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11..    JJEEDDRRSSKKAA  NNEESSRREEČČAA  

11..11    UUvvoodd  

  

NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii,,  jjee  iizzddeellaann  nnaa  ppooddllaaggii  ZZaakkoonnaa  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  

ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((UUrr..  ll..  RRSS  šštt..  5511//22000066--UUPPBB11  iinn  9977//1100)),,  OOcceennee  ooggrroožžeennoossttii  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--

TTrreebbeellnnoo  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh,,  vv  sskkllaadduu  zz  UUrreeddbboo  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  

rreeššeevvaannjjaa  ((UUrr..  ll..  RRSS  šštt..  2244//1122  iinn  7788//1166))  iinn  ddrruuggoo  zzaakkoonnooddaajjoo  tteerr  iizzvveeddbbeenniimmii  pprreeddppiissii..  NNaaččrrtt  jjee  uusskkllaajjeenn  

zz  NNaaččrrttoomm  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  nnaa  oobbmmooččjjuu  PPoossaavvsskkee  iinn  DDoolleennjjsskkee  rreeggiijjee  iinn  

DDrržžaavvnniimm  nnaaččrrttoomm  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii,,  vveerrzziijjaa  22..00..  

  

NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  jjee  iizzddeellaann  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  

ddoollggoorrooččnniihh  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  NNEEKK  iinn  uukkrreeppoovv,,  kkii  ssoo  pprreeddvviiddeennii  oobb  nneessrreeččii  vv  

jjeeddrrsskkii  eelleekkttrraarrnnii  vv  ttuujjiinnii..    

  

IIzzddeellaann  jjee  zz  nnaammeennoomm,,  ddaa  ssee  zzaaggoottoovvii  pprraavvooččaassnnoo  iinn  oorrggaanniizziirraannoo  uukkrreeppaannjjee  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  tteerr  ss  
tteemm  uuččiinnkkoovviittaa  zzaaššččiittaa,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  pprriizzaaddeettiimm  pprreebbiivvaallcceemm  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo..  

  

11..22    VViirrii  nneevvaarrnnoossttii  iioonniizziirraajjooččeeggaa  sseevvaannjjaa  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

  

VViirrii  nneevvaarrnnoossttii  iioonniizziirraajjooččiihh  sseevvaannjj  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  ssoo::  

  

  uusseeddii  --  zzaarraaddii  uusseeddaannjjaa  rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaakkaa  zzaarraaddii  tteežžnnoossttii  aallii  ssppiirraannjjaa  zz  ddeežžjjeemm  nnaa  ttllaa  iinn  

nnaa  ddrruuggee  zzeemmeelljjsskkee  ppoovvrrššiinnee..  

  ZZddrraavvssttvveennaa  ppoossttaajjaa  MMookkrroonnoogg,,  ppoosslleeddiiccee  oobb  nneessrreeččii  zz  rraaddiioolloošškkiimmii  vviirrii  bbii  ččuuttiillii  pprreeddvvsseemm  

zzaappoosslleennii,,  

  ppaaddeecc  ssaatteelliittaa  nnaa  jjeeddrrsskkii  ppooggoonn  aallii  ssaatteelliittaa,,  kkii  iimmaa  nnaa  kkrroovvuu  rraaddiiooaakkttiivvnnii  mmaatteerriiaall,,  

  tteerroorriissttiiččnnii  nnaappaadd    zz  uuppoorraabboo  ttii..    »»uummaazzaanniihh  bboommbb««..  

  

VV  ddrržžaavvnneemm  nnaaččrrttuu  jjee  ddoollooččeennoo,,  ddaa  ssee  zz  nnaaččrrttoomm  uurreejjaa  nnaaddzzoorr  iinn  oobbvvllaaddoovvaannjjee  nneennoorrmmaallnniihh  ddooggooddkkoovv  

ssaammoo  oobb  nnaajjhhuujjššiihh  nneessrreeččaahh  vv  jjeeddrrsskkiihh  eelleekkttrraarrnnaahh..  NNaajjhhuujjššaa  jjeeddrrsskkaa  nneessrreeččaa  vv  tteemm  pprriimmeerruu  ppoommeennii  

ppoošškkooddbboo  ssrreeddiiccee  zz  ooddppoovveeddjjoo  zzaaddrržžeevvaallnneeggaa  hhrraammaa..  

VV  SSlloovveenniijjii  jjee  ttaakkššeenn  oobbjjeekktt::  --  NNuukklleeaarrnnaa  eelleekkttrraarrnnaa  KKrršškkoo  ((NNEEKK)),,  

VV  ttuujjiinnii::  --  jjeeddrrsskkee  eelleekkttrraarrnnee  ss  11000000--kkiilloommeettrrsskkeeggaa  oobbmmooččjjaa  

  

11..33    JJeeddrrsskkee  eelleekkttrraarrnnee  

NNuukklleeaarrnnaa  eelleekkttrraarrnnaa  KKrršškkoo::  

NNuukklleeaarrnnaa  eelleekkttrraarrnnaa    KKrršškkoo  jjee  vv  ooddddaalljjeennoossttii  oodd  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo    vv  ppoollmmeerruu  vveeččjjeemm  oodd  2255  

kkmm..    

  

NNEEKK  iimmaa  WWeessttiinngghhoouussoovv  llaahhkkoo  vvooddnnii  ttllaaččnnii  rreeaakkttoorr  ttiippaa  PPWWRR  ss  ttoopplloottnnoo  mmooččjjoo  22000000  MMWW,,  vv  kkaatteerreemm  jjee  

112211  ggoorriivviihh  eelleemmeennttoovv..  EElleekkttrriiččnnaa  mmoočč  nnaa  iizzhhoodduu  ggeenneerraattoorrjjaa  jjee  770077  MMWW,,  mmeeddtteemm  kkoo  jjee  nnaa  pprraagguu  

eelleekkttrraarrnnee  667766  MMWW..  EElleekkttrraarrnnaa    jjee  pprriikklljjuuččeennaa  nnaa  440000  KKVV  eelleekkttrriiččnnoo  oommrreežžjjee..    

JJeeddrrsskkee  eelleekkttrraarrnnee  vv  ttuujjiinnii::  

VV  ttuujjiinnii  ssoo  nnaamm  nnaajjbblliižžjjee  eelleekkttrraarrnnee  nnaa  MMaaddžžaarrsskkee,,  SSlloovvaašškkeemm,,  ČČeešškkeemm  iinn  NNeemmččiijjii,,  kkii  ssoo  oodd    SSlloovveennsskkee  

mmeejjee  ooddddaalljjeennee  ddoo  330000  kkmm    ((1177  jjeeddrrsskkiihh  eelleekkttrraarrnn))..  

  

11..44    VVeerrjjeettnnoosstt  nnaassttaannkkaa  vveerriižžnnee  nneessrreeččee  

  

OObb jjeeddrrsskkii aallii rraaddiioolloošškkii nneessrreeččii nnii pprriiččaakkoovvaattii nnaassttaannkkaa vveerriižžnnee nneessrreeččee,, ddooddaattnnee ppoosslleeddiiccee nneessrreeččee 

vv oobbččiinnii ppaa ssoo llaahhkkoo:: 
 ppoožžaarr vv nnaarraavvnneemm ookkoolljjuu iinn oobbjjeekkttiihh ((nnpprr.. ppaaddeecc ssaatteelliittaa)),, 

 ooggrroožžaannjjee pprroommeettnnee vvaarrnnoossttii,, 

 iizzppaadd tteelleekkoommuunniikkaacciijjsskkiihh ppoovveezzaavv,,  
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 ssoocciioolloošškkee iinn ppssiihhoolloošškkee ppoosslleeddiiccee nnaa pprreebbiivvaallssttvvoo iinn 

 eenneerrggeettsskkaa kkrriizzaa zzaarraaddii iizzppaaddaa pprrooiizzvvooddnnjjee eelleekkttrriiččnnee eenneerrggiijjee vv pprriimmeerruu nneessrreeččee vv NNEEKK.. 

  

11..55    MMoožžnnee  ppoosslleeddiiccee  nneessrreečč  vv  jjeeddrrsskkiihh  eelleekkttrraarrnnaahh  

  

OObb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  ssee  sspprroossttiijjoo  rraaddiiooaakkttiivvnnee  ssnnoovvii  pprreetteežžnnoo  vv  oozzrraaččjjee  iinn  ssee  rraazzššiirriijjoo  vv  oobblliikkii  

rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaakkaa  vv  ookkoolljjee..  SSttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  zzaarraaddii  rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  

oonneessnnaažžeennjjaa  ookkoolljjaa  jjee  ooddvviissnnaa  oodd  vvrrssttee  iinn  kkoolliiččiinnee  iizzppuuššnnee  aakkttiivvnnoossttii  ppoossaammeezznniihh  sskkuuppiinn  rraaddiioonnuukklliiddoovv..  

PPrreennooss  iinn  rraazzššiirrjjeennjjee  ssttaa  ooddvviissnnaa  oodd  vvrreemmeennsskkiihh  rraazzmmeerr..  RRaaddiiooaakkttiivvnnii  ddeellccii  ssee  mmeedd  pprreennoossoomm  uusseeddaajjoo  

((ssuuhhii  uusseedd))  aallii  ppaa  ssee  iizzppiirraajjoo  ss  ppaaddaavviinnaammii  ((mmookkrrii  uusseedd))  nnaa  ppoovvrrššiinnee  ppoodd  sseebboojj..  

  

RRaaddiiooaakkttiivvnnoo  sseevvaannjjee  pprriihhaajjaa  ddoo  ččlloovveekkaa  zz  vvddiihhaavvaannjjeemm  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ddeellcceevv,,  zzaauužžiittjjeemm  zz  vvooddoo  aallii  

hhrraannoo  tteerr  zz  nneeppoossrreeddnniimm  zzuunnaannjjiimm  oobbsseevvaannjjeemm  iizz  rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaakkaa  aallii  iizz  oonneessnnaažžeenniihh  ttaall..  

  

VVrrssttaa  iinn  ssttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii  ssee  ss  ččaassoomm  sspprreemmiinnjjaattaa..  SSrreeddnnjjee  iinn  ddoollggoorrooččnnoo  ppoo  nneessrreeččii  pprriihhaajjaa  ddoo  

oobbsseevvaannee  oobbrreemmeenniittvvee  zzaarraaddii  zzaauužžiittjjaa  oonneessnnaažžeennee  hhrraannee,,  ššee  ppoosseebbeejj  vv  kkrraajjiihh,,  kkjjeerr  uuppoorraabblljjaajjoo  zzaa  ppiittjjee  

iinn  nnaappaajjaannjjee  žžiivviinnee  ddeežžeevvnniiccoo  tteerr  zzaarraaddii  zzuunnaannjjeeggaa  sseevvaannjjaa  iizz  oonneessnnaažžeenniihh  ttaall..    

MMoožžnnee  ppoosslleeddiiccee  jjeeddrrsskkee  nneessrreeččee  vv  NNEEKK  

  

NNEEKK  vveelljjaa  zzaa  vvaarrnnoo  jjeeddrrsskkoo  eelleekkttrraarrnnoo  iinn  iimmaa  vv  ssvvoojjeemm  vvaarrnnoossttnneemm  ssiisstteemmuu  vvggrraajjeenniihh  vveečč  vvaarrnnoossttnniihh  

ssiisstteemmoovv,,  zzaattoo  jjee  mmoožžnnoosstt  rreessnnee  nneessrreeččee  ((ttaalljjeennjjee  rreeaakkttoorrsskkee  ssrreeddiiccee))  mmaajjhhnnaa,,  ššee  mmaannjjššaa  ppaa  jjee  

vveerrjjeettnnoosstt,,  ddaa  bbii  vv  pprriimmeerruu  nneessrreeččee  pprriiššlloo  ddoo  nneennaaddnneeggaa  iizzppuussttaa  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ssnnoovvii  vv  ookkoolljjee..  

MMoožžnnee  ppoosslleeddiiccee  jjeeddrrsskkee  nneessrreeččee  vv  ttuujjiinnii  

  

OObb  nneessrreeččaahh  vv  ooddddaalljjeenniihh  jjeeddrrsskkiihh  oobbjjeekkttiihh,,  pprreeddvvsseemm  ttiissttiihh,,  kkii  ssoo  zznnoottrraajj  11000000  kkiilloommeettrrsskkeeggaa  oobbmmooččjjaa,,  

llaahhkkoo  oobb  nneeuuggooddnniihh  vvrreemmeennsskkiihh  rraazzmmeerraahh  ((ddeežž  pprrii  pprreehhoodduu  rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaakkaa))  pprriiddee  ddoo  

oonneessnnaažžeennjjee  nnaa  cceelloottnneemm  oobbmmooččjjuu  SSlloovveenniijjee,,  ss  tteemm  ppaa  ttuuddii  ppooddrrooččjjee  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo..  

  

11..66..    SSkklleeppnnee  uuggoottoovviittvvee  

  

11..  NNaajjhhuujjššee  ssoo  ppoosslleeddiiccee  jjeeddrrsskkiihh  nneessrreečč  ((vv  jjeeddrrsskkiihh  oobbjjeekkttiihh))..  

  

22..  JJeeddrrsskkaa  nneessrreeččaa  ššiirrššiihh  rraazzsseežžnnoossttii  vv  NNEEKK  jjee  zzeelloo  mmaalloo  vveerrjjeettnnaa,,  ssaajj  iimmaa  eelleekkttrraarrnnaa  vvggrraajjeennoo  

vviissookkoo  ssttooppnnjjoo  ppaassiivvnnee  iinn  aakkttiivvnnee  vvaarrnnoossttii..  

  

33..  HHuuddaa  jjeeddrrsskkaa  nneessrreeččaa  zznnoottrraajj  11000000  kkiilloommeettrrsskkeeggaa  ppaassuu  llaahhkkoo  pprriizzaaddeennee  cceelloottnnoo  SSlloovveenniijjoo,,  ss  

tteemm  ttuuddii  oobbččiinnoo    MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo..  

  

44..  ZZ  nnaaččrrttoomm  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  oobbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  ssee  nnaaččrrttuujjeejjoo  

ddoollggoorrooččnnii  zzaaššččiittnnii  uukkrreeppii  ((OODDUU  ))  iinn  zzaaššččiittnnii  uukkrreeppii  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv    ttuujjiinnii..  

  

    

22..      OOBBSSEEGG  NNAAČČRRTTOOVVAANNJJAA  

22..11    TTeemmeelljjnnee  rraavvnnii    nnaaččrrttoovvaannjjaa    

  

OObbččiinnaa  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  jjee  nnaa  oobbmmooččjjuu  ssppllooššnnee  pprriipprraavvlljjeennoossttii  iinn  vv  sskkllaadduu  zz  ddoollooččiillii  tteemmeelljjnneeggaa  

nnaaččrrttaa,,  iizzddeellaa  nnaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  ddoollggoorrooččnniihh  uukkrreeppoovv  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  NNEEKK  iinn  

uukkrreeppoovv,,  kkii  ssoo  pprreeddvviiddeennii  oobb  nneessrreeččii  jjeeddrrsskkiihh  oobbjjeekkttoovv  vv  ttuujjiinnii..  

  

SS  tteemm  nnaaččrrttoomm  ssee  uurreejjaajjoo  llee  uukkrreeppii  iinn  ddeejjaavvnnoossttii  zzaa  ZZRRPP  tteerr  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa  

žžiivvlljjeennjjee,,  kkii  ssoo  vv  oobbččiinnsskkii  pprriissttoojjnnoossttii..  

  

TTeemmeelljjnnii  nnaaččrrtt  jjee  ddrržžaavvnnii  nnaaččrrtt,,  oobbččiinnsskkii  nnaaččrrtt  jjee  uusskkllaajjeenn  ss  tteemmeelljjnniimm  rreeggiijjsskkiimm  nnaaččrrttoomm  iinn  DDrržžaavvnniimm  

nnaaččrrttoomm  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  ––  vveerrzziijjaa  22..00..  
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22..22      NNaaččeellaa  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii    

  

ZZaaššččiittaa,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  ssee  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  oorrggaanniizziirraa  vv  sskkllaadduu  zz  nnaaččeellii,,  kkii  jjiihh  ddoollooččaa  zzaakkoonn  oo  

vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii..      

OObb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  ssee  uuppoošštteevvaajjoo  pprreeddvvsseemm  nnaaččeellaa  pprraavviiccee  ddoo  vvaarrssttvvaa  iinn  ppoommooččii,,  nnaaččeelloo  jjaavvnnoossttii,,  

pprreevveennttiivvee,,  ooddggoovvoorrnnoossttii  iinn  ppoossttooppnnoossttii  pprrii  uuppoorraabbii  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  nnaaččeelloo  vvaarrssttvvaa  

rreeššeevvaallcceevv  iinn  ddrruuggeeggaa  oosseebbjjaa..      

