––  11//44  Seznam članov OŠCZ  
PP  --  11//55  RRaaddiijjsskkii  iimmeenniikk  ssiisstteemmaa  zzvveezz  ZZAARREE  zz  nnaavvooddiillii  zzaa  uuppoorraabboo  
PP  ––  11//66  SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh--kkoonnttaakkttnniihh  oosseebb  ppoolliicciijjsskkee  ppoossttaajjee  ŠŠooššttaannjj  
PP  ––  11//77  SSeezznnaamm  pprriippaaddnniikkoovv  CCZZ  sslluužžbbee  zzaa  ppooddppoorroo  
PP  ––  11//88  ZZnnaakkii  zzaa  aallaarrmmiirraannjjee  oobb  nneevvaarrnnoossttii  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč  
PP  ––  22..00  EEvviiddeennččnnii  lliisstt  

PP  ––  22//11  
PPrreegglleedd  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  oobbvveeššččaannjjaa,,  kkii  ssoo  zzaaddoollžžeennee  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  
ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  

PP  ––  33//11  PPooddaattkkii  ggaassiillsskkiihh  eennoott  ššiirrššeeggaa  rreeggiijjsskkeeggaa  ppoommeennaa  
PP  ––  33//22  PPooddaattkkii  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  eennoott    
PP  ––  44  PPooddaattkkii  oo  oobbččiinnsskkiihh  ssiillaahh  iinn  ssrreeddssttvviihh  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  
PP  ––  44//11  PPooddaattkkii  oo  ooddggoovvoorrnniihh  GGZZ--  ŠŠaalleešškkee  ddoolliinnee  
PP  ––  66//11  SSeezznnaamm  hhuummaanniittaarrnniihh  oorrggaanniizzaacciijj  ((RReeddeeččii  kkrriižž,,  KKaarriittaass))  
PP  ––  66//22  PPrreegglleedd  cceennttrroovv  zzaa  ssoocciiaallnnoo  ddeelloo  
PP  ––  66//33  PPrreegglleedd  zzddrraavvssttvveenniihh  ddoommoovv,,  zzddrraavvssttvveenniihh  ppoossttaajj  iinn  rreeššeevvaallnniihh  ppoossttaajj  
PP  ––  66//55  PPrreegglleedd  vveetteerriinnaarrsskkiihh  oorrggaanniizzaacciijj    
PP--  66//77  PPrreegglleedd  ppooggooddbbeenniihh  iizzvvaajjaallcceevv  
PP--  66//88  PPrreegglleedd  iizzvvaajjaallcceevv  jjaavvnniihh  sslluužžbb  rraavvnnaannjjaa  ss  ttrruuppllii  žžiivvaallii  iinn  ddrruuggiimmii  žžiivvaallsskkiimmii  

ssttrraannsskkiimmii  pprrooiizzvvooddii  
PP--66//99  NNaavvooddiilloo  zzaa  sseežžiigg  ttrruuppeell  
PP--  99//1100  PPrreegglleedd  ppooggooddbbeenniihh  iizzvvaajjaallcceevv  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnuujjnneeggaa  zzaakkoollaa  žžiivvaallii  tteerr  ooddvvoozzaa  žžiivvaallsskkiihh  

ttrruuppeell  
P – 7/3 TTeelleeffoonnsskkaa  šštteevviillkkaa,,  nnaa  kkaatteerrii  llaahhkkoo  oobbččaannii  ddoobbiijjoo  iinnffoorrmmaacciijjee  oo  rruuššiillnneemm  ppoottrreessuu  
PP  ––  77//55  PPrreegglleedd  oorrggaanniizzaacciijj--ooddssttrraannjjeevvaallcceevv  iinn  zzbbiirraallcceevv  ooddppaaddkkoovv  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii  
PP  ––  99//11  PPrreegglleedd  uussttaannoovv  zzaa  vvaarrssttvvoo  nnaarraavvnnee  iinn  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  
PP  ––  99//22  PPrreegglleedd  oobbmmooččiijj,,  oobbjjeekkttoovv  iinn  pprreeddmmeettoovv  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  
PP  ––  1122  Evakuacija  
PP  ––  1122//11  PPrreegglleedd  ddeeppoonniijj  zzaa  rruuššeevviinnee    
PP  ––  1122//66  PPrreegglleedd  nnaammeessttiittvveenniihh  kkaappaacciitteett  vv  oobbččiinnii  
PP  ––  1122//77  PPrreegglleedd  pprreehhrraammbbeenniihh  kkaappaacciitteett  vv  oobbččiinnii  
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PP  ––  1122//22  PPrreegglleedd  llookkaacciijj  iinn  oobbjjeekkttoovv  zzaa  zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv    
PP  ––  1133//11  SSeezznnaamm  ččllaannoovv  kkoommiissiijjee  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh  
PP  ––  1133//22  MMeettooddoollooggiijjaa  zzaa  oocceennjjeevvaannjjee  šškkooddee  
PP  ––  1133//33  OObbrraazzccii  zzaa  oocceennoo  ppoošškkooddoovvaannoossttii  iinn  uuppoorraabbnnoossttii  oobbjjeekkttoovv  
PP  ––  1144//77  PPrreegglleedd  MMTTSS  iinn  oopprreemmee  ŠŠttaabbaa  CCZZ,,  oobbččiinnsskkiihh  eennoott  CCZZ    iinn  ddrruuggiihh  ssiill  ZZRRPP  

