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PODPIS

S sprejemom tega Načrta, preneha veljati Načrt aktiviranja izvajalcev zaščite, reševanja in
pomoči in Načrt obveščanja pristojnih organov iz leta 2007.

Prejmejo:
-

URSZR, Izpostava Nova Gorica,
ReCO Nova Gorica,
PGE Nova Gorica,
PGD Renče-Vogrsko,
Štab CZ,
Arhiv – tu.

Javna podjetja, ki so pristojna za zaščito in
reševanje v občini RENČE -VOGRSKO
V pristojnosti občine:





Komunala Nova Gorica,
Cestno podjetje Nova Gorica,
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica,
Nujna medicinska pomoč pri ZD Nova Gorica,

V pristojnosti države:











Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Nova Gorica,
Elektro Primorska Nova Gorica,
Soške elektrarne Nova Gorica,
Telekom Slovenije,
Geoplin Ljubljana, Adriaplin Nova Gorica,
Drava Ptuj,
Slovenske železnice,
Hidrotehnik Ljubljana,
Petrol Ljubljana,
OMV Istrabenz, MOL, itd.
2

Organi vodenja ZRP v občini Renče-Vogrsko
Župan,
Poveljnik CZ,
Poveljnik javne gasilske službe,
Poverjeniki za CZ v bivalnem okolju

Vsebina načrta aktiviranja izvajalcev zaščite,
reševanja in pomoči
 Razlaga pojmov in krajšav .................................................................................................................... 4
 Obrazec št. 01 Seznam krajev in zaselkov, ki jih zajem občina…………...…………………………….5
 Obrazec št. 02 Seznam krajev, ki jih pokriva PGD Renče-Vogrsko…………..………………………….6
 Obrazec št. 03 Opomnik za operativca v ReCO Nova gorica .............................................................. 7
 Obrazec št. 04 Navodiloza delo operativca v ReCO Nova Gorica ....................................................... 8
 Obrazec št. 05 Način in vrstni red aktiviranja izvajalcev ZRP po nesrečah ........ Napaka! Zaznamek ni
definiran.
 PRILOGA 1 Štab za CZ Občine Renče-Vogrsko ............................................................................... 53
 PRILOGA 2 Seznam odgovornih oseb v Občini Renče-Vogrsko ...... Napaka! Zaznamek ni definiran.4
 PRILOGA 3 Javna gasilska služba .................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
 PRILOGA 4 Enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij ............................................. 588
 PRILOGA 5 Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije59
 PRILOGA 6 Radijski imenik štaba in enot CZ .................................. Napaka! Zaznamek ni definiran.3
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Razlaga pojmov in krajšav
















CZ – Civilna zaščita
VNDN – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
JGS – javna gasilska služba
GE – gasilska enota
PGD – prostovoljno gasilsko društvo
EHI – Enota za hitre intervencije
Ekipa HRI – ekipa za hitre reševalne intervencije
ReCO – regijski center za obveščanje
SITA – sistem tihega alarmiranja
ZA-RE – sistem elektronskega komuniciranja zaščite in reševanja
NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje
ZD – Zdravstveni dom
NMP – nujna medicinska pomoč
OŠ, SŠ, VŠ – osnovna šola, srednja šola, visoka šola
BS – bencinski servis
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Obrazec št. 01

OBMOČJE OBČINE
RENČE-VOGRSKO

Seznam krajev in zaselkov, ki jih zajema Občina
(po abecednem vrstnem redu)

Krajevna skupnost oz. kraj
1. KS Bukovica – Volčja Draga

Zaselki znotraj krajevne skupnosti oz. kraja
Bukovica
Volčja Draga

2. KS Renče

Renče
Oševljek

3. KS Vogrsko

Vogrsko
Dombrava

Izdelal:
POVELJNIK
Ivan Gregorič

ŽUPAN
Tarik Žigon

Ažurirano dne: 9. 10. 2020
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Obrazec št. 02

SEZNAM KRAJEV IN ZASELKOV,
KI JIH POKRIVA

GASILSKA ENOTA: PGD RENČE-VOGRSKO
(po abecednem vrstnem redu)

Krajevna skupnost oz. kraj
1. KS Bukovica – Volčja Draga

Zaselki znotraj krajevne skupnosti oz. kraja
Bukovica
Volčja Draga

2. KS Renče

Renče
Oševljek

3. KS Vogrsko

Vogrsko
Dombrava

Izdelal:
POVELJNIK
Ivan Gregorič

ŽUPAN
Tarik Žigon

Ažurirano dne: 9. 10. 2020
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PRILOGA:
- ORIGINAL KARTA Z VRISANIMI MEJAMI