  

  

33..    KKOONNCCEEPPTT  ZZAAŠŠČČIITTEE,,  RREEŠŠEEVVAANNAANNJJAA    IINN  PPOOMMOOČČII  OOBB  JJEEDDRRSSKKII  

NNEESSRREEČČII  
  

  

33..11      TTeemmeelljjnnee  ppooddmmeennee  nnaaččrrttaa  

  

11..  NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  jjee  iizzddeellaann  zzaa  jjeeddrrsskkoo  

nneessrreeččoo,,  pprrii  kkaatteerrii  llaahhkkoo  pprriiddee  ddoo  vveeččjjeeggaa  iizzppuussttaa  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ssnnoovvii  vv  ookkoolljjee,,  iinn  ssiicceerr::  

    

  jjeeddrrsskkee  nneessrreeččee  vv  NNEEKK,,  iinn  

  

  jjeeddrrsskkee  nneessrreeččee  vv  jjeeddrrsskkiihh  eelleekkttrraarrnnaahh  vv  ttuujjiinnii  ss  ččeezzmmeejjnniimmii  vvpplliivvii  nnaa  oobbmmooččjjee  OObbččiinnee  

MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo..  

  

  

22..  NNaaččrrtt  zzaa  pprriimmeerr  nneessrreeččee  vv  NNEEKK  tteemmeelljjii  nnaa  vvnnaapprreejj  ddoollooččeenniihh  oobbmmooččjjiihh  nnaaččrrttoovvaannjjaa  zzaaššččiittnniihh  

uukkrreeppoovv,,  ssttooppnnjjaahh  nneevvaarrnnoossttii  iinn  iinntteerrvveenncciijjsskkiihh  rraavvnneehh,,  kkii  ssoo  oopprreeddeelljjeennee  vv  tteemmeelljjnneemm  nnaaččrrttuu..  

  

OObb  nneessrreeččaahh  vv  ttuujjiinnii  iinn  vv  NNEEKK  jjee  OObbččiinnaa  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  nnaa  oobbmmooččjjuu  ssppllooššnnee  pprriipprraavvlljjeennoossttii..  

  

  

33..22      KKoonncceepptt  ooddzziivvaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  NNEEKK::  

  

KKoonncceepptt  ooddzziivvaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  NNEEKK  tteemmeelljjii  nnaa  ssttooppnnjjaahh  nneevvaarrnnoossttii  oozziirroommaa  kkllaassiiffiikkaacciijjii  iizzrreeddnneeggaa  

ddooggooddkkaa  ––  nneessrreeččee..  

  

KKllaassiiffiikkaacciijjaa  nneevvaarrnnoossttii  jjee  vv  pprriissttoojjnnoossttii  NNEEKK..    

  

ZZaa  rraazzvvrrššččaannjjee  ooddssttooppaannjj  oodd  nnoorrmmaallnneeggaa  oobbrraattoovvaannjjaa  eelleekkttrraarrnnee  jjee  iizzddeellaannaa  nnaasslleeddnnjjaa  ššttiirrii  ssttooppeennjjsskkaa  

lleessttvviiccaa..  

  

  

00..  NNeennoorrmmaallnnii  ddooggooddeekk  

11..  ZZaaččeettnnaa  nneevvaarrnnoosstt  

22..  OObbjjeekkttnnaa  nneevvaarrnnoosstt  

33..  SSppllooššnnaa  nneevvaarrnnoosstt  

  

  

  

  

PPootteekk  ggllaavvnniihh  zzaaššččiittnnoo  rreeššeevvaallnniihh  ddeejjaavvnnoossttii  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  NNEEKK  jjee  pprriikkaazzaann  nnaa  ssppooddnnjjeemm  

ddiiaaggrraammuu  ppootteekkaa  ddeejjaavvnnoossttii..  
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SShheemmaa::  PPootteekk  aakkttiivvnnoossttii  oobb  rraazzggllaassiittvvii  ssppllooššnnee  nneevvaarrnnoossttii  vv  NNEEKK  

RAZGLASITEV 

JEDRSKE 

NEVARNOSTI

Obveščanje Aktiviranje

Napoved 

poteka 

nesreče

Nadzor v 

okolju

Splošna 

nevarnost

Ocena 

radiološke 

situacije

Predlogi za izvajanje zaščitnih ukrepov

Ovrednotenje predlogov in ukrepov 

NEK,URSJV in ministrstev

Določitev zaščitnih ukrepov

Seznanitev prizadetih občin z 

odločitvijo o izvajanju zaščitnih 

ukrepov

Izvajanje zaščite, reševanja in pomoči

Priprava informacij za javnost

Spremljanje situacije in aktivnosti

Prilagajanje aktivnosti nastalim 

razmeram

  

  

  

33..33      KKoonncceepptt  ooddzziivvaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  ttuujjiinnii  

  

KKoonncceepptt  ooddzziivvaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  ttuujjiinnii  tteemmeelljjii  nnaa  oocceennii  mmoožžnnee  ooggrroožžeennoossttii,,  nnaa  nnaappoovveeddii  ššiirrjjeennjjaa  

rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaa11kkaa  iinn  mmoožžnneemm  nneeppoossrreeddnneemm  oonneessnnaažžeennjjuu  SSlloovveenniijjee  tteerr  nnaa  oocceennii  ppoossrreeddnneeggaa  

vvpplliivvaa..  
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33..44      UUppoorraabbaa  nnaaččrrttaa  

  

NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  ssee  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  aakkttiivviirraa,,    kkoo  NNEEKK  rraazzggllaassii  

ssppllooššnnoo  nneevvaarrnnoosstt,,  oozziirroommaa  kkaaddaarr  jjee  zzaarraaddii    nneessrreeččee    vv  ttuujjiinnii  mmoožžeenn    vvpplliivv  nnaa  oobbmmooččjjuu  SSlloovveenniijjee..    

  

ŽŽuuppaann,,  jjee  ddoollžžaann  iizzvvaajjaattii  sspprreejjeettee  zzaaššččiittnnee  uukkrreeppee  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  iinn  ppoorrooččaattii  

RReeCCOO    NNoovvoo  mmeessttoo  oo  iizzvveeddeenniihh  uukkrreeppiihh..    

  

  

OOddllooččiitteevv  oo  uuppoorraabbii  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  zzaa  OObbččiinnoo  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

sspprreejjmmee    ppoovveelljjnniikk  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  oozziirroommaa  nnjjeeggoovv  nnaammeessttnniikk  ppoo  ooddllooččiittvvii  

ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  RRSS..    

  

  

  

PP--  11  SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  ZZIIRR  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

PP--  66  SSeezznnaamm  ddeellaavvcceevv  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

PP--  33  PPooddaattkkii  oo  oobbččiinnsskkiihh  ssiillaahh  iinn  ssrreeddssttvviihh  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  

PP--  1166  SSeezznnaamm  hhuummaanniittaarrnniihh  oorrggaanniizzaacciijj  ((RRddeeččii  kkrriižž,,  KKaarriittaass))  

  
  

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

44..11  PPrreegglleedd  oorrggaannoovv  iinn  oorrggaanniizzaacciijj,,  kkii  ssooddeelluujjeejjoo  pprrii  iizzvveeddbbii  nnaalloogg  ZZRRPP  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--

TTrreebbeellnnoo  

  

  

  OOBBČČIINNSSKKII  OORRGGAANNII    

--    žžuuppaann  

--    oobbččiinnsskkii  ssvveett  

--    oobbččiinnsskkaa  uupprraavvaa    

  
  OORRGGAANNII  CCIIVVIILLNNEE  ZZAAŠŠČČIITTEE  OOBBČČIINNEE  MMOOKKRROONNOOGG--TTRREEBBEELLNNOO  

--  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

--  nnaammeessttnniikk  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

--  ššttaabb  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

  

PP  ––  11        SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  ZZIIRR  vv  MMeessttnnii  oobbččiinnii    
  

  

  EENNOOTTEE  IINN  SSLLUUŽŽBBEE  CCIIVVIILLNNEE  ZZAAŠŠČČIITTEE  OOBBČČIINNEE  MMOOKKRROONNOOGG--TTRREEBBEELLNNOO  

--  eekkiippee  zzaa  pprrvvoo  ppoommoočč    

--  sslluužžbbaa  zzaa  ppooddppoorroo  

  

PP  --  33    SSeezznnaamm  eennoott  iinn  sslluužžbb  oobbččiinnsskkiihh  ssiill  zzaa  ZZRRPP      
  

  

  JJAAVVNNEE  SSLLUUŽŽBBEE  ZZAA  ZZAAŠŠČČIITTOO,,  RREEŠŠEEVVAANNJJEE  IINN  PPOOMMOOČČ  VV  OOBBČČIINNII  

--  ZZddrraavvssttvveennaa  ppoossttaajjaa    MMookkrroonnoogg  

--  VVeetteerriinnaarrsskkaa    aammbbuullaannttaa  RREEPP  MMookkrroonnoogg  

--  JJaavvnnoo  ppooddjjeettjjee  KKoommuunnaallaa  TTrreebbnnjjee  

--  EElleekkttrroo  LLjjuubblljjaannaa,,  PPEE    MMookkrroonnoogg    

--  CCeessttnnoo  ggrraaddbbeennoo  ppooddjjeettjjee    NNoovvoo  mmeessttoo  

--  KKoommuunnaallaa  TTrreebbnnjjee  

  

PP  --  1144    SSeezznnaamm  zzddrraavvssttvveenniihh  iinn  vveetteerriinnaarrsskkiihh  oorrggaanniizzaacciijj      

PP  ––  55    SSeezznnaamm  ggrraaddbbeenniihh  oorrggaanniizzaacciijj  

PP  ––  55  SSeezznnaamm  oorrggaanniizzaacciijj  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  kkoommuunnaallnniihh  ssttoorriitteevv  
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  EENNOOTTEE  TTEERR  SSLLUUŽŽBBEE  DDRRUUŠŠTTEEVV  IINN  DDRRUUGGIIHH  NNEEVVLLAADDNNIIHH  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJ::  

  

--  PPrroossttoovvoolljjnnaa  ggaassiillsskkaa  ddrruuššttvvoo  vv  OOGGPP    MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  ((55  ddrruušštteevv)),,  

--  KKrraajjeevvnnaa  oorrggaanniizzaacciijjaa  RRKK  MMookkrroonnoogg  iinn  TTrreebbeellnnoo,,  

--  OObbmmooččnnaa  OOrrggaanniizzaacciijjaa  RRddeeččeeggaa  KKrriižžaa      

--  KKaarriittaass      

  

  

PP--    1111      PPrroossttoovvoolljjnnaa  ggaassiillsskkaa  ddrruuššttvvoo  vv  OOGGPP    MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  ((55  ddrruušštteevv))  

  

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

  

MMaatteerriiaallnnoo--tteehhnniiččnnaa  ssrreeddssttvvaa  ssee  nnaaččrrttuujjeejjoo  zzaa::  

--  zzaaššččiittnnoo--rreeššeevvaallnnoo  oopprreemmoo  iinn  oorrooddjjee  ((ssrreeddssttvvaa  zzaa  oosseebbnnoo  iinn  sskkuuppiinnsskkoo  zzaaššččiittoo,,  oopprreemmaa,,  vvoozziillaa  tteerr  

tteehhnniiččnnaa  iinn  ddrruuggaa  ssrreeddssttvvaa,,  kkii  jjiihh  ppoottrreebbuujjeejjoo  ssttrrookkoovvnnjjaakkii,,  rreeššeevvaallnnee  eennoottee,,  sslluužžbbee  iinn  rreeššeevvaallccii));;  

    

--  UUppoorraabblljjaallii  bbii  ssrreeddssttvvaa,,  kkii  ssoo  vv  llaassttii  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo,,  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--

TTrreebbeellnnoo  tteerr  ssrreeddssttvvaa  pprroossttoovvoolljjnniihh  ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv  iizz  OOGGPP  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  ((vv  ddooggoovvoorruu  zz  

ddrruuššttvvoomm))..  PPoo  ppoottrreebbii  ssee  uuppoorraabblljjaajjoo  ssrreeddssttvvaa  ššooll  iinn  vvrrttcceevv  ((vv  ddooggoovvoorruu))..  PPrraavv  ttaakkoo  bbii  ssooddeelloovvaallii  ss  

ppooddjjeettnniikkii,,  kkii  bbii  uuppoorraabblljjaallii  llaassttnnoo  oopprreemmoo--ppooggooddbbeennaa  ppooddjjeettjjaa..  VV  pprriimmeerruu  ppoottrreebbee  ppoo  ddooddaattnniihh  

ssrreeddssttvviihh,,  kkii  jjiihh  nnee  bbii  mmooggllii  pprriiddoobbiittii  zznnoottrraajj  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo,,  bbii  zzaa  ppoommoočč  pprroossiillii  nnaajjpprreejj  

ssoosseeddnnjjee  oobbččiinnee  ddoolleennjjsskkee  rreeggiijjee  nnaattoo  ppaa  ddrržžaavvoo..  

  

44..33      PPrreeddvviiddeennaa  ffiinnaannččnnaa  ssrreeddssttvvaa  

  

FFiinnaannččnnaa  ssrreeddssttvvaa  ssee  nnaaččrrttuujjeejjoo  zzaa::  

  

--  rreeddnnii  ssttrroošškkii  ((ssttrroošškkii  uussppoossaabblljjaannjj,,  nnaakkuuppaa  iinn  vvzzddrržžeevvaannjjaa  oopprreemmee,,  vvaajj,,  ddrruuggii  rreeddnnii  ssttrroošškkii));;  ttii  

ssttrroošškkii  ssee  kkrriijjeejjoo  iizz  pprroorraaččuunnaa  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo,,  

  

--  ssttrroošškkii  vv  pprriimmeerruu  nneessrreeččee  --  ssttrroošškkii  ooppeerraattiivvnneeggaa  ddeelloovvaannjjaa  ((ppoovvrraaččiilloo  ssttrroošškkoovv  zzaa  aakkttiivviirraannee  

pprriippaaddnniikkee  CCZZ  iinn  pprriippaaddnniikkoovv  ddrruuggiihh  eennoott,,  zzaavvaarroovvaannjjee))  iinn  mmaatteerriiaallnnii  ssttrroošškkii  ((nnpprr..  ssttrroošškkii  

nnaammeessttiittvvee  pprreebbiivvaallcceevv……));;  ttii  ssttrroošškkii  ssee  kkrriijjeejjoo  iizz  ssrreeddsstteevv  pprroorraaččuunnsskkee  rreezzeerrvvee  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--

TTrreebbeellnnoo..  
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55..    OOPPAAZZOOVVAANNJJEE,,  OOBBVVEEŠŠČČAANNJJEE  IINN  AALLAARRMMIIRRAANNJJEE    
  

55..11    OOppaazzoovvaannjjee,,  oobbvveeššččaannjjee  iinn  aallaarrmmiirraannjjee  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  NNEEKK  

  

55..11..11  OObbvveeššččaannjjee  pprriissttoojjnniihh  oobb  rraazzggllaassiittvvii  oobbjjeekkttiivvnnee,,  oozziirroommaa  ssppllooššnnee  nneevvaarrnnoossttii  vv  NNEEKK  

  

RReeCCOO    NNoovvoo  mmeessttoo  oobbvveeššččaa::  

--    ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ    OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

--    žžuuppaannaa  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

--    nnaammeessttnniikkaa  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55..11..22    OObbvveeššččaannjjee  pprriissttoojjnniihh  oorrggaannoovv  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

  

RReeCCOO    NNoovvoo  mmeessttoo  oo  nneevvaarrnnoossttii  oobbvveessttii  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo,,  žžuuppaannaa  OObbččiinnee  

MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  iinn  nnaammeessttnniikkaa  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  ppoo  zzaappoorreeddjjuu  ddoosseegglljjiivvoossttii..  TTaajjnniiccaa  žžuuppaannaa  jjee    

ooddggoovvoorrnnaa,,  ddaa  oobbvveessttii  oossttaallee  ooddggoovvoorrnnee  ddeellaavvccee  vv  oobbččiinnsskkiihh  sslluužžbbaahh,,  kkii  ssoo  ooddggoovvoorrnnii  zzaa  ddeelloo  

ppoossaammeezznniihh  sslluužžbb..  