  
  
12.2. DODATKI 
  
DD  ––  11  NNaaččrrttoovvaannaa  ffiinnaannččnnaa  ssrreeddssttvvaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  
DD  ––  22  NNaaččrrtt  ddeejjaavvnnoossttii  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj    
DD  ––  44  NNaavvooddiilloo  zzaa  oorrggaanniizziirraannjjee  iinn  vvooddeennjjee  iinnffoorrmmaacciijjsskkiihh  cceennttrroovv  
DD  ––  66  NNaavvooddiilloo  kkaakkoo  zzaaggoottoovviimmoo  zzddrraavvoo  ppiittnnoo  vvooddoo  
DD  ––  77  NNaavvooddiilloo  oo  oobbvveeššččaannjjuu,,  aallaarrmmiirraannjjuu  iinn  aakkttiivviirraannjjuu  
DD  ––  99  NNaavvooddiilloo  zzaa  ppssiihhoolloošškkoo  ppoommoočč  
DD  ––  1100  NNaappoottkkii  iinn  nnaavvooddiillaa  pprreebbiivvaallcceemm  oo  rraavvnnaannjjuu  vv  pprriimmeerruu  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč  
DD  --  1111  NNaavvooddiillaa  kkaakkoo  rraavvnnaammoo  oobb  ppoottrreessuu  iinn  kkaajj  ssttoorriimmoo  ppoo  ppoottrreessuu  
DD  --  1122  PPoottrreess  ––  pprriippoorrooččiillaa  iinn  nnaavvooddiillaa  zzaa  pprreebbiivvaallccee  
DD  --  1133  DDaajjaannjjee  pprrvvee  mmeeddiicciinnsskkee  ppoommooččii  
DD  --  1144  VVzzoorreecc  sskklleeppaa  oo  aakkttiivviirraannjjuu  nnaaččrrttaa  ZZiiRR  oobb  nneessrreeččii  

DD  --  1155  VVzzoorreecc  sskklleeppaa  oo  pprreekklliiccuu  iizzvvaajjaannjjaa  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  iinn  nnaalloogg  ZZRRPP  

DD--1166  OObbrraazzeecc  oo  eevviiddeennttiirraannjjuu  aažžuurriirraannjjaa  iinn  ddooppoollnnjjeevvaannjjaa  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  
ppoottrreessuu  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj    
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1133..  PPoosseebbnnee  pprriillooggee  

11..    NNaavvooddiilloo  zzaa    uussppoossaabblljjaannjjee,,  uurrjjeennjjee  iinn  iizzvveeddbboo  vvaajj  ZZiiRR  
  
11..11  UUvvoodd  
  
NNaa  ppooddllaaggii  1133..  ččlleennaa  uurreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((UUrr..  ll..  RRSS,,  šštt..  33//0022,,  1177//0022)),,  
žžuuppaann  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  ddoollooččii  iizzddeelloovvaallccee  zzaa  PPrrooggrraamm  uussppoossaabblljjaannjjaa,,  uurrjjeennjjaa  iinn  vvaajj  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  
zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu,,  kkii  jjee  ddooddaatteekk  kk  nnaavveeddeenneemmuu  nnaaččrrttuu..  
  
  
11..22..  UUssppoossaabblljjaannjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  
  
UUssppoossaabblljjaannjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  iizzvvaajjaa  IIzzoobbrraažžeevvaallnnii  cceenntteerr  RRSS  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  
ppoo  pprrooggrraammiihh,,  kkii  jjiihh  pprreeddppiiššee  mmiinniisstteerr,,  pprriissttoojjeenn  zzaa  vvaarrssttvvoo  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii..  
UUssppoossaabblljjaannjjee  oobbsseeggaa  uuvvaajjaallnnoo,,  tteemmeelljjnnoo  iinn  ddooppoollnniillnnoo  uussppoossaabblljjaannjjee  tteerr  vvsseebbuujjeejjoo  tteeoorreettiiččnnii  iinn  
pprraakkttiiččnnii  ddeell..  
UUssppoossaabblljjaannjjee  ddeellaavvcceevv  OObbččiinnee  ŠŠooššttaannjj  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  iizzvvaajjaa  UUpprraavvaa  
RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  zz  IICC  IIgg..  
  