Obrazec št. 03

Opomnik
za operativca v Regijskem centru za obveščanje Nova Gorica

1. Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči, navedeni v prilogah tega načrta se
neposredno s strani ReCO, aktivirajo samo za izvajanje nalog ZRP na območju
lokalne skupnosti.
2. Aktiviranje izvajalcev zaščite in reševanja poteka preko: sistema osebnega klica,
sistema radijskih zvez in telefonsko.
3. Prostovoljna GD, kjer ni organizirano dežurstvo oziroma, kjer ni poklicnih gasilcev se
aktivira izključno preko sistema SITA. V vsakem primeru pa se pokliče po telefonu
tudi poveljnika ali namestnika ali po seznamu prvo dosegljivo osebo teritorialno
pristojne gasilske enote, da se preveri sprejem posredovanega alarma.
4. V primeru potrebe po pomoči v silah in sredstvih iz sosednje oz. druge lokalne
skupnosti se o tem direktno dogovarjajo odgovorne osebe teh lokalnih skupnosti pri
čemer ReCo nudi potrebno informacijsko podporo in izvede aktiviranje v skladu z
navodili pristojnih oseb za aktiviranje.
5. ReCo mora o nevarnostih in nesrečah obveščati:
-

Izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči, skladno s tem načrtom;
Nadrejeni center za obveščanje skladno z Na vodilom za delo v centrih za
obveščanje MORS št.017.04-59/2000;
Vodilne osebe v lokalnih skupnostih, skladno s tem načrtom;
Pristojne inšpekcijske službe.
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6. O konkretnih nevarnostih in nesrečah obveščajo javnost vodja intervencije oziroma
pristojni poveljnik Civilne zaščite.
7. ReCo Nova Gorica in OKC Nova Gorica zagotavljata medsebojno izmenjavo
podatkov o nevarnostih in nesrečah.

Obrazec št. 04

NAVODILO OPERATIVCU ReCO NOVA GORICA

Ko operativec ReCO Nova Gorica prejme obvestilo o dogodkih, (nevarnosti, naravnih in
drugih nesreč ter pojavov oziroma dogodkov, pomembnih za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, oziroma obvestilo o drugih pojavih, ki lahko prizadenejo ali ogrozijo
življenje ali zdravje ljudi in živali ter povzročijo škodo ali ogrozijo premoženje, kulturno
dediščino in okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva), ki niso zajete v oceni ogroženosti in načrtih zaščite in
reševanja, oz. dokumentih za aktiviranje in obveščanje
O TEM OBVESTI PRVO DOSEGLJIVO ODGOVORNO OSEBO PO SEZNAMU:
Odgovorna oseba
Ivan Gregorič
Mauro Makovec
Aleš Furlan
Ana Vuk
Tomaž Arčon
Hana Šuliogj

Funkcija
Poveljnik Civilne
zaščite
Namestnik
poveljnika CZ
Podžupan
Direktorica občinske
uprave
Oddelek za okolje in
prostor
Vodja glavne
pisarne

Telefon
040 372 600

GSM
051 647 007
041 377 636

05 338 45 01

031 639 755
030 486 660

05 338 45 02

051 647 341

05 338 45 00

041 242 123

V nadaljevanju se operativec ReCO ravna po navodilih odgovorne osebe lokalne
skupnosti, usklajenih s predpisi o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja
in alarmiranja.
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Izdelal:
POVELJNIK
Ivan Gregorič

ŽUPAN
Tarik Žigon

Ažurirano dne: 9. 10. 2020

Obrazec št. 05

NAČIN IN VRSTNI RED
AKTIVIRANJA IZVAJALCEV
ZRP PO NESREČAH
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ALGORITEM AKTIVIRANJA IN OBVEŠČANJA

Prijava dogodka v ReCo
(klic v sili)

DA

Ali je glede na prijavo vrste dogodka v
načrtu opredeljen obrazec za
ukrepanje?

Ali je v obrazcu
opredeljeno koga je
potrebno aktivirati?

NE

NE

O dogodku
obvesti eno izmed
pristojnih oseb na
obrazcu št.