PPoovveelljjnniikk  oozziirroommaa  ššttaabb  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  zzbbiirraa  ppooddaattkkee  oo  nneevvaarrnnoossttii,,  rraazzmmeerraahh  iinn  

ppoosslleeddiiccaahh  vv    oobbččiinnii  ttuuddii  pprreekkoo  ppoovveelljjnniikkiihh  ggaassiillsskkiihh  ddrruušštteevv  iizz  OOGGPP    MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo,,  oobbččaannoovv  iinn  

ddrruuggiihh  vviirroovv  tteerr  jjiihh  oobbddeellaa  iinn  ppoossrreedduujjee  RReeCCOO..    

  

ZZaa  kkoommuunniicciirraannjjee  zz  RReeCCOO  jjee  ooddggoovvoorreenn  ppoo  ooddllooččiittvvii  žžuuppaannaa  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  

OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo..  

  

OObbvveeššččaannjjee  pprraavviilloommaa  ppootteekkaa  pprreekkoo  tteelleeffoonnsskkiihh  iinn  GGSSMM  zzvveezz,,    ppoo  ppoottrreebbii,,    kkjjeerr  jjee  ttoo  mmoožžnnoo,,  ssee  llaahhkkoo  

uuppoorraabblljjaajjoo  ppoozziivvnniikkii  iinn  rraaddiijjsskkee  zzvveezzee  vv  sskkrraajjnneemm  pprriimmeerruu  ppaa  ttuuddii  kkuurriirr..  
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POVELJNIK CZ OBČINE  

ŽUPAN OBČINE 
 MOKRONOG-TREBELNO 

 Poveljnik  gasilske enote Mokronog 

Direktor OU  

Poveljnik OGP  Mokronog-Trebelno 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SShheemmaa  22::  SShheemmaa  oobbvveeššččaannjjaa  oobb  rraazzggllaassiittvvii  oobbjjeekkttnnee    iinn  ssppllooššnnee  nneevvaarrnnoossttii  

  

  

55..11..33  OObbvveeššččaannjjee  iinn  aallaarrmmiirraannjjee  jjaavvnnoossttii  

  

OObbvveeššččaannjjee    jjaavvnnoossttii  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  NNEEKK  ppoommeennii    sspprroottnnoo  sseezznnaannjjaannjjee    pprreebbiivvaallcceevv  ss  ssttaannjjeemm,,  kkii  

jjee  nnaassttaalloo  kkoott  ppoosslleeddiiccaa  iizzrreeddnneeggaa  ddooggooddkkaa  vv  NNEEKK,,  pprriiččaakkoovvaanniimm  ppootteekkoomm  nneessrreeččee  tteerr  vv  pprriimmeerruu  

iizzppuussttaa  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ssnnoovvii,,  oo  ššiirrjjeennjjuu  rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaakkaa  iinn  uukkrreeppiihh  iinn  nnaallooggaahh  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  

ppoommooččii,,  kkii  ssoo  bbiillii  uuvveeddeennii  vv  SSlloovveenniijjii  vv  zzvveezzii  zz  nneessrreeččoo..    

  

OObbvveeššččaannjjee  jjaavvnnoossttii  ssee  zzaaččnnee  oobb  rraazzggllaassiittvvii  oobbjjeekkttnnee  nneevvaarrnnoossttii  vv  NNEEKK  iinn  oobb  nneeppoossrreeddnnii  nneevvaarrnnoossttii  

zzaarraaddii  rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaakkaa  nnaa  oobbmmooččjjuu  SSlloovveenniijjee  oobb  nneessrreeččii  vv  jjeeddrrsskkii  eelleekkttrraarrnnii  vv  ttuujjiinnii..    

  

OObbvveeššččaannjjee    jjaavvnnoossttii  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  ssee  iizzvvaajjaa  pprreekkoo  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  oobbvveeššččaannjjaa..  

  

OObbvveessttiilloo  oo  uuvveeddeenniihh  uukkrreeppiihh  nnaa  oobbmmooččjjuu  ddoollggoorrooččnniihh  uukkrreeppoovv  ((OODDUU))  iinn  nnaappoottkkii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  uuvveeddeenniihh    

zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv    ssee  ppoossrreedduujjee  ppoo  rraaddiiuu,,  tteelleevviizziijjii  iinn  nnaa  kkrraajjeevvnnoo  oobbiiččaajjnnee  nnaaččiinnee..  

OObb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  bboo  OObbččiinnaa  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  oobbjjaavviillaa  tteelleeffoonnsskkoo  šštteevviillkkoo  nnaa  kkaatteerroo  bbooddoo  llaahhkkoo  

kklliiccaallii  oobbččaannii  zzaa  vvssee  iinnffoorrmmaacciijjee  vv  zzvveezzii  zz  nneessrreeččoo..    

IInnffoorrmmaacciijjee,,  kkii  bbooddoo  ppoossrreeddoovvaannee  pprreebbiivvaallcceemm,,  bboo  OObbččiinnaa  ddoobbiillaa  oodd  RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo..    

  

IInnffoorrmmaacciijjee  zzaa  pprreebbiivvaallssttvvoo  vv  pprriimmeerruu  ooggrroožžeennoossttii  zzaarraaddii  rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaakkaa  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--

TTrreebbeellnnoo    bbooddoo  vvsseebboovvaallee    pprreeddvvsseemm  nnaasslleeddnnjjee  ppooddaattkkee::  
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--  ssmmeerr  ggiibbaannjjaa  rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaakkaa,,    

--  ttrreennuuttnnoo  ssttaannjjee  vv  eelleekkttrraarrnnii,,  

--  vvpplliivv  nneessrreeččee  nnaa  pprreebbiivvaallssttvvoo  iinn  ookkoolljjee,,    

--  kkaakkoo  nnaajj  iizzvvaajjaajjoo  oosseebbnnoo  iinn  vvzzaajjeemmnnoo  zzaaššččiittoo,,    

--  kkaakkoo  nnaajj  ssooddeelluujjeejjoo  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  uuvveeddeenniihh  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  tteerr  

--  kkjjee  nnaajj  ddoobbiijjoo  ddooddaattnnee  iinnffoorrmmaacciijjee..  

  

IInnffoorrmmaacciijjee  OObbččiinnaa  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  ppoossrreedduujjee  pprreekk  llookkaallnniihh  jjaavvnniihh  oobbččiill  iinn  nnaa  ddrruuggee  kkrraajjeevvnnoo  

oobbiiččaajjnnee  nnaaččiinnee..    

  

PP  ––  11    SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  ddeellaavvcceevv,,  kkii  ssee  jjiihh  oobbvveeššččaa  iinn  tteell..  šštteevviillkkee  

55..22      OObbvveeššččaannjjee  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  ttuujjiinnii  

  

PPoo  oocceennii  pprriissttoojjnniihh  ddrržžaavvnniihh  oorrggaannoovv  gglleeddee  mmoožžnniihh  vvpplliivvoovv  jjeeddrrsskkee  nneessrreeččee  vv  ttuujjiinnii  nnaa  SSlloovveenniijjoo,,  ppooššlljjee  

RReeCCOO    NNoovvoo  mmeessttoo  vv  oobbččiinnoo    MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  zzaaččeettnnoo  oobbvveessttiilloo..  

  

RReeCCOO    NNoovvoo  mmeessttoo  oobbvveeššččaa::  

--    ppoovveelljjnniikkaa    CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

--    žžuuppaannaa  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

--    nnaammeessttnniikkaa  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

  

GGlleeddee  nnaa  oocceennoo  nneevvaarrnnoossttii  ššiirriittvvee  jjeeddrrsskkeeggaa  oobbllaakkaa  ssee  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  iizzvvaajjaa  oobbvveeššččaannjjee  

ppooddoobbnnoo  kkoott  oobb  nneessrreeččii  vv  NNEEKK..  

  

PP  ––3366        NNaavvooddiilloo  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  oobb  iizzrreeddnneemm  ddooggooddkkuu  
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66..    AAKKTTIIVVIIRRAANNJJEE  SSIILL  IINN  SSRREEDDSSTTEEVV  

66..11      AAkkttiivviirraannjjee  oorrggaannoovv  iinn  ssttrrookkoovvnniihh  sslluužžbb  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  NNEEKK  

NNaa  ppooddllaaggii  oobbvveessttiillaa  oo    rraazzggllaassiittvvii  ssppllooššnnee  nneevvaarrnnoossttii  vv  NNEEKK,,  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

sspprreejjmmee  ooddllooččiitteevv  oo  aakkttiivviirraannjjuu  ččllaannoovv  ššttaabbaa  CCZZ..  

66..22  AAkkttiivviirraannjjee  ssiill  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  oobb  nneessrreeččii  vv  NNEEKK      

OO  pprriipprraavvlljjeennoossttii  iinn  aakkttiivviirraannjjuu  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo    ooddllooččaa  

vv  sskkllaadduu  zz  nnaassttaalloo  ssiittuuaacciijjoo  iinn  ooddllooččiittvvaammii  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  RRSS,,  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

aallii  nnjjeeggoovv  nnaammeessttnniikk..  

  

  

  SShheemmaa  33::  AAkkttiivviirraannjjee  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  ZZRRPP  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

DDOOKKUUMMEENNTTAACCIIJJAA            DDIIAAGGRRAAMM    PPOOTTEEKKAA                                                              PPRRIIMMAARRNNAA  

      PPOOSSTTOOPPKKII                                                                    DDEEJJAAVVNNOOSSTTII                                                                        OODDGGOOVVOORRNNOOSSTT                                                                                  

                                                    

  

  

  

  

PPoorrooččiillaa  oo  ssttaannjjuu  

  

  

        NNEE  

  

OOddrreeddbbaa  ppoovveelljjnniikkaa    

CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

  

  

  

  

  

  

OOddrreeddbbaa  ppoovveelljjnniikkaa  

CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo    

  

  

  

DDeelloovvnnii  nnaalloogg  

  

  

PPoorrooččiillaa  

  

  

  

  

  

  

  

  

PP  ––  11  SSeezznnaamm  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebb,,  kkii  ssee  jjiihh  oobbvveeššččaa  oobb  iizzrreeddnneemm  ddooggooddkkuu  

PP  --  3300  PPrreegglleedd  zzaaššččiittnnee  iinn  rreeššeevvaallnnee  oopprreemmee  tteerr  oorrooddiijj  

PP  ––  33  SSeezznnaamm  eennoottee  zzaa  RRKKBB  zzaaššččiittoo  --  ddeekkoonnttaammiinnaattoorrjjeevv  

PP  ––  3355  PPrreegglleedd  ddeekkoonnttaammiinnaacciijjsskkiihh  ppoossttaajj  

PP  ––  1144  PPrreegglleedd  zzddrraavvssttvveenniihh  ddoommoovv  ss  ppooddaattkkii  oo  ooddggoovvoorrnniihh  oosseebbaahh    

DD  --  5511  NNaavvooddiilloo  oo  zzaaššččiittii  pprreedd  sseevvaannjjeemm  

DD  --  5500  NNaavvooddiilloo  zzaa  uuppoorraabboo  ttaabblleett  kkaalliijjeevveeggaa  jjooddiiddaa  

VZPOSTAVITEV 
PRIPRAVLJENOSTI 

OBČINSKIH SIL ZA ZRP 

 

ODLOČANJE O 
AKTIVIRANJU SIL ZA ZRP 

 
PRESOJA RAZMER 

 

POZIVANJE OBČINSKIH 
SIL ZA ZRP 

DOLOČITEV DELOVIŠČA 
IN IZDAJANJE DELOVNIH 

NALOGOV ZA ENOTE 

SPREMLJANJE 
DELOVANJA OBČINSKIH 

SIL ZA ZRP 

 
OSKRBA OBČINSKIH SIL 

ZA ZRP 

 
Poveljnik CZ  

  
 
 

Poveljnik CZ 
 
 
 
 

Poveljnik CZ  
  
 
 
 
 

Občina Mokronog-
Trebelno 

 
 

Poveljnik CZ  Občine 
  
 
 
 

Občina Mokronog-
Trebelno 

 
 
 
 

Poveljnik CZ Občine   

DA 
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66..33    AAkkttiivviirraannjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  

                vv  ttuujjiinnii  

  

OObb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  ttuujjiinnii  oo  aakkttiivviirraannjjuu  oobbččiinnsskkiihh  ssiill  ooddllooččaa  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  nnaa  

ppooddllaaggii  ooddllooččiittvvee  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  RRSS  oo  iizzvvaajjaannjjuu  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  nnaa  oobbmmooččjjuu  OODDUU..    

  

PPoottrreebbnnee  ssiillee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  ssee  aakkttiivviirraajjoo,,  ččee  jjee  gglleeddee  nnaa  

pprriiččaakkoovvaannee  ppoosslleeddiiccee  nneessrreeččee  ppoottrreebbnnoo  iizzvvaajjaattii  uukkrreeppee  aallii  nnaallooggee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  vv  

OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo..  

  

  

77..    UUPPRRAAVVLLJJAANNJJEE  IINN  VVOODDEENNJJEE  
  

  77..11    OOrrggaannii  iinn  nnjjiihhoovvee  nnaallooggee  

OObbččiinnsskkii  oorrggaannii  

ŽŽuuppaann  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

  

ŽŽuuppaann  oopprraavvlljjaa  zz  zzaakkoonnoomm  pprreeddppiissaannee  nnaallooggee  nnaa  ppooddrrooččjjuu  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa,,  pprreeddvvsseemm  ppaa::  

  sskkrrbbii  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  pprriipprraavv  zzaa  vvaarrssttvvoo  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  iinn  uurreessnniiččeevvaannjjee  

zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  tteerr  zzaa  ooddpprraavvlljjaannjjee  ppoosslleeddiicc  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreečč,,  

  vvooddii  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  

  vv  pprriimmeerruu  nneessrreeččee  ooddllooččaa  oo  ppoorraabbii  rreezzeerrvvnniihh  ssrreeddsstteevv    ((oo  ppoorraabbii  ppiissnnoo  oobbvveeššččaa  OObbččiinnsskkii  ssvveett));;  

oo  ppoorraabbii  vviiššjjiihh  zznneesskkoovv  ooddllooččaa  OObbččiinnsskkii  ssvveett,,  

  vv  pprriimmeerruu  nnaassttaallee  nneevvaarrnnoossttii  ooddrreeddii  ppoo  nnaalloogguu  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  RRSS  eevvaakkuuaacciijjoo  ooggrroožžeenniihh  iinn  

pprriizzaaddeettiihh  pprreebbiivvaallcceevv,,  

  

OObbččiinnsskkii  iinnššppeekkttoorr  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

  

--  ppoommaaggaa  pprrii  zzaaggoottaavvlljjaannjjuu  ppooggoojjee  zzaa  ddeelloo  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  iinn  

oobbččiinnsskkeeggaa  ššttaabbaa,,  

--  ppoommaaggaa  pprrii  zzaaggoottaavvlljjaannjjuu    aaddmmiinniissttrraattiivvnneeggaa  iinn  ddrruuggoo    ppooddppoorroo  pprrii  ddeelloovvaannjjuu  oobbččiinnsskkiihh  ssiill  zzaa  

zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  

--  ppoommaaggaa  pprrii  vvooddeennjjuu  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  tteerr  pprrii  ooddpprraavvlljjaannjjuu  ppoosslleeddiicc,,  

--  zzbbiirraa,,  oobbddeelluujjee  iinn  ppoossrreedduujjee  ppooddaattkkee  oo  nneessrreeččaahh  iinn  ddrruuggiihh  ddooggooddkkiihh..  

  

                        OObbččiinnsskkaa  uupprraavvaa  

  

--  oorrggaanniizziirraa  ddeelloo  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  vv  sskkllaadduu  zz  nnaassttaalloo  ssiittuuaacciijjoo  

--  iizzvvaajjaa  vvssee  nnaallooggee  iinn  oopprraavviillaa  vv  sskkllaadduu  zz  nnaassttaalloo  ssiittuuaacciijjoo  ppoo  ooddllooččiittvvii  žžuuppaannaa  iinn  ppoovveelljjnniikkaa  

ššttaabbaa  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

--  aakkttiivviirraa  iinn  oobbjjaavvii  tteelleeffoonnsskkoo  šštteevviillkkoo  zzaa  ppoossrreeddoovvaannjjee  iinnffoorrmmaacciijj  oobbččaannoomm  

--  oorrggaanniizziirraa  sslluužžbboo  zzaa  iinnffoorrmmiirraannjjee  jjaavvnnoossttii    

--  oopprraavvlljjaa  vvssee  ddrruuggee  nnaallooggee  iizz  ssvvoojjee  pprriissttoojjnnoossttii  

  

  

ZZddrraavvssttvveennii  ddoomm  ss  ppoommooččjjoo  zzddrraavvnniikkoovv  kkoonncceessiioonnaarrjjeevv  iinn  lleekkaarrnnee  MMookkrroonnoogg  ssooddeelluujjee  pprrii  ddeelliittvvii  iinn  

vvooddeennjjuu  eevviiddeennccee  oo  iizzddaanniihh  ttaabblleettaahh  kkaalliijjeevveeggaa  jjooddiiddaa  tteerr  iizzvvaajjaannjjuu  eevveennttuuaallnniihh  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  ppoo  

nnaalloogguu  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo..  
  