  
11..33  VVaajjee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  
  
ZZ  vvaajjaammii  ssee  pprreevveerrjjaa  uussttrreezznnoosstt  nnaaččrrttaa  iinn  uussppoossoobblljjeennoosstt  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee..  VVaajjee  ssee  pprriipprraavvlljjaajjoo  
iinn  iizzvvaajjaajjoo  vv  sskkllaadduu  zz  nnaavvooddiilloomm  oo  vvaajjaahh  ssiisstteemmaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa..  
VVaajjee  mmaannjjššeeggaa  oobbsseeggaa,,  nnpprr..  ššttaabbnnee  vvaajjee  ((pprreeiiggrraavvaannjjee  nnaappiissaanneeggaa  sscceennaarriijjaa)),,  pprreevveerrjjaannjjee  ssiisstteemmaa  zzvveezz,,  
oobbvveeššččaannjjaa,,  mmoobbiilliizzaacciijjsskkeeggaa  ččaassaa  iiddrr..,,  ssee  iizzvvaajjaa  ppoo  mmoožžnnoossttii  eennkkrraatt  lleettnnoo,,  ččee  ppaa  ttoo  nnii  mmooggooččee  ppaa  vvssaajj  
vvssaakkii  ddvvee  lleettii..  
  
  
11..44  NNaaččiinn  pprreevveerrjjaannjjaa  uussppoossoobblljjeennoossttii  
  
PPrreevveerrjjaannjjee  uussppoossoobblljjeennoossttii  iizzvvaajjaallcceevv  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  ssee  oopprraavvii  ppoo  iizzvveeddeenneemm  
uussppoossaabblljjaannjjuu  oozziirroommaa  vvaajjii..  NNaaččiinn  pprreevveerrjjaannjjaa  ddoollooččii  iizzvvaajjaalleecc  uussppoossaabblljjaannjjaa  oozziirroommaa  vvaajjee..  
  
  
11..55  VVooddeennjjee  eevviiddeennccee  oo  iizzvveeddeenniihh  vvaajjaahh  iinn  oo  uussppoossoobblljjeennoossttii  iizzvvaajjaallcceevv  
  
OO  iizzvveeddeenniihh  vvaajjaahh  ssee  vvooddii  eevviiddeennccaa..  EEvviiddeennccaa  oo  uussppoossoobblljjeennoossttii  iizzvvaajjaallcceevv  nnaaččrrttaa,,  ddeellaavvcceevv  OObbččiinnee  
ŠŠooššttaannjj  iinn  pprriippaaddnniikkoovv  eennoott  iinn  sslluužžbb  CCZZ  vvooddii  oobbččiinnaa  iinn  IIzzppoossttaavvaa  UURRSSZZRR  CCeelljjee..  
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22..  NNaavvooddiilloo  zzaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  iinn  rraazzddeelliitteevv  nnaaččrrttaa  
  
22..11  VVzzddrržžeevvaannjjee  
  
VVzzddrržžeevvaannjjee  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  zzaa  oobbččiinnoo  oobbsseeggaa  aažžuurriirraannjjee,,  ddooppoollnnjjeevvaannjjee  iinn  
sspprreemmiinnjjaannjjee..  
  
22..22  AAžžuurriirraannjjee  
  
AAžžuurriirraannjjee  oobbsseeggaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  ppooddaattkkoovv  gglleeddee  nnaa  ččaass,,  pprroossttoorr  iinn  iizzvvaajjaallccee..  
  
22..33  DDooppoollnnjjeevvaannjjee  
  
DDooppoollnnjjeevvaannjjee  nnaaččrrttaa  oobbsseeggaa  sspprreemmeemmbbee,,  kkii  nnee  ppoosseeggaajjoo  vv  zzaassnnoovvoo  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii,,  
ddoollooččeennoo  zz  nnaaččrrttoomm..  
  