Glede na vrsto dogodka po
obrazcu izberi:

AKTIVIRANJE

OBVEŠČANJE

Sil in sredstev

Pristojnih oseb
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AKTIVIRANJE
Sil in sredstev

Čakaj na navodila (vodja
PODATKI, KI JIH MORA
JAVNI oz.
USLUŽBENEC
V ReCO PRIDOBITI S STRANI
intervencije
pristojne
KLICATELJA
aktivirane ali obveščene
osebe po načrtu
Javni uslužbenec v ReCO mora od klicatelja pri klicu v sili o nevarnosti ali nesreči, po potrebi
pa tudi pri drugih klicih, pri katerih ni razumljiva zahteva klicatelja, pridobiti praviloma
naslednje podatke:


KAJ se je zgodilo,



KJE se je zgodilo,



KDAJ se je zgodilo,



POSLEDICE (ponesrečeni, mrtvi, pogrešani, število udeleženih v nesreči),



KAKŠNE SO POŠKODBE ponesrečencev,



POSLEDICE v okolju, objektih in infrastrukturi,



OKOLIŠČINE NA KRAJU NESREČE, če je to potrebno (dostopnost, vremenske
razmere, drugo),



Ali je bil o nesreči že kdo obveščen,



Ali so na mestu nesreče že reševalne službe oziroma sile za zaščito, reševanje in
pomoč, oziroma jih je kdo že klical,



Ali so na kraju nesreče potrebne specializirane službe in organi (npr. pogrebna
služba, dežurni elektrikarji, policija itd.).

Če javni uslužbenec v ReCO ne more dobiti od klicatelja potrebnih podatkov, ali so
pridobljene informacije nepopolne, zlasti pa če so nepopolne informacije o posledicah
nevarnosti ali nesreče, ukrepa tako kot da je do nesreče prišlo.

OSNOVA ZA AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali
ogroženo življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in
povzročena škoda ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje
treba uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva.
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OSNOVA ZA OBVEŠČANJE
Osnova za obveščanje je:


aktiviranje izvajalcev ZIR v primeru, ko je obseg in vrsta nesreče taka, da jo redne
dežurne službe, ne morejo obvladovati v kratkem času ter da je potrebno uporabiti
dodatne ukrepe, sile in sredstva, ali
 prejeti klic (obvestilo), ki ne sodi pod obrazložitev osnove za aktiviranje,
 ali prejeti klic (obvestilo), ki ni opredeljen v Načrtu za aktiviranje,
Na zahtevo vodje intervencije.

ŠIFRANT
NEVARNOSTI, NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ TER DRUGIH POJAVOV OZIROMA
DOGODKOV, POMEMBNIH ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI.
ŠIFRA
0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400

Opis nevarnosti, naravnih in drugih nesreč ter drugih pojavov oziroma dogodkov,
pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
POTRES
POPLAVA, POVODENJ, VISOKO PLIMOVANJE MORJA
ZEMELJSKI PLAZ
VISOK SNEG
SNEŽNI PLAZ
NEURJE
VIHAR, MOČEN VIHAR, BURJA
TOČA
UDAR STRELE
ŽLED
POZEBA
SUŠA
EPIDEMIJA ČLOVEŠKE NALEZLJIVE BOLEZNI
EPIZOOTIJA – epidemija pri živalih: pojav bolezni v nenavadno velikem številu pri živalih v določenem kraju in ima tendenco širjenja
EPIFITIJA – epifit e mikroorganizem, ki živi na rastlini – infekcija rastlin
INFESTACIJA – kužna bolezen z notranjimi paraziti (pri živalih in ljudeh)
NESREČA V CESTNEM PROMETU
NESREČA V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
NESREČA V POMORSKEM PROMETU
NESREČA V ZRAČNEM PROMETU
POŽAR V NARAVNEM OKOLJU
POŽAR NA OBJEKTU
POŽAR NA PROMETNEM SREDSTVU
DRUG POŽAR
EKSPLOZIJA
RUDNIŠKA NESREČA
POŠKODBA JEZU, PORUŠITEV JEZU
NESREČA NA ŽIČNICI
INDUSTRIJSKA NESREČA
JEDERSKA NESREČA
DRUGA RADIACIJSKA NEVARNOST
NESREČA Z NEVARNIMI SNOVMI, DRUGA EKOLOŠKA NEVARNOST ALI
NESREČA
NESREČA V GORAH
NESREČA V JAMI
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NESREČA NA VODI IN V VODI
NAJDBA NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV
VOJAŠKI NAPAD (IZ ZRAKA, MORJA, KOPNEGA), VOJNA
MOTNJA, OMEJITEV, PREKINITEV OSKRBE S PITNO VODO
MOTNJA, OMEJITEV, PREKINITEV OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
MOTNJA, OMEJITEV, PREKINITEV OSKRBE Z ENERGETSKIM PLINOM
MOTNJA, OMEJITEV JAVNIH TELEFONSKIH ZVEZ
DRUGO (drugi pojavi, ki lahko prizadenejo ali ogrozijo življenje ali zdravje ljudi in
živali ter povzročijo škodo ali ogrozijo premoženje, kulturno dediščino in okolje v
takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti posebne
ukrepe, sile in sredstva)

3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200

0100

POTRES

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

-

Poveljnik OŠCZ ali njegov
namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali
odgovorna oseba lokalne
skupnosti
JZGRD Gasilska enota Nova
Gorica
PGD Renče - Vogrsko