PPoolliicciijjsskkaa  ppoossttaajjaa  TTrreebbnnjjee  kkoonnttrroolliirraa  iizzvvaajjaannjjee  pprreevveennttiivvnniihh  uukkrreeppoovv,,  pprroommeettaa,,  vvaarrssttvvaa  pprreemmoožžeennjjaa  iinn  

iizzrreeddnniihh  pprreevvoozzoovv..    

  
Veterinarska ambulanta REP sodeluje pri izvajanju in nadzoru zaščitnih ukrepov v zvezi z svojo 
dejavnostjo in po nalogu poveljnika CZ Občine Mokronog-Trebelno. 
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OOrrggaannii  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee::  

  

PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

  

VVooddeennjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  nnaa  nniivvoojjuu  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  oopprraavvlljjaa  ppoovveelljjnniikk  CCiivviillnnee  

zzaaššččiittee  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo,,  ttaakkoo  ddaa::  

--  vvooddii  aallii  uussmmeerrjjaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  nnaarraavvnniihh  iinn  ddrruuggiihh  nneessrreeččaahh,,  

--  sskkrrbbii  zzaa  ppoovveezzaavvoo  iinn  uusskkllaajjeennoo  ddeelloovvaannjjee  vvsseehh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee,,  

--  vvooddii  ppooddrreejjeennee  eennoottee,,  sslluužžbbee  iinn  ddrruuggee  ssiillee,,  kkii  ssooddeelluujjeejjoo  pprrii  zzaaššččiittii  iinn  rreeššeevvaannjjuu,,  

--  uuvveelljjaavvlljjaa  zzaaššččiittnnee  iinn  ddrruuggee  nnuujjnnee  uukkrreeppee  tteerr  nnaaddzziirraa  nnjjiihhoovvoo  iizzvvaajjaannjjee,,  

--  ooddllooččaa  oo  uuppoorraabbii  ssiill  iinn  ssrreeddsstteevv  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee,,  

--  uusskkllaajjuujjee  ppoommoočč  iinn  ddeejjaavvnnoossttii  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  pprrii  ooddpprraavvlljjaannjjuu  ppoosslleeddiicc,,  

--  pprriipprraavvlljjaa  pprreeddllooggee  ooddllooččiitteevv  oorrggaannoovv  cciivviillnnee  oobbllaassttii..  

  

77..22      OOppeerraattiivvnnoo  vvooddeennjjee  

  

DDeejjaavvnnoossttii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ooppeerraattiivvnnoo  vvooddii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo,,  kkii  mmuu  pprrii  

ddeelluu  ppoommaaggaa  ššttaabb  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo..  ZZaa  vvooddeennjjee  ppoossaammeezznniihh  iinntteerrvveenncciijj  zzaa  zzaaššččiittoo,,  

rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč,,  llaahhkkoo  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  ddoollooččii  vvooddjjoo  iinntteerrvveenncciijjee..    

  

ŠŠttaabb  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  mmoorraa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  zzaaggoottoovviittii  ssttrrookkoovvnnoo  ssvveettoovvaannjjee    

pprriippaaddnniikkoomm  CCZZ  oo  iizzvveeddbbii  pprreeddllaaggaanniihh  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo,,  

zzbbiirraattii  iinnffoorrmmaacciijjee  oo  iizzvveeddeenniihh  uukkrreeppiihh  iinn  pprriipprraavvlljjaattii  ppoorrooččiillaa  zzaa  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  DDoolleennjjsskkee  rreeggiijjee..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SShheemmaa    44::    VVooddeennjjaa  ssiisstteemmaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

  

  

PPoosslleeddiiccee  jjeeddrrsskkee  nneessrreeččee  jjee  ttrreebbaa  ččiimm  pprreejj  uussttrreezznnoo  ddookkuummeennttiirraattii..  PPrraavv  ttaakkoo  jjee  ttrreebbaa  ddookkuummeennttiirraattii  

ttuuddii  vvssee  ooddllooččiittvvee  ppoovveelljjnniikkaa  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  iinn  ddrruuggiihh  oorrggaannoovv..  ZZaa  ttee  

nnaallooggee  jjee  ooddggoovvoorrnnaa  ssttrrookkoovvnnaa  sslluužžbbaa  ––  oobbččiinnsskkaa  uupprraavvaa,,  ppoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  iinn  

ččllaann  ššttaabbaa  zzaa  aaddmmiinniissttrraacciijjoo..  

  

  

ŠŠttaabb  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo    

  

  

ŠŠttaabb  jjee  oorrggaanniizziirraann  zzaa  ppoommoočč  pprrii  vvooddeennjjuu  tteerr  zzaa  oopprraavvlljjaannjjee  ddrruuggiihh  ooppeerraattiivvnnoo--ssttrrookkoovvnniihh  nnaalloogg  zzaaššččiittee,,  

rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii..  ŠŠttaabb  ppoodd  vvooddssttvvoomm  ppoovveelljjnniikkaa  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  oorrggaanniizziirraa  iinn  

iizzvvaajjaa  rreeššeevvaallnnee  iinntteerrvveenncciijjee  iizz  oobbččiinnsskkee  pprriissttoojjnnoossttii,,  zzaaggoottaavvlljjaa  llooggiissttiiččnnoo  ppooddppoorroo  iinntteerrvveenncciijjsskkiimm  

ssiillaamm  zzaa  ZZRRPP,,  oopprraavvlljjaa  aaddmmiinniissttrraattiivvnnee  iinn  ffiinnaannččnnee  zzaaddeevvee..  
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PPrrii  tteemm  ssooddeelluujjeejjoo  ččllaannii  ššttaabbaa,,  ddeellaavvccii  oobbččiinnsskkee  uupprraavvee  tteerr  ddrruuggii  ssttrrookkoovvnnjjaakkii,,  kkii  jjiihh  vvkklljjuuččii  vv  ddeelloo  

ppoovveelljjnniikk..  PPoovveelljjnniikk  llaahhkkoo  zzaa  iizzvveeddbboo  ppoossaammeezznniihh  nnaalloogg  uussttaannoovvii  uussttrreezznnee  ddeelloovvnnee  sskkuuppiinnee  aallii  ddrruuggaa  

zzaaččaassnnaa  ddeelloovvnnaa  tteelleessaa..    

  

PPoovveelljjnniikk  CCZZ    OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  jjee  zzaa  ssvvoojjee  ddeelloo  ooddggoovvoorreenn  žžuuppaannuu..    

  

RReeššeevvaallnnee  aakkcciijjee  nneeppoossrreeddnnoo  vvooddiijjoo  vvooddjjee  eennoott  oozziirroommaa  sslluužžbb  cciivviillnnee  zzaaššččiittee..  NNeeppoossrreeddnnoo  vvooddeennjjee  

ooppeerraattiivvnniihh  sseessttaavvoovv  pprroossttoovvoolljjnniihh  oorrggaanniizzaacciijj  iinn  ddrruušštteevv  oopprraavvlljjaajjoo  pprrii  rreeššeevvaallnniihh  aakkcciijjaahh  nnjjiihhoovvii  

ppoovveelljjnniikkii  oozziirroommaa  vvooddjjee..  PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  llaahhkkoo  zzaa  vvooddeennjjee  ppoossaammeezznniihh  

iinntteerrvveenncciijj  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  ddoollooččii  vvooddjjoo  iinntteerrvveenncciijjee..  

  

UUkkrreeppaannjjee  oorrggaannoovv  CCZZ  oobb  nneessrreeččii  

  

ŠŠttaabb  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  oorrggaanniizziirraa  ssvvoojjee  ddeelloo  nnaa  sseeddeežžuu  ššttaabbaa  PPoodd  

GGrraaddoomm  22,,  sseejjnnaa  ssoobbaa,,  88223300  MMookkrroonnoogg..    

  

PPoovveelljjnniikk  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  sspprreemmlljjaa  rraazzmmeerree  iinn  aakkttiivvnnoossttii  nnaa  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  

MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  iinn  oo  tteemm  ppoorrooččaa  ppoovveelljjnniikkuu  ššttaabbaa  CCZZ  DDoolleennjjsskkee  rreeggiijjee..  

  

77..33      OOrrggaanniizzaacciijjaa  zzvveezz  

  

PPrrii  nneeppoossrreeddnneemm  vvooddeennjjuu  aakkcciijj  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  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..  

KKoommuunniikkaacciijjsskkaa  ssrreeddiiššččaa  tteeggaa  ssiisstteemmaa  ssoo  vv  cceennttrriihh  zzaa  oobbvveeššččaannjjee,,  pprreekk  kkaatteerriihh  ssee  zzaaggoottaavvlljjaa  

ppoovveezzoovvaannjjee  uuppoorraabbnniikkoovv  vv  jjaavvnnee  iinn  zzaasseebbnnee  ffuunnkkcciioonnaallnnee  tteelleekkoommuunniikkaacciijjsskkee  ssiisstteemmee..  
  

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

uuppoorraabbnniikkii  ppoovveezzuujjeejjoo  pprreekk  rreeppeettiittoorrjjeevv;;  zzaa  OObbččiinnoo  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  vveelljjaa  pprreeddvvsseemm  sseemmiidduupplleekkssnnii  

kkaannaall  2233  ––  TTrrddiinnoovv  vvrrhh,,  iinn  SSDD  2255  VVrrhhttrreebbnnjjee,,  ppooggoojjnnoo  ppaa  ttuuddii  SSDD  2244  kkaannaall  MMiirrnnaa  ggoorraa  ..    

ZZaa  vvzzppoossttaavviitteevv  rraaddiijjsskkee  zzvveezzee  mmeedd  rreeššeevvaallccii  nnaa  kkrraajjuu  nneessrreeččee  ssee  uuppoorraabblljjaa  4433..  ssiimmpplleekkssnnii  kkaannaall  

ssiisstteemmaa  zzvveezz  ZZAARREE,,  rreezzeerrvvnnii  ssoo  ppaa  4422,,5544,,6622..  ZZaa  vvssaakk  ddooddaattnnii  SSII  kkaannaall  jjee  ppoottrreebbnnoo  ddoobbiittii  ooddoobbrriitteevv  oodd  

RReeCCOO  NNoovvoo  mmeessttoo..  
  

VVooddjjaa  eennoottee  ssee  mmoorraa  pprrii  pprriihhoodduu  nnaa  mmeessttoo  iinntteerrvveenncciijjee  pprriijjaavviittii  vv  RReeCCOO..  PPrriijjaavvii  ssee  pprreekk  rreeppeettiittoorrsskkeeggaa  

kkaannaallaa,,  ppoo  pprriijjaavvii  ppaa  ggaa  RReeCCOO  pprreeuussmmeerrii  nnaa  mmaattiiččnnii  ssiimmpplleekkssnnii  kkaannaall  zzaa  ddeelloo  eennoottee  nnaa  tteerreennuu..  ČČee  

oopprraavvii  kklliicc  nnaa  nneekkeemm  ddrruuggeemm  kkaannaalluu,,  ssee  mmoorraa  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  ppoo  oopprraavvlljjeenneemm  kklliiccuu  nneemmuuddoommaa  vvrrnniittii  

nnaa  ssvvoojj  mmaattiiččnnii  kkaannaall..  UUppoorraabbaa  ddrruuggiihh  kkaannaalloovv  bbrreezz  uutteemmeelljjeenneeggaa  rraazzllooggaa  nnii  ddoovvoolljjeennaa..    

OObb  kkoonnccuu  iinntteerrvveenncciijjee  ssee  ppoorrooččaa  RReeCCOO  ((pprreekk  kkaannaallaa  2233--TTrrddiinnoovv  vvrrhh))..    

PPooddrroobbnneejjššaa  nnaavvooddiillaa  zzaa  uuppoorraabboo  ssiisstteemmaa  ZZAARREE  ssoo  vv  pprriillooggii  šštt..3311..  

  

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..  

  

  

PP  --3311        NNaavvooddiilloo  zzaa  uuppoorraabboo  rraaddiijjsskkiihh  zzvveezz  ssiisstteemmaa  ZZAARREE  

PP  --1188    SSeezznnaamm  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  oobbvveeššččaannjjaa    
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88..    NNAADDZZOORR  RRAADDIIOOAAKKTTIIVVNNOOSSTTII  
  

  
NNaaddzzoorr  rraaddiiooaakkttiivvnnoossttii  ((  rraaddiiaacciijjsskkii  mmoonniittoorriinngg  ))    sseessttaavvlljjaa::  

  

--  RReeddnnii  nnaaddzzoorr  rraaddiiooaakkttiivvnnoossttii  vv  žžiivvlljjeennjjsskkeemm  ookkoolljjuu  iinn  nnaaddzzoorr  rraaddiiooaakkttiivvnnoossttii  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii    

oopprraavvlljjaajjoo    pprriissttoojjnnee  sslluužžbbee  iizz  ddrržžaavvnnee  pprriissttoojjnnoossttii..    

  

  
NNaaddzzoorr  rraaddiiooaakkttiivvnnoossttii  ––  rraaddiiaacciijjsskkii  mmoonniittoorriinngg  nnii  vv  pprriissttoojjnnoossttii  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  aammppaakk  ggaa  

oopprraavvlljjaa  RReeggiijjsskkaa  eennoottaa  zzaa  RRKKBB  iizzvviiddoovvaannjjee..  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v Občini Mokronog-Trebelno 

                                                 Stran  18 od 29 

  

99..    UUKKRREEPPII  IINN  NNAALLOOGGEE  ZZAAŠŠČČIITTEE,,  RREEŠŠEEVVAANNJJAA  IINN  PPOOMMOOČČII  

99..11      ZZaaššččiittnnii  uukkrreeppii  nnaa  oobbmmooččjjuu  nnaaččrrttoovvaannjjaa  ddoollggoorrooččnniihh  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  ((OODDUU))  
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SShheemmaa  55::  DDiiaaggrraamm  zzaaššččiittnnii  uukkrreeppii  nnaa  oobbmmooččjjuu  nnaaččrrttoovvaannjjaa  ddoollggoorrooččnniihh  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  ((OODDUU))  

  

  

VVssii  iizzvvaajjaallccii  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  iinn  nnaalloogg  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  nnaa  oonneessnnaažžeenneemm  oobbmmooččjjuu  mmoorraajjoo  

bbiittii  oopprreemmlljjeennii  zz  uussttrreezznniimmii  oosseebbnniimmii  zzaaššččiittnniimmii  ssrreeddssttvvii  iinn  ssrreeddssttvvii  zzaa  ddoozziimmeettrriiččnnoo  kkoonnttrroolloo..  

  

ZZaaššččiittnnii  uukkrreeppii  nnaa  tteemm  oobbmmooččjjuu  OODDUU  ssee  iizzvvaajjaajjoo  nnaa  ppooddllaaggii  rreezzuullttaattoovv  nnaaddzzoorraa  rraaddiiooaakkttiivvnnoossttii,,  kkii  ggaa  

iizzvvaajjaajjoo  pprriissttoojjnnee  uussttaannoovvee  zzaa  rreeddnnii  nnaaddzzoorr  rraaddiiooaakkttiivvnnoossttii,,  eennoottee  zzaa  RRKKBB  iizzvviiddoovvaannjjee    iinn  EELLMMEE,,  ppoo  

ppoottrreebbii  ttuuddii  eennoottee  SSlloovveennsskkee  vvoojjsskkee..  

  

RReeggiijjsskkaa  eennoottaa  zzaa  RRKKBB  ––  iizzvvaajjaa  ddeekkoonnttaammiinnaacciijjoo  jjaavvnniihh  ppoovvrrššiinn  iinn  oobbjjeekkttoovv..  
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NNaa  oobbmmooččjjuu  ddoollggoorrooččnniihh  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  ssoo  pprreeddvviiddeennii  nnaasslleeddnnjjii  uukkrreeppii  ::  

  

  UUKKRREEPPII  RRAADDIIAACCIIJJSSKKEE  ZZAAŠŠČČIITTEE  

  

  UUppoorraabbaa  ttaabblleett  kkaalliijjeevveeggaa  jjooddiiddaa  
  

TTaabblleettee  kkaalliijjeevveeggaa  jjooddiiddaa,,  bbii  vv  sskkllaadduu  zz  nnaavvooddiilloomm  mmiinniissttrrssttvvaa,,  kkii  jjee  zzaaddoollžžeennoo  zzaa  zzddrraavvjjee    rraazzddeelliillii  

pprriippaaddnniikkii  eekkiippee  zzaa  PPMMPP  nnaa  oossnnoovvii  ppooppiissaa  pprreebbiivvaallcceevv  iinn  uupprraavviiččeennoossttii  ddoo  pprreejjeemmaa  ttaabblleett  KKJJ..  SSpprreejjeellii  

jjiihh  bbooddoo  vvssii  oobbččaannii  mmllaajjššii  oodd  4400  lleett..  ((ZZaa  oossnnoovvnnoo  rraazzddeelliitteevv  bboommoo  ppoottrreebboovvaallii  ccccaa..  1155..000000  ttaabblleett  

kkaalliijjeevveeggaa  jjooddiiddaa..))  