22..44  EEvviiddeennccaa  sspprreemmeemmbb  iinn  ddooppoollnniitteevv  
  
VVssee  sspprreemmeemmbbee  iinn  ddooppoollnniittvvee  nnaaččrrttaa  ssee  mmoorraajjoo  eevviiddeennttiirraattii..  ZZaa  aažžuurriirraannjjee  iinn  ddooppoollnnjjeevvaannjjee  nnaaččrrttaa  jjee  
pprriissttoojjeenn  sskkrrbbnniikk  nnaaččrrttaa,,  kkii  ttuuddii  vvooddii  eevviiddeennccoo  llee--tteeggaa..  
EEvviiddeennccaa  aažžuurriirraannjjaa  iinn  ddooppoollnnjjeevvaannjjaa  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ssee  vvooddii  nnaa  oobbrraazzccuu,,  kkii  jjee  pprriillooggaa  tteeggaa  
nnaavvooddiillaa..  
NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  zzaa  oobbččiinnoo  ssee  pprreegglleeddaa  iinn  ppoo  ppoottrreebbii  sspprreemmeennii  zzaarraaddii  sspprreemmeemmbbee  
oocceennee  ooggrroožžeennoossttii  aallii  sspprreemmeemmbbee  rraazzppoolloožžlljjiivviihh  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  oozziirroommaa  
nnaajjmmaannjj  vvssaakkiihh  ppeett  lleett..  PPrrii  tteemm  ssee  mmoorraajjoo  uuppoošštteevvaattii  nnoovvaa  ssppoozznnaannjjaa  ssttrrookkee  iinn  iizzkkuuššnnjjee,,  pprriiddoobblljjeennee  pprrii  
rraavvnnaannjjuu  oobb  nneessrreeččaahh  iinn  nnaa  vvaajjaahh  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii..  
  
22..55  RRaazzddeelliitteevv  
  
SSpprreejjeett  nnaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  pprreejjmmeejjoo  vvssii  iizzvvaajjaallccii  tteerr  IIzzppoossttaavvaa  UURRSSZZRR  CCeelljjee..  
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33..  SSeezznnaamm  pprreejjeemmnniikkoovv  nnaaččrrttaa    
  
  
NNaaččrrtt  uukkrreeppaannjjaa  oobb  ppoottrreessuu  jjee  iizzddeellaann  vv  ddvveehh  iizzvvooddiihh  ((šštt..  eevviiddeennccee  oodd  0011  ddoo  0022))  iinn  kkooppiirraann  nnaa  CCDD--jjuu..    
KKooppiijjee  pprreejjmmeejjoo  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kklluubbii  iinn  ddrruuššttvvaa  ddoollooččeennaa  ppoo  nnaaččrrttuu,,  kkoott  oorrggaanniizzaacciijjee  ppoosseebbnneeggaa  ppoommeennaa  
oozz..  nneevvllaaddnnee  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kkii  ssooddeelluujjeejjoo  vv  ssiisstteemmuu  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  vv  OObbččiinnii  ŠŠooššttaannjj..  
  
  
NNaaččrrtt  ZZIIRR  oobb  ppoottrreessuu  hhrraanniijjoo::  
  
11..  OObbččiinnaa  ŠŠooššttaannjj,,  aarrhhiivv  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee,,  šštteevviillkkaa  0011;;  
22..  UUpprraavvaa  RRSS  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  --  IIzzppoossttaavvaa  CCeelljjee,,  šštteevviillkkaa  0022;;  
  
  
  
SSeezznnaamm  pprreejjeemmnniikkoovv  nnaaččrrttaa  oobb  ppoottrreessuu::  
  
ZZpp  
//šštt..  

  
NNaazziivv  pprreejjeemmnniikkaa  

OObblliikkaa  pprreejjeemmaa  
((CCDD,,  DDVVDD,,  UUSSBB  kklljjuučč,,  vveezzaann  

nnaaččrrtt))  

OOsseebbaa,,  kkii  jjee  vvrrooččiillaa  
nnaaččrrtt  

11..          
22..          
33..          
44..          
55..          
66..          
77..          

88..          
99..          

1100..        
1111..        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



((  eevviiddeennččnnii  lliisstt  ))  

  
  

OOBBRRAAZZEECC    
OO  EEVVIIDDEENNTTIIRRAANNJJUU  AAŽŽUURRIIRRAANNJJAA  IINN  DDOOPPOOLLNNJJEEVVAANNJJAA  

NNAAČČRRTTAA  ZZAAŠŠČČIITTEE  IINN  RREEŠŠEEVVAANNJJAA  OOBB  PPOOTTRREESSUU  
  

  
ZZpp..  
ŠŠtt..  

OOzznnaakkaa  ––  ššiiffrraa  
  ddookkuummeennttaa  ––  

  pprriillooggee  

  
NNaazziivv  ddookkuummeennttaa  --  pprriillooggee  

  
DDeelloo  ––  oopprraavvlljjeennaa  sspprreemmeemmbbaa          

  
DDaattuumm  

aažžuurriirraannjjaa  

  
IImmee  iinn  pprriiiimmeekk  

  
PPooddppiiss  

  
OOppoommbbaa  

                
                
                
                
                
                
  

  