  

  PPrreeppoovveedd  uuppoorraabbee  ((ppiittnnee))  vvooddee  iinn  pprreeppoovveedd  aallii  oommeejjiitteevv  uužžiivvaannjjaa  ddoollooččeenniihh  žžiivviill  ((  ssaaddjjee,,  

zzeelleennjjaavvaa,,  ppoolljjššččiinnee))  

  ZZaaššččiittaa  kkrrmmee  zzaa  žžiivvaallii  tteerr  žžiivviinnee  ((zzaaddrržžeevvaannjjee  vv  hhlleevviihh,,  pprreeppoovveedd  ppaaššee  iinn  hhrraannjjeennaa  ss  ssvveežžoo  kkrrmmoo))  

  OOmmeejjiitteevv  ggiibbaannjjaa  nnaa  pprroosstteemm  

  OOmmeejjiitteevv  nnaabbiirraannjjaa  iinn  uuppoorraabbee  ppoolljjsskkiihh  pprriiddeellkkoovv  iinn  ggoozzddnniihh  ssaaddeežžeevv,,  

  OOmmeejjiitteevv  ppaaššee  

  OOmmeejjiitteevv  lloovvlljjeennjjaa  žžiivvaallii  

  DDeekkoonnttaammiinnaacciijjaa  lljjuuddii,,  žžiivvaallii,,  oobbjjeekkttoovv,,  pprreeddmmeettoovv  iinn  ppoovvrrššiinn  

  ZZaaššččiittnnii  uukkrreeppii  vv  kkmmeettiijjssttvvuu  

  ZZaaššččiittaa  vviirroovv  ppiittnnee  vvooddee  

  

  

  ZZAAKKLLAANNJJAANNJJEE::    

  

GGlleeddee  nnaa  ooddddaalljjeennoosstt  oodd  kkrraajjaa  nneessrreeččee  oommooggooččaajjoo  ddoovvoolljj  vviissookkoo  ssttooppnnjjoo  zzaaššččiittee  nnoottrraannjjii  pprroossttoorrii  vv  

ssttaannoovvaannjjsskkiihh  oobbjjeekkttiihh,,  kkuullttuurrnniihh  ddoommoovviihh,,  ššoollaahh  iinn  ddrruuggiihh  uussttaannoovvaahh..  

99..11..11    ZZaaššččiittnnii  uukkrreeppii  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  ttuujjiinnii  

OObb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  ttuujjiinnii  vv  ooddddaalljjeennoossttii  11000000  kkmm  oodd  oobbmmooččjjaa  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  ssee  ppoolleegg  

ddoollooččeenniihh  uukkrreeppoovv,,  pprreeddvviiddeenniihh  zzaa  oobbmmooččjjee  ddoollggoorrooččnniihh  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv  iizzvvaajjaa  zzllaassttii    nnaaddzzoorr  ookkoolljjaa    

iinn  hhrraannee..  

  

OObb  hhuuddii  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  eelleekkttrraarrnnii  zznnoottrraajj  330000  kkmm  oobbmmooččjjaa  tteerr  oobb  nneeuuggooddnniihh  vvrreemmeennsskkiihh  rraazzmmeerraahh  jjee  

mmoožžnnaa  ttuuddii  uuppoorraabbaa  ttaabblleett  kkaalliijjeevvaa  jjooddiiddaa..  

  

PP  --  1111      SSeezznnaamm  llookkaacciijj  pprreeddvviiddeenniihh  zzaa  zzaaččaassnnoo  nnaassttaanniitteevv  

PP  --1122    PPrreegglleedd  pprreehhrraammbbeenniihh  zzmmoogglljjiivvoossttii  

PP  --1144  PPrreegglleedd  zzaaččaassnniihh  ooddllaaggaalliišščč  zzaa  nneevvaarrnnee  ooddppaaddkkee    

PP  --  2277      NNaavvooddiilloo  zzaa  pprriipprraavvoo  ppiittnnee  vvooddee  

  

99..22      NNaallooggee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  

99..22..11      NNuujjnnaa  mmeeddiicciinnsskkaa  ppoommoočč  

  

OObb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  vv  NNEEKK    iinn  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  eelleekkttrraarrnnee  vv  ttuujjiinnii  nnee  pprriiččaakkuujjeemmoo  vveeččjjeeggaa  šštteevviillaa  rraannjjeenniihh  

iinn  ppoošškkooddoovvaanniihh  pprreebbiivvaallcceevv  nniittii  vveeččjjeeggaa  šštteevviillaa  oosseebb  zz  zznnaakkii  sseevvaannjjaa..  

  

ZZddrraavvssttvveennoo  ppoommoočč  nnuuddiijjoo  ZZddrraavvssttvveennii  ddoomm  TTrreebbnnjjee  iinn  zzddrraavvssttvveennaa  ppoossttaajjaa  MMookkrroonnoogg  tteerr  zzddrraavvssttvveennii  

ddoommoovvii  vv  ssoosseeddnnjjiihh  oobbččiinnaahh  vv  rreeggiijjii  ((SSppllooššnnaa  bboollnniiššnniiccaa  iinn  ZZddrraavvssttvveennii  ddoomm  NNoovvoo  mmeessttoo))..  

99..22..22      PPrrvvaa  vveetteerriinnaarrsskkaa  ppoommoočč  

  

PPrrvvaa  vveetteerriinnaarrsskkaa  ppoommoočč  oobb  nneessrreeččii  vv  NNEEKK  iinn  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  eelleekkttrraarrnnee  vv  ttuujjiinnii  oobbsseeggaa::  

  

  ZZbbiirraannjjee  ppooddaattkkoovv  oo  kkoonnttaammiinniirraanniihh  iinn  ppooggiinnuulliihh  žžiivvaalliihh  nnaa  cceelloottnneemm  oobbmmooččjjuu  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--

TTrreebbeellnnoo,,  

  PPoommoočč  pprrii  iizzvvaajjaannjjuu  uukkrreeppoovv  zzaa  zzaaššččiittoo  žžiivvaallii,,  žžiivviill  žžiivvaallsskkeeggaa  iizzvvoorraa,,  kkrrmmiill  iinn  nnaappaajjaalliišščč  pprreedd  

iioonniizziirraajjooččiimmii  sseevvaannjjeemm,,  kkii  jjiihh  jjee  pprriippoorrooččiilloo  MMKKGGPP,,  
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  PPrrvvaa  vveetteerriinnaarrsskkaa  ppoommoočč  oobboolleelliimm  žžiivvaalliimm,,  

  ZZaassiillnnii  zzaakkooll  kkoonnttaammiinniirraanniihh  žžiivvaallii,,    

  SSooddeelloovvaannjjee  pprrii  ooddssttrraannjjeevvaannjjuu  žžiivvaallsskkiihh  ttrruuppeell  iinn  kkaaddaavvrroovv,,  

  SSooddeelloovvaannjjee  pprrii  ddeekkoonnttaammiinnaacciijjii..  

  

PPrrvvoo  vveetteerriinnaarrsskkoo  ppoommoočč  bboo  iizzvvaajjaall  ddeežžuurrnnii  vveetteerriinnaarr  ss  ppoommooččjjoo  vveetteerriinnaarrjjeevv  kkoonncceessiioonnaarrjjeevv  iinn  

VVeetteerriinnaarrsskkee  aammbbuullaannttee    RREEPP  MMookkrroonnoogg  iinn  ssee  bboo  iizzvvaajjaallaa  nnaa  nnaasslloovvuu,,  kkii  ggaa  ddoollooččii  VVAA    MMookkrroonnoogg..  NNaa  

tteejj  llookkaacciijjii  mmoorraajjoo  bbiittii  nnaa  rraazzppoollaaggoo  zzaaddoossttnnee  kkoolliiččiinnee  vvooddee  iinn  hhiiddrraannttnnoo  oommrreežžjjee..  

  

99..22..33      ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  oossnnoovvnniihh  ppooggoojjeevv  zzaa    žžiivvlljjeennjjee  

  

OOssnnoovvnnii  ppooggoojjii  zzaa  žžiivvlljjeennjjee    bbooddoo  vvzzppoossttaavvlljjeennii  vv  OObbččiinnii  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  ttaakkrraatt,,  kkoo  bbooddoo  iizzppoollnnjjeennii  

ppooggoojjii  zzaa  pprreekklliicc  ooddrreejjeenniihh  zzaaššččiittnniihh  uukkrreeppoovv,,  ddaa  nnii  bbiill  pprreesseežžeenn  aakkcciijjsskkii  nniivvoo  --  mmeejjnnaa  kkoonncceennttrraacciijjaa  

rraaddiioonnuukklliiddoovv  vv  hhrraannii,,  mmlleekkuu  aallii  ppiittnnii  vvooddii  nnaadd  kkaatteerroo  jjee  pprreeppoovveeddaannoo  uužžiivvaannjjee  llee  tteehh  tteerr  ddoozznnaa  

oobbrreemmeenniitteevv  zzaarraaddii  zzuunnaannjjeeggaa  iinn  nnoottrraannjjeeggaa  oobbsseevvaa..  

  

PPrreekklliicc  zzaakkllaannjjaannjjaa    iinn  uuppoorraabbee  ttaabblleett  kkaalliijjeevveeggaa  jjooddiiddaa  ssee  rraazzggllaassii  ččee::  

  

--nnii  vveečč  vveerrjjeettnnoo,,  ddaa  bbii  llaahhkkoo    pprriiššlloo  ddoo  vveeččjjiihh  iizzppuussttoovv  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ssnnoovvii,,  

--nnii  vveečč  vveerrjjeettnnoo,,  ddaa  bbii  NNEEKK  rraazzggllaassiillaa  ssppllooššnnoo  nneevvaarrnnoosstt,,    

--mmeerriittvvee  hhiittrroossttii  ddoozzee  vv  ookkoolljjuu  ppookkaažžeejjoo,,  ddaa  nnii  ddoosseežžeenn  iinntteerrvveenncciijjsskkii  nniivvoo  zzaa  zzaakkllaannjjaannjjee  

  

PPrreekklliicc  pprreeppoovveeddii  aallii  oommeejjiitteevv  uužžiivvaannjjaa  ddoollooččeenniihh  žžiivviill  ssee  rraazzggllaassii::  

  

--  ččee  nnii  vveerrjjeettnnoo,,  ddaa  bbii  llaahhkkoo  pprriiššlloo  ddoo  vveeččjjiihh  iizzppuussttoovv  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ssnnoovvii,,  iinn    

--  ččee  nnii  ddoosseežžeenn  aakkcciijjsskkii  nniivvoo  zzaa  ppoossaammeezznnoo  vvrrssttoo  žžiivviillaa..  

  

  

  

1100..    OOSSEEBBNNAA  IINN  VVZZAAJJEEMMNNAA  ZZAAŠŠČČIITTAA  
  

  

OOsseebbnnaa  iinn  vvzzaajjeemmnnaa  zzaaššččiittaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  oobbsseeggaattaa  vvssee  uukkrreeppee,,  kkii  jjiihh  pprreebbiivvaallccii  zzaaččnneejjoo  iizzvvaajjaattii  

ttaakkoojj,,  kkoo  ssoo  oobbvveeššččeennii  oo  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii,,  ppoosslleeddiiccaa  kkaatteerree  jjee  ppoovveeččaannoo  iioonniizziirraajjooččee  sseevvaannjjee..    

  

UUppoorraabbaa  pprriirrooččnniihh  iinn  ssttaannddaarrddnniihh  ssrreeddsstteevv  zzaa  oosseebbnnoo  zzaaššččiittoo  tteerr  ddoosslleeddnnoo  ssppooššttoovvaannjjee  nnaavvooddiill,,  kkii  jjiihh  

ppoo  ssrreeddssttvviihh  jjaavvnneeggaa  oobbvveeššččaannjjaa  ssppoorrooččaajjoo  ssttrrookkoovvnnii  oorrggaannii,,  llaahhkkoo  uuččiinnkkoovviittoo  zzmmaannjjššaattaa  ddoozznnee  

oobbrreemmeenniittvvee..  

  

DDaa  bbii  llaahhkkoo  pprreebbiivvaallccii  uuččiinnkkoovviittoo  iizzvvaajjaallii  uukkrreeppee  zzaa  zzaaššččiittoo  ssvvoojjeeggaa  zzddrraavvjjaa  iinn  žžiivvlljjeennjjaa,,  mmoorraajjoo  bbiittii  

tteemmeelljjiittoo  sseezznnaannjjeennii  zz  uuččiinnkkii  sseevvaannjjaa,,  nnjjeeggoovvoo  nneevvaarrnnoossttjjoo,,  ssttooppnnjjoo  nneevvaarrnnoossttii  kkaakkoorr  ttuuddii  zz  vvsseemmii  

mmoožžnniimmii  iinn  ppoottrreebbnniimmii  zzaaššččiittnniimmii  uukkrreeppii..  PPrreebbiivvaallcceemm  mmoorraajjoo  bbiittii  vvnnaapprreejj  ddaannaa  vvssaa  ppoottrreebbnnaa  nnaavvooddiillaa  

gglleeddee  nnaaččiinnaa  oobbvveeššččaannjjaa  oobb  nneessrreeččii,,  oo  vvrrssttii  iinn  ssttooppnnjjaahh  nneevvaarrnnoossttii  kkoott  ttuuddii  oo  ppoottrreebbnniihh  zzaaššččiittnniihh  

uukkrreeppiihh  iinn  nnjjiihhoovveemm  iizzvvaajjaannjjuu..  OObb  nneessrreeččii  MMeessttnnaa  oobbččiinnaa  zzaaggoottoovvii,,  ddaa  ssoo  vvssii  pprreebbiivvaallccii  pprraavvooččaassnnoo  

oobbvveeššččeennii  oo  uuvveeddeenniihh  uukkrreeppiihh  iinn  nnaallooggaahh  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  iinn  jjiimm  zzaaggoottaavvlljjaa  

ddooddaattnnaa  nnaavvooddiillaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  uukkrreeppoovv  iinn  nnaalloogg  tteerr  ooppoozzaarrjjaa  nnaa  ppoosslleeddiiccee,,  ččee  ssee  uukkrreeppii  iinn  nnaallooggee  nnee  

iizzvvaajjaajjoo..        

  

  

NNaavvooddiillaa  pprreebbiivvaallcceemm  zzaa  rraavvnnaannjjee  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrreeččii  ssee  nnaahhaajjaajjoo  ttuuddii  nnaa  iinntteerrnneettnnii  ssttrraannii  UURRSSZZRR..  
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1111..    RRAAZZLLAAGGAA  KKRRAATTIICC  IINN  PPOOJJMMOOVV    
  

  

1111..11      RRaazzllaaggaa  kkrraajjššaavv  

  

CCOORRSS    CCeenntteerr  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  RReeppuubblliikkee  SSlloovveenniijjee  

CCZZ      CCiivviillnnaa  zzaaššččiittaa  

EELLMMEE      EEkkoolloošškkii  llaabboorraattoorriijj  zz  mmoobbiillnnoo  eennoottoo  

RReeCCOO    rreeggiijjsskkii  cceenntteerr  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  

RRKKBB    rraaddiioolloošškkoo,,  kkeemmiiččnnoo  iinn  bbiioolloošškkoo  

NNEEKK    NNuukklleeaarrnnaa  eelleekkttrraarrnnaa  KKrršškkoo  

OODDUU      OObbmmooččjjee  ddoollggoorrooččnniihh  uukkrreeppoovv  

ZZAARREE    ssiisstteemm  zzvveezz  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  

ZZRRPP    zzaaššččiittaa,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  

ZZiiRR    zzaaššččiittaa  iinn  rreeššeevvaannjjee  

PP  --      pprriillooggee  kk  nnaaččrrttoomm  ZZiiRR  

DD  --    ddooddaattkkii  kk  nnaaččrrttoomm  ZZiiRR  

  

  

  

1111..22      RRaazzllaaggaa  ppoojjmmoovv  

  

  

AAkkcciijjsskkii  nniivvoo        MMeejjnnaa  kkoonncceennttrraacciijjaa  rraaddiioonnuukklliiddoovv  vv  hhrraannii,,  mmlleekkuu  aallii  ppiittnnii  vvooddii,,  nnaadd  kkaatteerroo  jjee  

pprreeppoovveeddaannoo  uužžiivvaannjjee  llee  tteehh  
ddoozznnaa  oobbrreemmeenniitteevv  VVssoottaa  vvsseehh  ddoozz,,  pprreejjeettiihh  vv  ddoollooččeenneemm  ččaassuu,,  zzaarraaddii  zzuunnaannjjeeggaa  aallii  nnoottrraannjjeeggaa  

oobbsseevvaa  

IInntteerrvveenncciijjsskkii  nniivvoo  NNiivvoo  iizzooggiibbnnee  ddoozzee,,  pprrii  kkaatteerreemm  ssee  ooddllooččiimmoo  zzaa  zzaaššččiittnnii  uukkrreepp  

kkaalliijjeevv  jjooddiidd  ((jjooddnnaa  pprrooffiillaakkssaa))  zzaauužžiittjjee  ssttaabbiillnneeggaa  jjooddaa  pprreedd  nnaassttaannkkoomm  jjeeddrrsskkee  aallii  

rraaddiiaacciijjsskkee  nneessrreeččee  aallii  ttiikk  oobb  nnjjeenneemm  nnaassttaannkkuu  zz  nnaammeennoomm  zzaaššččiittiitt  ššččiittnniiccoo  

pprreedd  oobbsseevvaannjjeemm  zzaarraaddii  kkooppiiččeennjjaa  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  iizzoottooppoovv  
nneennoorrmmaallnnii  ddooggooddeekk  OOddssttooppaannjjee  oodd  nnoorrmmaallnneeggaa  oobbrraattoovvaannjjaa  eelleekkttrraarrnnee,,  kkii  nnee  ppoommeennii  bbiissttvveennee  

nneevvaarrnnoossttii  

  

ssppllooššnnaa  nneevvaarrnnoosstt  TTrreettjjaa  nnaajjvviiššjjaa  ssttooppnnjjaa  nneevvaarrnnoossttii,,  kkii  jjoo  ddoollooččaa  NNEEKK..  TTaa  ssttooppnnjjaa  nneevvaarrnnoossttii  jjee  

vv  nnaaččrrttuu  uukkrreeppoovv  oobb  iizzrreeddnneemm  ddooggooddkkuu  NNEEKK  ppooiimmeennoovvaannaa  ssppllooššnnaa  

ooggrroožžeennoossttii..  
UUsseedd  UUsseeddaannjjee  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ddrroobbcceevv  iizz  rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaakkaa  zzaarraaddii  tteežžnnoossttii  aallii  

ssppiirraannjjaa  zz  ddeežžjjeemm  nnaa  ttllaa  iinn  nnaa  ddrruuggee  zzeemmeelljjsskkee  ppoovvrrššiinnee..  

zzaaččeettnnaa  nneevvaarrnnoosstt  PPrrvvaa  ssttooppnnjjaa  nneevvaarrnnoossttii,,  kkii  jjoo  ddoollooččaa  NNEEKK..  TTaa  ssttooppnnjjaa  nneevvaarrnnoossttii  jjee  vv  nnaaččrrttuu  

uukkrreeppoovv  oobb  iizzrreeddnneemm  ddooggooddkkuu  NNEEKK  ppooiimmeennoovvaannaa  zzaaččeettnnaa  ooggrroožžeennoosstt  
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1122..  SSEEZZNNAAMM  PPRRIILLOOGG  IINN  DDOODDAATTKKOOVV  

 

12.1. Seznam prilog  
 
  

NAZIV  PRILOGE 

1.  Seznam odgovornih oseb, organov in organizacij, ki se jih obvešča o nesrečah 

2.  Pregled državnih organov, ki se jih obvešča ob hujši nesreči 

3.  Seznam dolžnostnih sil civilne zaščite 

4.  Seznam  pogodbenih podjetij v Občini Mokronog-Trebelno namenjenih reševanju 

5.  Seznam delavcev občinske uprave 

6.   

7.  Seznam članov Kinološkega društva Mokronog 

8.  Seznam PGD in število njihovih operativcev razporejenih v JGS 

9.  Zdravstvene ustanove v občini Mokronog-Trebelno  

10.  Pregled lokacij za postavitev zasilnih bivališč, šotorov, prikolic 

11.  Pregled objektov v občini Mokronog-Trebelno, kjer je možna začasna nastanitev 

12.  Pregled objektov v občini Mokronog-Trebelno, kjer je možna začasna prehrana  

13.  Vzorec  sklepa o evakuaciji  

14.  Pregled deponij, lokacij za pokopališča ter lokacij za pokop živalskih trupel  

15.  Cisterne za prevoz pitne vode v občini Mokronog-Trebelno 

16.  Potrebna oprema za enote civilne zaščite 

17.  Pregled sredstev javnega obveščanja 

18.  Pregled zaklonišč v Občini Mokronog-Trebelno  

19.  Vzorec obvestila za obveščanje prebivalstva 

20.  Vzorec obrazca pregleda sprejetih ukrepov ob nesreči  

21.  Pregled mobilizacijskih zbirališč enot in služb CZ 

22.  Navodilo kako ukrepati ob potresu 

23.  Navodilo kako ukrepamo ob požaru 

24.  Navodilo kako ukrepamo ob nesrečah z nevarnimi snovmi 

25.  Navodilo za ravnanje ob poplavah 

26.  Navodilo za uporabo radijskih postaj 

27.  Navodilo o uporabi pitne vode 

28.  Naloge vodje intervencije 

29.  Navodilo-odredba poveljnika CZ ali vodje intervencije 

30.  Seznam članov Občinskega štaba CZ Občine Mokronog-Trebelno 

31.  Seznam članov ekipe prve pomoči Občine Mokronog-Trebelno 

32.  Seznam članov službe za podporo pri Občini Mokronog-Trebelno 

 
 

12.2. Dodatki 
 

dodatek p o m e n 
  

D – 1 Ocena ogroženosti Občine Mokronog-Trebelno  

D – 2 Operativni gasilski načrt  Javne gasilske službe Občine Mokronog-Trebelno 

D – 3 Navodilo za aktiviranje sil za ZRP v Občini Mokronog-Trebelno 

D – 4 Navodilo o načinu delovanja enot za izvajanje JGS v Občini Mokronog-Trebelno 

D – 5 Načrt dejavnosti občinske uprave v primeru naravnih nesreč 

D – 6 Program usposabljanj, urjenja in vaj 
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PPOOSSEEBBNNEE    PPRRIILLOOGGEE  

KK  NNAAČČRRTTUU  ZZAAŠŠČČIITTEE  IINN  RREEŠŠEEVVAANNJJAA  

OOBB    RRAADDIIOOLLOOŠŠKKII  NNEESSRREEČČII  AALLII    

NNEESSRREEČČII  VV  NNUUKKLLEEAARRKKII  
  

  

  

  

  

  

  

  VVSSEEBBIINNAA  ssttrraann  

  

11..  
  

NNaaččiinnii  pprriiddoobbiivvaannjjaa,,  hhrraannjjeennjjaa  iinn  ppoossrreeddoovvaannjjaa  ppooddaattkkoovv    

    

  

2244  

  

22..  
  

PPrrooggrraamm  uussppoossaabblljjaannjjaa,,  uurrjjeennjjaa  iinn  vvaajj  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  

  

  

2266  

  

33..  
  

NNaavvooddiilloo  zzaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  iinn  rraazzddeelliitteevv  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  

  

  

2288  

  

44..  
  

SSeezznnaamm  pprreejjeemmnniikkoovv  nnaaččrrttaa  

  

  

2299  
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11..    NNaaččiinnii  pprriiddoobbiivvaannjjaa,,  hhrraannjjeennjjaa  iinn  ppoossrreeddoovvaannjjaa  ppooddaattkkoovv    
  
VVssii  uupprraavviiččeennii  uuppoorraabbnniikkii,,  kkii  pprrii  ssvvoojjeemm  ddeelluu  oobbddeelluujjeejjoo  iinn  uuppoorraabblljjaajjoo  oosseebbnnee  ppooddaattkkee,,  

mmoorraajjoo  bbiittii  sseezznnaannjjeennii  zz  ZZaakkoonnoomm  oo  vvaarrssttvvuu  oosseebbnniihh  ppooddaattkkoovv  iinn  zz  ddoollooččiillii  2222..  iinn  2233..  ččlleennaa  

ZZaakkoonnaa  oo  ggaassiillssttvvuu  tteerr  3322..,,3333..  iinn  3344..  ččlleennoomm  ZZaakkoonnaa  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  

nneessrreeččaammii..  

  

33..11..  VVssii  uupprraavviiččeennccii,,  kkii  zzbbiirraajjoo,,  uuppoorraabblljjaajjoo  aallii  ppoossrreedduujjeejjoo  ppooddaattkkee  iizz  ggaassiillsskkiihh  eevviiddeenncc,,  

mmoorraajjoo  uuppoošštteevvaattii  PPrraavviillnniikk  oo  vvooddeennjjuu  eevviiddeenncc  iinn  vvaarroovvaannjjuu  oosseebbnniihh  ppooddaattkkoovv  ggaassiillsskkee  

zzvveezzee  SSlloovveenniijjee,,  kkii  jjee  bbiill  sspprreejjeett  nnaa  PPlleennuummuu  GGaassiillsskkee  zzvveezzee  ddnnee  3300..0055..22000099  vv  

KKooččeevvjjuu..  ZZbbiirrkkee  ppooddaattkkoovv  oo  ggaassiillcciihh  iinn  ggaassiillsskkii  oopprreemmii    ssee  vvooddiijjoo  vv  aapplliikkaacciijjii  VVUULLKKAANN..  

DDoossttoopp  ddoo  tteehh  ppooddaattkkoovv  iimmaajjoo  llee  ppoooobbllaaššččeennii  ččllaannii  ddrruuššttvvaa,,  kkii  vv  pprrooggrraamm  ddoossttooppaajjoo  zz  

uuppoorraabbnniišškkiihh  iimmeennoomm  iinn  ggeesslloomm..  

  

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

oo  eevviiddeennccii,,  rraazzppoorreejjaannjjuu  iinn  ppoozziivvaannjjuu  pprriippaaddnniikkoovv  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii  

((UUrraaddnnii  lliisstt,,  RRSS  šštt..  4400//22000099  zz  ddnnee  2299..55..22000099))..    

  

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

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

  

aa))    zzbbiirraajjoo  iinn  vvaarruujjeejjoo::  

  vv  sskkllaadduu  zz  3322..  ččlleennoomm  oommeennjjeenneeggaa  zzaakkoonnaa  pprraavvnnii  oorrggaann  zzbbiirraa,,  oobbddeelluujjee,,  uuppoorraabblljjaa  iinn  

hhrraannii  oosseebbnnee  ppooddaattkkee  oo  pprriippaaddnniikkiihh  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee,,  oo  jjaavvnniihh  uusslluužžbbeenncciihh  nnaa  ppooddrrooččjjuu  

zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  tteerr  oo  ddrržžaavvlljjaanniihh,,  kkii  pprroossttoovvoolljjnnoo  ssooddeelluujjeejjoo  pprrii  oopprraavvlljjaannjjuu  nnaalloogg  

zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjaa  iinn  ppoommooččii,,  oo  vvrrssttii,,  zzmmoogglljjiivvoossttiihh,,  ssttaannjjuu  ttrraannssppoorrttnniihh  iinn  ddrruuggiihh  

ssrreeddsstteevv,,  zzaa  kkaatteerree  vveelljjaa  mmaatteerriiaallnnaa  ddoollžžnnoosstt,,  oo    zzeemmlljjiiššččiihh  iinn  oobbjjeekkttiihh  ppoommeemmbbnniihh  zzaa  

zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  jjee  ooddggoovvoorreenn  zzaa  vvaarrssttvvoo  oosseebbnniihh  ppooddaattkkoovv  iizz  pprrvveeggaa  ooddssttaavvkkaa  

tteeggaa  ččlleennaa  vv  sskkllaadduu  zz  zzaakkoonnoomm..  

bb))    ppoossrreeddoovvaannjjee  ppooddaattkkoovv::  

UUpprraavvnnii  oorrggaann  llaahhkkoo  ppoossrreedduujjee  oosseebbnnee  ppooddaattkkee  iizz  pprreejjššnnjjeeggaa  ssttaavvkkaa  

pprriissttoojjnneemmuu  ddrržžaavvnneemmuu  oorrggaannuu  iinn  oorrggaannuu  llookkaallnnee  sskkuuppnnoossttii  nnaa  nnjjeeggoovvoo  

zzaahhtteevvoo,,  ggoossppooddaarrsskkii  ddrruužžbbii,,  zzaavvoodduu  iinn  ddrruuggii  oorrggaanniizzaacciijjii  oo  pprrii  nnjjeejj  rraazzppoorreejjeenniihh  

pprriippaaddnniikkiihh  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee..  OOrrggaannii,,  ggoossppooddaarrsskkee  ddrruužžbbee,,  zzaavvooddii  iinn  ddrruuggee  

oorrggaanniizzaacciijjee  iizz  pprreejjššnnjjeeggaa  ooddssttaavvkkaa  llaahhkkoo  oosseebbnnee  ppooddaattkkee  uuppoorraabbiijjoo  llee  zzaa  

oorrggaanniizziirraannjjee  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  vv  sskkllaadduu  ss  tteemm  

zzaakkoonnoomm  iinn  ssoo  ooddggoovvoorrnnii  zzaa  nnjjiihhoovvoo  vvaarrssttvvoo  vv  sskkllaadduu  zz  zzaakkoonnoomm..  

  
cc))      pprriiddoobbiivvaannjjee  ppooddaattkkoovv::  

OOsseebbnnee  ppooddaattkkee  iizz    3322..    iinn  3333..    ZZaakkoonnaa  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii              

((UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS,,  šštt..  5511//22000066  UUPPBB--11))  pprriiddoobbii  uupprraavvnnii  oorrggaann  iizz  oobbssttoojjeeččiihh  zzbbiirrkk  ppooddaattkkoovv..  

OOrrggaannii  iinn  sslluužžbbee,,  kkii    ttee    ppooddaattkkee    zzbbiirraajjoo,,  ssoo    jjiihh    ddoollžžnnee  uupprraavvnneemmuu  oorrggaannuu  ssppoorrooččiittii  nnaa  

nnjjeeggoovvoo  zzaahhtteevvoo..    

UUpprraavvnnii  oorrggaann  llaahhkkoo  oosseebbnnee  ppooddaattkkee  vv  sskkllaadduu  ss  tteemm  zzaakkoonnoomm  pprriiddoobbii  nneeppoossrreeddnnoo  oodd  

pprriippaaddnniikkoovv  CCiivviillnnee  zzaaššččiittee  oozziirroommaa  oodd  ddrržžaavvlljjaannoovv,,  kkii  pprroossttoovvoolljjnnoo  ssooddeelluujjeejjoo  pprrii  

oopprraavvlljjaannjjuu  nnaalloogg  zzaaššččiittee,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommooččii  llee,,  ččee  jjiihh  nnii  mmooggooččee  zzaaggoottoovviittii  iizz  

oobbssttoojjeeččiihh  zzbbiirrkk..  OOsseebbnnii  ppooddaattkkii  iizz  3322..  ččlleennaa  tteeggaa  zzaakkoonnaa  ssee  uunniiččiijjoo,,  kkoo  pprreenneehhaa  rrookk  aallii  

nnaammeenn,,  zzaa  kkaatteerreeggaa  ssoo  ssee  zzbbiirraallii..    VVssaakkddoo  iimmaa  pprraavviiccoo  ddoo  vvppoogglleeddaa  vv  oosseebbnnee  ppooddaattkkee,,  

kkii  jjiihh  vv  sskkllaadduu  ss  tteemm  zzaakkoonnoomm  oo  nnjjeemm  vvooddii  uupprraavvnnii  oorrggaann..    UUpprraavvnnii  oorrggaann  jjee  ddoollžžaann  vv  

oossmmiihh  ddnneehh  oodd  ddnneevvaa  vvlloožžiittvvee  ppiissnneeggaa  zzaahhtteevvkkaa  sseezznnaanniittii  vvssaakkooggaarr  zz  oosseebbnniimmii  

ppooddaattkkii,,  kkii  jjiihh  oo  nnjjeemm  vvooddii..  
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SSppllooššnnoo  oo  zzbbiirraannjjuu  iinn  oobbddeellaavvii  oosseebbnniihh  ppooddaattkkoovv::    
  

  ččee  oobbddeellaavvoo  oosseebbnniihh  ppooddaattkkoovv    ddoollooččaa  zzaakkoonn,,  

  ččee  ssmmoo  zzaa  oobbddeellaavvoo  pprriiddoobbiillii    pprriivvoolliitteevv  iinn  ssmmoo  ssttrraannkkoo  pprreeddhhooddnnoo  oobbvveessttiillii  oo  nnaammeennuu  

oobbddeellaavvee  ppooddaattkkoovv  ((nnaajjbboolljj  ppooggoossttoo  vv  zzaasseebbnneemm  sseekkttoorrjjuu)),,    

  ččee  ssmmoo  ss  ssttrraannkkoo  sskklleenniillii  ppooggooddbboo,,    

PPrreeddeenn  pprriivvoolliittee,,  ddaa  ssee  vvaaššii  ppooddaattkkii  oobbddeelluujjeejjoo,,  vvaamm  mmoorraa  ssuubbjjeekktt  iizz  zzaasseebbnneeggaa  sseekkttoorrjjaa  

zzaaggoottoovviittii  nnaasslleeddnnjjee  iinnffoorrmmaacciijjee::    

  zzaa  kkaakkššeenn  nnaammeenn    ssee  oosseebbnnii  ppooddaattkkii  oobbddeelluujjeejjoo,,    

  kkddoo  jjiihh  oobbddeelluujjee,,    

  ddrruuggee  ppooddaattkkee,,  ččee  jjee  ttoo  ppoottrreebbnnoo,,  ddaa  ssee  zzaaggoottoovvii  zzaakkoonniittaa  iinn  ppoošštteennaa  oobbddeellaavvaa..    

  

ČČee  vvaamm  ppooddjjeettjjee  ppoonnuuddii  vv  ppooddppiiss  oobbrraazzeecc  iizzjjaavvee  oo  pprriivvoolliittvvii  vv  oobbddeellaavvoo  vvaaššiihh  oosseebbnniihh  

ppooddaattkkoovv,,  vvaass  iizzjjaavvaa  zzaavveezzuujjee  llee,,  ččee  ssttee  bbiillii  pprreeddhhooddnnoo  sseezznnaannjjeennii  ss  cceelloottnniimm  bbeesseeddiilloomm,,  kkaarr  

ppoommeennii::    

  ddaa  vvaass  mmoorraa  ppooddjjeettjjee  nnaannjj  iizzrreeccnnoo  ooppoozzoorriittii,,    

  ddaa  mmoorraa  bbiittii  bbeesseeddiilloo  ddoossttooppnnoo  bbrreezz  tteežžaavv,,    

  ddaa  mmoorraa  bbiittii  bbeesseeddiilloo    jjaassnnoo  iinn  rraazzuummlljjiivvoo  ((nneejjaassnnaa  ddoollooččiillaa  ssee  rraazzllaaggaajjoo  vvaamm  vv  

kkoorriisstt!!))..    

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

  oommooggooččiittii  vvppoogglleedd  vv  vvaaššee  llaassttnnee  oosseebbnnee  ppooddaattkkee,,  kkii  jjiihh  oobbddeelluujjee,,  nnjjiihhoovvoo  kkooppiirraannjjee  aallii  

pprreeppiissoovvaannjjee,,    

  ppoossrreeddoovvaattii  iinnffoorrmmaacciijjee  oo  vviirriihh,,  nnaa  kkaatteerriihh  tteemmeelljjiijjoo  ppooddaattkkii  oo  vvaass,,  kkii  ssoo  vv  nnjjeeggoovvii  

zzbbiirrkkii,,    

  ppoossrreeddoovvaattii  sseezznnaamm  uuppoorraabbnniikkoovv,,  kkii  ssoo  jjiimm  bbiillii  vvaaššii  oosseebbnnii  ppooddaattkkii  ppoossrreeddoovvaannii..    

  

PPrraavv  ttaakkoo  mmoorraa  nnaa  vvaaššoo  zzaahhtteevvoo  ddooppoollnniittii,,  ppoopprraavviittii,,  bbllookkiirraattii  aallii  iizzbbrriissaattii  oosseebbnnee  ppooddaattkkee,,  zzaa  

kkaatteerree  ddookkaažžeettee,,  ddaa  ssoo  nneeppooppoollnnii,,  nneettooččnnii  aallii  nneeaažžuurrnnii  aallii  ddaa  ssoo  bbiillii  zzbbrraannii  aallii  oobbddeellaannii  vv  

nnaasspprroottjjuu  zz  zzaakkoonnoomm..  TToo  mmoorraa  ssttoorriittii  vv  1155  iihh  ddnneehh,,  oozziirroommaa  vvaass  oobbvveessttiittii  oo  rraazzllooggiihh,,  zzaakkaajj  

tteeggaa  nnee  bboo  ssttoorriill..    

  

EEnnoottnnaa  mmaattiiččnnaa  šštteevviillkkaa  oobbččaannaa  jjee  nnjjeeggoovvaa  oosseebbnnaa  iiddeennttiiffiikkaacciijjsskkaa  šštteevviillkkaa..  ZZaakkoonn  ddoollooččaa,,  ddaa  

llaahhkkoo  zzaasseebbnnii  sseekkttoorr  zzbbiirraa  EEMMŠŠOO  llee::  

  ččee  ttaakkoo  ddoollooččaa  zzaakkoonn,,  

  ččee  ssttee  zzaa  ttoo  ppooddaallii  ppiissnnoo  pprriivvoolliitteevv  iinn  ssttee  bbiillii  sseezznnaannjjeennii  zz  nnaammeennoomm  zzbbiirraannjjaa..  

  

DDaavvččnnaa  šštteevviillkkaa  ssee  ddooddeellii  ddaavvččnneemmuu  zzaavveezzaannccuu  iinn  ssee  uuppoorraabblljjaa  vv  zzvveezzii  zz  vvsseemmii  ddaavvkkii..  

PPooddjjeettjjaa  ssmmeejjoo  zzbbiirraattii  ddaavvččnnee  šštteevviillkkee  ššeellee  ttaakkrraatt,,  kkoo  vvii  iinn  ppooddjjeettjjee  ssttooppiittaa  vv  ddaavvččnnoo  rraazzmmeerrjjee..  

  

OOSSEEBBNNII  DDOOKKUUMMEENNTTII  SSOO::    

11..  OOsseebbnnaa  iizzkkaazznniiccaa  

22..  PPoottnnii  lliisstt  

33..  VVoozznniišškkoo  ddoovvoolljjeennjjee  

44  ..DDrruuggaa  jjaavvnnaa  lliissttiinnaa  ss  ffoottooggrraaffiijjoo  ddrržžaavvlljjaannaa  

  

DDrržžaavvlljjaann  RRSS  mmoorraa  oosseebbnnii  ddookkuummeenntt  ddaattii  nnaa  vvppoogglleeddnnaa  zzaahhtteevvoo  ppoooobbllaaššččeennee  uurraaddnnee  

oosseebbee,,  nnee  ssmmee  ppaa  ggaa  ddaattii  aallii  ppoossooddiittii  ddrruuggii  oosseebbii,,  nniittii  ggaa  nnee  ssmmee  zzaassttaavviittii  zz  nnaammeennoomm  

zzaavvaarroovvaannjjaa  kkaakkššnnee  kkoorriissttii  oozz..  pprraavviiccee..  KKddoorr  kkooppiirraa  vvaašš  oosseebbnnii  ddookkuummeenntt,,  vvaamm  mmoorraa  iizzddaattii  

ppoottrrddiilloo  oo  kkooppiijjii  ddookkuummeennttaa,,  nnaa  kkaatteerreemm  jjee  nnaavveeddeenn  nnaammeenn  rraabbee  kkooppiijjee  iinn  rrookk,,  zzaa  

kkaatteerreeggaa  kkooppiijjoo  ppoottrreebbuujjee!!  

  

PPooddaattkkee  oo  zzddrraavvssttvveenneemm  ssttaannjjuu  llaahhkkoo  zzbbiirraammoo,,  vveennddaarr  ssoo  ttoo  oobbččuuttlljjiivvii  oosseebbnnii  ppooddaattkkii  iinn  

zzaattoo  mmoorraa  zzbbiirraannjjee  tteehh  ppooddaattkkoovv  ddoovvoolljjeevvaattii  zzaakkoonn  aallii  ppaa  mmoorraa  ttiissttii,,  kkii  ttaakkee  ppooddaattkkee  zzbbiirraa  oodd  

vvaass  pprriiddoobbiittii  pprraavviilloommaa  ppiissnnoo  pprriivvoolliitteevv..    
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22..    PPrrooggrraamm  uussppoossaabblljjaannjj,,  uurrjjeennjjaa  iinn  vvaajj  
  
22..11..  UUvvoodd    

  

NNaa  ppooddllaaggii  1133..  ččlleennaa  UUrreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((UUrr..  ll..  RRSS,,  šštt..  

33//0022,,  1177//0022,,  1177//0066,,  7766//22000088))  iinn  nnaa  ppooddllaaggii  55..  ččlleennaa  PPrraavviillnniikkaa  oo  vvaajjaahh  nnaa  ppooddrrooččjjuu  vvaarrssttvvaa  

pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  110044//22000088))  iizzddaa  žžuuppaann  OObbččiinnee  

MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  PPRROOGGRRAAMM  uussppoossaabblljjaannjjaa,,  uurrjjeennjjaa  iinn  vvaajj  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  

rreeššeevvaannjjaa  oobb  rraaddiioolloošškkii  nneessrreeččii  aallii  nneessrreeččii  vv  NNEEKK,,  kkii  jjee  ddooddaatteekk  kk  nnaavveeddeenneemmuu  nnaaččrrttuu  

  
22..22..    UUssppoossaabblljjaannjjee  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  

UUssppoossaabblljjaannjjee  oobbččiinnsskkiihh  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  iizzvvaajjaa  IIzzoobbrraažžeevvaallnnii  cceenntteerr  RRSS  zzaa  

zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  nnaa  IIgguu  pprrii  LLjjuubblljjaannii  ppoo  lleettnniihh  nnaaččrrttiihh  iizzoobbrraažžeevvaannjjaa,,  kkii  jjiihh  pprreeddppiiššee  

mmiinniisstteerr,,  pprriissttoojjeenn  zzaa  vvaarrssttvvoo  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  tteerr  oobbsseeggaa  uuvvaajjaallnnoo,,  

tteemmeelljjnnoo  iinn  ddooppoollnniillnnoo  uussppoossaabblljjaannjjee..  UUssppoossaabblljjaannjjaa  vvsseebbuujjeejjoo  tteeoorreettiiččnnii  iinn  pprraakkttiiččnnii  ddeell..  

  

PPrrvvoo  ppoommoočč  zzaa  eennoottee  cciivviillnnee  zzaaššččiittee  iizzvvaajjaa  RRddeeččii  KKrriižž  SSlloovveenniijjee  pprreekkoo  ssvvoojjiihh  oobbmmooččnniihh  

oorrggaanniizzaacciijj  iinn  ssiicceerr  vv  oobblliikkii  oossnnoovvnneeggaa  uussppoossaabblljjaannjjaa,,  kkii  ttrraajjaa  7700  PPUU  ((pprreeddaavvaannjjaa  iinn  pprraakkttiiččnnii  

ddeell))  iinn  pprrii  kkaatteerreemm  tteeččaajjnniikkii  pprriiddoobbiijjoo  nnaazziivv  „„ppoommoožžnnii  bboollnniiččaarr““..  ČČee  ttaakk  tteeččaajj  oobbiisskkuujjeejjoo  

pprriippaaddnniikkii  ggaassiillsskkiihh  eennoott  ssee  jjiimm  ddooddaattnnoo  pprriizznnaa  ssppeecciiaallnnoosstt  pprrvvaa  ppoommoočč..  

  

UUvvaajjaallnnoo  iinn  tteemmeelljjnnoo  uussppoossaabblljjaannjjee  ssmmee  ttrraajjaattii  nnaajjvveečč  1155  ddnnii  nnaa  lleettoo,,  ddooppoollnniillnnoo  

uussppoossaabblljjaannjjee  ppaa  55  ddnnii  nnaa  lleettoo..  
  

22..33..    VVaajjee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb    rraaddiioolloošškkii  nneessrreeččii  aallii  nneessrreeččii  vv  NNEE  

ZZ  vvaajjaammii  ssee  pprreevveerrjjaa  uussttrreezznnoosstt  nnaaččrrttaa  iinn  uussppoossoobblljjeennoosstt  ssiill  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee..    

  

VVaajjee  ssee  pprriipprraavvlljjaajjoo  iinn  iizzvvaajjaajjoo  vv  sskkllaadduu  ss  pprreeddppiissii  oo  vvaajjaahh  vv  ssiisstteemmuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  

ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((PPrraavviillnniikk  oo  vvaajjaahh  nnaa  ppooddrrooččjjuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  

nneessrreeččaammii  ((UUrr..  LLiisstt  RRSS,,  šštt..  110044//22000088))..  VVaajjee  zzaa  pprreevveerrjjaannjjee  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  

nneessrreeččaahh  zz  nneevvaarrnniimmii  ssnnoovvmmii  ssee  iizzvveeddeejjoo  nnaajjmmaannjj  ttrrii  lleettaa,,  vvaajjee  zzaa  pprreevveerrjjaannjjee  oossttaalliihh  nnaaččrrttoovv  

zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ppaa  ssee  iizzvveeddeejjoo  vvssaakkiihh  ppeett  lleett..  

  

VVaajjee  mmaannjjššeeggaa  oobbsseeggaa,,  nnaa  pprriimmeerr  ššttaabbnnee  vvaajjee  ((pprreeiiggrraavvaannjjee  nnaappiissaanneeggaa  sscceennaarriijjaa)),,  

pprreevveerrjjaannjjee  ssiisstteemmaa  zzvveezz,,  oobbvveeššččaannjjaa,,  mmoobbiilliizzaacciijjsskkeeggaa  ččaassaa  iiddrr..,,  ssee  iizzvvaajjaa  ppoo  mmoožžnnoossttii  

eennkkrraatt  lleettnnoo,,  ččee  ppaa  ttoo  nnii  mmooggooččee  ppaa  vvssaajj  vvssaakkii  ddvvee  lleettii..  
    

22..44..      NNaaččiinn  pprreevveerrjjaannjjaa    uussppoossoobblljjeennoossttii    

PPrreevveerrjjaannjjee  uussppoossoobblljjeennoossttii  iizzvvaajjaallcceevv  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ssee  oopprraavvii  ppoo  iizzvveeddeenneemm  

uussppoossaabblljjaannjjuu  oozziirroommaa  vvaajjii..  NNaaččiinn  pprreevveerrjjaannjjaa  ddoollooččii  iizzvvaajjaalleecc  uussppoossaabblljjaannjjaa  oozziirroommaa  vvaajjee..  
  

ZZaa  zzaaggoottoovviitteevv  uussttrreezznnee  rraavvnnii  vvooddeennjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  oobb  nneessrreeččaahh    iinn  mmeeddsseebboojjnneeggaa  

ssooddeelloovvaannjjaa  ssooddeelluujjooččiihh  sslluužžbb,,  ppoovveelljjnniikk  JJGGSS  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  ss  ppoovveelljjnniikkoomm  CCZZ  eennkkrraatt  lleettnnoo  

oorrggaanniizziirraattaa  ššttaabbnnoo  vvaajjoo  ssooddeelluujjooččiihh  oorrggaanniizzaacciijj,,  zzllaassttii  PPGGDD  MMookkrroonnoogg,,  kkoott  oossrreeddnnjjaa  eennoottaa  

JJGGSS,,  nnuujjnnaa  mmeeddiicciinnsskkaa  ppoommoočč,,  ppoolliicciijjaa  tteerr  ddrruuggii  ddrržžaavvnnii  oorrggaannii  iinn  sslluužžbbee  pprriissttoojjnnee  zzaa  vvaarrssttvvoo  

ookkoolljjaa  iinn  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa,,  nnaa  kkaatteerrii  ssooddeelluujjooččii  pprreegglleeddaajjoo  iinn  pprreeiiggrraajjoo  nnaaččrrtt..  
  

UUssppoossaabblljjaannjjee  ssee  llaahhkkoo  oorrggaanniizziirraa  ttuuddii  kkoott  rraazzggoovvoorrii,,  pprreeddaavvaannjjaa,,  pprreeddssttaavviittvvee,,  ššttuuddiijjee  

pprriimmeerroovv,,  tteerreennsskkee  vvaajjee,,  oogglleeddii,,  ppaa  ttuuddii  aannaalliizzee  iinn  oocceennee  ppoo  nneessrreeččaahh..  

  
  

22..55..  VVooddeennjjee  eevviiddeennccee  oo  iizzvveeddeenniihh  vvaajjaahh  iinn  oo  uussppoossoobblljjeennoossttii  iizzvvaajjaallcceevv  

  

OO  iizzvveeddeenniihh  vvaajjaahh  iinn  oo  uussppoossoobblljjeennoossttii  iizzvvaajjaallcceevv  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ssee  vvooddii  ttuuddii  

eevviiddeennccaa..  EEvviiddeennccoo  oo  aakkttiivvnnoossttiihh,,  kkddaajj  jjee  pprrooggrraamm  bbiill  iizzvveeddeenn  iinn  kkaakkššnnaa  jjee  bbiillaa  nnjjeeggoovvaa  

vvsseebbiinnaa,,  kkddoo  ggaa  jjee  vvooddiill,,  kkddoo  ssee  uuddeelleežžiill,,  mmoorraa  vvooddiittii  ppoovveelljjnniikk  CCZZ,,  oozz..  jjaavvnnii  uusslluužžbbeenneecc  

OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  tteerr  iimmeettii  vvppiissaannee  ppooddaattkkee  vv  eevviiddeennččnniihh  lliissttiihh  ((EECCZZ--11))  zzaa  vvssaakkeeggaa  

pprriippaaddnniikkaa  cciivviillnnee  zzaaššččiittee,,  JJGGSS  tteerr  ddrruuggiihh  pprriippaaddnniikkiihh  ssiisstteemmaa  ZZRRPP..  
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22..66..      PPrreegglleedd  ppllaanniirraanniihh  uussppoossaabblljjaannjj  ppoo  lleettiihh  
  

IIzzvveeddbbaa  vvaajj  ssee  nnaaččrrttuujjee  zz  lleettnniimmii  nnaaččrrttii  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  iinn  nnaa  

ppooddllaaggii  PPrraavviillnniikkaa  oo  vvaajjaahh  nnaa  ppooddrrooččjjuu  vvaarrssttvvaa  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ((UUrr..  lliisstt  

RRSS,,  šštt..  110044//22000088))..  PPrreegglleedd  nnaaččrrttoovvaanniihh  vvaajj,,  pprreevveerrjjaannjj  iinn  uurrjjeennjj  jjee  pprriikkaazzaann  vv  ssppooddnnjjii  ttaabbeellii..  VV  

pprriimmeerruu,,  ddaa  vvaajjoo  ssoooorrggaanniizziirraa  OObbččiinnaa  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  aallii  nnaa  vvaajjii  ssooddeelluujjee  iinn  ssee  nnaa  vvaajjii  

uuppoošštteevvaajjoo  iinn  iizzvvaajjaajjoo  oobbččiinnsskkii  nnaaččrrttii  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((zzllaassttii,,  ččee  ssoo  vvaajjee  rreeggiijjsskkeeggaa  aallii  

ddrržžaavvnneeggaa  ppoommeennaa))  ssee  ssmmaattrraa,,  ddaa  jjee  vvaajjaa  oopprraavvlljjeennaa..  

  

  

NNaaččrrtt  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  22001122  22001133  22001144  22001155  22001166  22001177  22001188  

                

RRaaddiioolloošškkaa  iinn  jjeeddrrsskkaa  nneessrreeččaa        XX        

  

  

  

  

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

  

  

ZZpp..  

šštt..  
DDaattuumm  iizzvveeddbbee  

uussppoossaabblljjaannjjaa,,  

oozz..  iizzvveeddbbee  vvaajjee  

VVrrssttaa  

uussppoossaabblljjaannjjaa  --  

vvaajjee  

TTeemmaa  

uussppoossaabblljjaannjjaa  

oozz..  vvaajjee  

ŠŠtteevviilloo  

uuddeelleežžeenncceevv  
PPrreeddaavvaatteelljj,,  

oozz..  vvooddjjaa  

vvaajjee  

11..              

22..              

33..              

44..              

  

  

  

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

  

  

ZZpp..  

ŠŠtt..  
IImmee  iinn  

PPrriiiimmeekk  
NNaazziivv  vvaajjee,,  

UUssppoossaabblljjaannjjaa  
DDaattuumm  vvaajjee  oozz..  

uussppoossaabblljjaannjjaa  
ŠŠtteevviilloo    

ppeeddaaggoošškkiihh  

uurr  

  

PPooddppiiss  pprriippaaddnniikkaa  

11..              

22..              

33..              

44..              

55..              
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33..  NNaavvooddiilloo  oo  iizzddeellaavvii,,  aažžuurriirraannjjuu,,  uusskkllaajjeevvaannjjuu  iinn  vvzzddrržžeevvaannjjuu  

nnaaččrrttaa  oobb  rraaddiioolloošškkii  nneessrreeččii  aallii  nneessrreeččii  vv  nnuukklleeaarrkkii  
  
  

NNaaččrrtt  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  rraaddiioolloošškkii  nneessrreeččii  aallii  nneessrreeččii  vv  

NNEE  jjee  iizzddeellaann  nnaa  ppooddllaaggii  ZZaakkoonnaa  oo  vvaarrssttvvuu  pprreedd  nnaarraavvnniimmii  iinn  ddrruuggiimmii  nneessrreeččaammii  ZZVVNNDDNN  ––  

UUPPBB  11((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  5511//0066  iinn  9977//1100))  iinn  vv  sskkllaadduu  ss  ppoossttooppkkii  iinn  vvsseebbiinnoo  ddoollooččeennoo  vv    UUrreeddbbii  oo  

vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  2244//1122  iinn  7788//1166  ))..  

  

OOrrggaann,,  kkii  iizzddeellaa  iinn  uusskkllaajjuujjee  nnaaččrrtt  

  

VV  sskkllaadduu  ss  55..  ččlleennoomm  UUrreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((UUrr..  lliisstt  RRSS,,  šštt..  

2244//1122  iinn  7788//1166))  oobbččiinnsskkee  nnaaččrrttee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  iizzddeellaa  ppooggooddbbeenniikk,,  FFiikkrreett  FFeejjzziićć,,  

pprrooffeessoorr  oobbrraammbboosslloovvjjaa..  NNaaččrrttee  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  bboo  ppoottrreebbnnoo  

vvzzddrržžeevvaattii  iinn  uusskkllaajjeevvaattii..  TToo  nnaallooggoo  pprreevvzzaammee  ddiirreekkttoorr  OOUU  vv  iimmeennuu  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--

TTrreebbeellnnoo..  

  

  

PPoossttooppeekk  uusskkllaajjeevvaannjjaa,,  ssooddeelloovvaannjjaa  jjaavvnnoossttii  pprrii  iizzddeellaavvii  iinn  jjaavvnnaa  pprreeddssttaavviitteevv  nnaaččrrttoovv  

  

VV  sskkllaadduu  ss  1155..,,  1166..,,  1177..  iinn  1188..  ččlleennoomm  UUrreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  

rreeššeevvaannjjaa  ooddllooččaamm,,  ddaa  jjee  ppoossttooppeekk  uusskkllaajjeevvaannjjaa,,  ssooddeelloovvaannjjaa  jjaavvnnoossttii  pprrii  iizzddeellaavvii  iinn  jjaavvnnii  

pprreeddssttaavviittvvii  nnaaččrrttaa  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  zzaa  zzaaššččiittoo,,  rreeššeevvaannjjee  iinn  ppoommoočč  oobb  rraaddiioolloošškkii  

nneessrreeččii  aallii  nneessrreeččii  vv  NNEE  kkoott  sslleeddii::    

  

--  PPooggooddbbeennii  zzuunnaannjjii  ssooddeellaavveecc  sskkuuppaajj  zz  ddiirreekkttoorriiccoo  OOUU  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo,,  

MMoojjccoo  PPeekkoolljj,,  pprriipprraavvii  oossnnuutteekk  oozziirroommaa  pprreeddlloogg  nnaaččrrttaa  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  zzaa  

ZZRR  oobb    rraaddiioolloošškkii  nneessrreeččii  aallii  nneessrreeččii  vv  NNEE,,    

--  PPooggooddbbeenniikk  ppooššlljjee  oossnnuutteekk  oozz..  pprreeddlloogg  nnaaččrrttaa  ZZRR  oobb  rraaddiioolloošškkii  nneessrreeččii  aallii  nneessrreeččii  vv  NNEE  

OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  vv  mmoorreebbiittnnee  pprriippoommbbee  ssuubbjjeekkttoomm  pprreeddvviiddeenniimm  zzaa  ppoommoočč  pprrii  

uukkrreeppaannjjuu  iinn  nneessrreeččii  vv  JJEE  KKrršškkoo  iinn  ddoollooččii  3300  ddnnii  zzaa  ppoossrreeddoovvaannjjee  pprriippoommbb,,    

--  PPooggooddbbeenniikk  oobb  zzaakklljjuuččkkuu  rrookkaa  pprreegglleeddaa  iinn  pprreessooddii  pprreejjeettee  pprriippoommbbee  iinn  pprreeddllooggee  iinn  jjiihh  

ppoo  ppoottrreebbii  vvkklljjuuččii  vv  pprreeddlloogg  nnaaččrrttaa  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  zzaa  ZZRR  oobb  rraaddiioolloošškkii  

nneessrreeččii  aallii  nneessrreeččii  vv  NNEE,,  

--  PPooggooddbbeenniikk  ppooššlljjee  nnaaččrrtt  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  zzaa  ZZRR  oobb  rraaddiioolloošškkii  nneessrreeččii  aallii  

nneessrreeččii  vv  NNEE    vv  ooddoobbrriitteevv  ppoovveelljjnniikkuu  CCZZ  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo,,  

--  PPooggooddbbeenniikk  ppooššlljjee  ooddoobbrreenn  nnaaččrrtt  vv  sspprreejjeemm  žžuuppaannuu  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo,,  

--  OObbččiinnsskkaa  uupprraavvaa  ppoosskkrrbbii  zzaa  jjaavvnnoo  pprreeddssttaavviitteevv  nnaaččrrttaa  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  zzaa  

zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  oobb  rraaddiioolloošškkii  nneessrreeččii  aallii  nneessrreeččii  vv  NNEE  zz  nnjjeeggoovvoo  oobbjjaavvoo  nnaa  

iinntteerrnneettnnii  ssttrraannii  OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo..  

  

ZZaa  uusskkllaaddiitteevv  ssvvoojjiihh  nnaaččrrttoovv  ssoo  ddrruuggii  nnoossiillccii  nnaaččrrttoovvaannjjaa  ooddggoovvoorrnnii  ssaammii..  

  

  

SSkkrrbbnniikk  nnaaččrrttaa  

  

VV  sskkllaadduu  ss  77..  ččlleennoomm  UUrreeddbbee  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  jjee  žžuuppaann  

OObbččiinnee  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  zzaa  sskkrrbbnniikkaa  ddookkuummeennttoovv  ZZRRPP  ddoollooččiill  ddiirreekkttoorriiccoo  OOUU  MMoojjccoo  

PPeekkoolljj..  SSkkrrbbnniikk  nnaaččrrttaa  iimmaa  nnaasslleeddnnjjee  nnaallooggee  iinn  pprriissttoojjnnoossttii::  

  

--  SSooddeelluujjee  zz  ppooggooddbbeenniikkoomm,,  kkii  jjee  iizzddeellaall  oossnnuutteekk  nnaaččrrttaa    iinn  ggaa  ppoo  ppoottrreebbii  ddooppoollnnjjuujjeettaa,,  

--  PPooggooddbbeenniikkuu  ppoommaaggaa  pprrii  aažžuurriirraannjjuu  oozz..  ppoossooddaabblljjaa  iinn  ddooppoollnnjjuujjee  nnaaččrrtt  tteerr  eevviiddeennttiirraa  

vvssee  sspprreemmeemmbbee  nnaaččrrttaa,,    

--  UUsskkllaajjuujjee  nnaaččrrttee  vv  sskkllaadduu  ss  ppoossttooppkkoomm  uusskkllaajjeevvaannjjaa..  
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VVzzddrržžeevvaannjjee  nnaaččrrttaa  

  

ZZaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  nnaaččrrttaa  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  jjee  ooddggoovvoorrnnaa  ddiirreekkttoorriiccaa  OOUU  MMoojjccaa  PPeekkoolljj..  

  

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

rraaddiioolloošškkii  nneessrreeččii  aallii  nneessrreeččii  vv  nnuukklleeaarrnnii  eelleekkttrraarrnnii  ::  

  
  

NNAAČČRRTT  ––  

PPOOSSTTOOPPEEKK  

  

  

OORRGGAANN  

  

DDAATTUUMM  
  

PPOODDPPIISS  

OODDGGOOVVOORRNNEE  

OOSSEEBBEE  

  

PPrreeddssttaavviitteevv  

nnoovveellaacciijjee  oossnnuuttkkaa  

nnaaččrrttaa  

((1166..  ččlleenn  UUrreeddbbee**))  

  

SSkkrrbbnniiccaa  nnaaččrrttaa  

MMoojjccaa  PPeekkoolljj  

  

  

oodd    1155..0099..22001177  

  

ddoo  3300..1111..22001177  

  

  

  

JJAAVVNNAA  

PPRREEDDSSTTRRAAVVIITTEEVV  

NNAAČČRRTTAA  

((1188..  ččlleenn  UUrreeddbbee**))  

  

  

  

OObbččiinnaa  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo  

MMoojjccaa  PPeekkoolljj  

  

oodd    ______________  

  

ddoo    ______________  

  

  

**UUrreeddbbaa  oo  vvsseebbiinnii  iinn  iizzddeellaavvii  nnaaččrrttoovv  zzaaššččiittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  ((  UUrraaddnnii  lliisstt  RRSS  šštt..  2244//1122  iinn  7788//1166))..  

  

  

44..  SSeezznnaamm  pprreejjeemmnniikkoovv  nnaaččrrttaa    
  

NNaaččrrtt  uukkrreeppaannjjaa  oobb  rraaddiioolloošškkii  nneessrreeččii  aallii  nneessrreeččii  vv  NNEE  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  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo..  

  

NNaaččrrtt  ZZIIRR  oobb  rraaddiioolloošškkii  nneessrreeččii  aallii  nneessrreeččii  vv  NNEE    hhrraanniijjoo::  

  

11..  OObbččiinnaa  MMookkrroonnoogg--TTrreebbeellnnoo,,  ppiissaarrnnaa  ddiirreekkttoorriiccee  OOUU,,  šštteevviillkkaa  0011;;  

22..  UUpprraavvaa  RRSS  zzaa  zzaaššččiittoo  iinn  rreeššeevvaannjjee  --  IIzzppoossttaavvaa  NNoovvoo  mmeessttoo,,  šštteevviillkkaa  0022;;  

  

SSeezznnaamm  pprreejjeemmnniikkoovv  nnaaččrrttaa  oobb  rraaddiioolloošškkii  nneessrreeččii  aallii  nneessrreeččii  vv  NNEE  ::  

  
ZZpp  

//šštt..  
  

NNaazziivv  pprreejjeemmnniikkaa  

OObblliikkaa  

pprreejjeemmaa  

((CCDD,,  DDVVDD,,  UUSSBB  

kklljjuučč,,  vveezzaann  

nnaaččrrtt))  

  

OOsseebbaa,,  kkii  jjee  

pprreejjeellaa  nnaaččrrtt  

  

OOsseebbaa,,  kkii  jjee  

vvrrooččiillaa  

nnaaččrrtt  

11..    JJPP  KKoommuunnaallaa  TTrreebbnnjjee    CCDD  SSttaannkkoo  TToommššiičč  MMoojjccaa  PPeekkoolljj  

22..    ZZaavvoodd  zzaa  zzddrr..  vvaarrssttvvoo  NNoovvoo  mmeessttoo  CCDD  ddrr..  DDuuššaann  HHaarrllaannddeerr  MMoojjccaa  PPeekkoolljj 

33..    PPoolliicciijjsskkaa  PPoossttaajjaa  TTrreebbnnjjee  CCDD    MMoojjccaa  PPeekkoolljj 

44..    GGaassiillkkaa  zzvveezzaa  TTrreebbnnjjee  CCDD  AAnnttoonn  SSttrraahh  MMoojjccaa  PPeekkoolljj 

55..    VVeetteerriinnaarrsskkaa  ppoossttaajjaa  TTrreebbnnjjee  CCDD  VVaalljjaavveecc  DDiioonniizziijj  MMoojjccaa  PPeekkoolljj 

66..    ZZddrraavvssttvveennii  ddoomm  TTrreebbnnjjee  CCDD  VVeerraa  RRoozzmmaann  MMoojjccaa  PPeekkoolljj 

  