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2
Priloga št. 3

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP – vedno ko je zanesljivo, da so poškodovani
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
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Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

0200

POPLAVA, POVODENJ

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

-

Poveljnik OŠCZ ali njegov
namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali
odgovorna oseba lokalne
skupnosti
JZGRD Gasilska enota Nova
Gorica
PGD Renče - Vogrsko

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2
Priloga št. 3

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP – vedno ko je zanesljivo, da so poškodovani
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
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Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

0300

ZEMELJSKI PLAZ

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

-

Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo
v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo v povezavi
s posledicami dogodka
Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti
JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče - Vogrsko

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 5
Priloga št. 1
Priloga št. 2
Priloga št. 3

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP – vedno ko je zanesljivo, da so poškodovani
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim

Priloga št. 3
Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Priloga št. 7
15

oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Navodilo
ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

0400

VISOK SNEG

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

-

Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo
v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo v povezavi
s posledicami dogodka
Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP – vedno ko je zanesljivo, da so poškodovani
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje
POVELJNIK

Priloga št. 5

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN
16

Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

0500

SNEŽNI PLAZ

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

-

Društva in druge nevladne org. organizirane na nivoju
lokalne skupnosti (HRI, jamarji, potapljači, kinologi,..)
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo
v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo v povezavi
s posledicami dogodka
JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče - Vogrsko
Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št.4
Priloga št. 5
Priloga št. 3
Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP – vedno ko je zanesljivo, da so poškodovani
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

17

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

0600

NEURJE

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

-

Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo
v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo v povezavi
s posledicami dogodka
JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče - Vogrsko
Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 3
Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje
POVELJNIK

Priloga št. 5

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN
18

Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

0700

VIHAR, MOČAN VETER, BURJA

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

-

Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo
v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo v povezavi
s posledicami dogodka
JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče - Vogrsko
Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Ivan Gregorič

Priloga št. 3
Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje
POVELJNIK

Priloga št. 5

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN
Tarik Žigon
19

Datum izdelave: 9. 10. 2020

0800

TOČA

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

-

Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo
v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo v povezavi
s posledicami dogodka
JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče - Vogrsko
Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Ivan Gregorič

Priloga št. 3
Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje
POVELJNIK

Priloga št. 5

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN
Tarik Žigon
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Datum izdelave: 9. 10. 2020

0900

UDAR STRELE

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

-

JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče - Vogrsko
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo
v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo v povezavi
s posledicami dogodka
Društva in druge nevladne org. organizirane na nivoju
lokalne skupnosti (HRI, jamarji, potapljači, kinologi,..)
Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Ivan Gregorič

Priloga št. 5
Priloga št. 4
Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje
POVELJNIK

Priloga št. 3

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN
Tarik Žigon
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Datum izdelave: 9. 10. 2020

1000

ŽLED

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo
v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo v povezavi
s posledicami dogodka
Društva in druge nevladne org. organizirane na nivoju
lokalne skupnosti (HRI, jamarji, potapljači, kinologi,..)

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Ivan Gregorič

Priloga št. 2
Priloga št. 5
Priloga št. 4

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje
POVELJNIK

Priloga št. 1

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN
Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020
22

1100

POZEBA

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Ivan Gregorič

Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

POVELJNIK

Priloga št. 1

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN
Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

23

SUŠA

1200
AKTIVIRANJE

Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

1300

EPIDEMIJA ČLOVEŠKE NALEZLJIVE
24

BOLEZNI
AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo
v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo v povezavi
s posledicami dogodka

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2
Priloga št. 5

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

1400

EPIFITIJA (epifit je mikroorganizem, ki
25

živi na rastlini – infekcija na rastlini)
AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti
Društva in druge nevladne org. organizirane na nivoju
lokalne skupnosti (HRI, jamarji, potapljači, kinologi,..)

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2
Priloga št. 4

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

1600

INFESTACIJA (kužna bolezen z
notranjimi paraziti, pri živalih in ljudeh)
26

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo
v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo v povezavi
s posledicami dogodka

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2
Priloga št. 5

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

1700

NESREČA V CESTNEM PROMETU

27

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

NPM

-

-

vedno, ko je zanesljivo, da so poškodovani
Če poškodovani so ali pa iz razgovora ni mogoče ugotoviti, če je kdo
poškodovan, ukrepa operativec ReCO kot da poškodovani so

-

JZGRD Gasilska enota Nova Gorica

Priloga št. 3

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJE
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti
Društva in druge nevladne org. organizirane na nivoju
lokalne skupnosti (HRI, jamarji, potapljači, kinologi,..)

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2
Priloga št. 4

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

1800

NESREČA V ŽELEZNIŠKEM PROMETU

28

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

Priloga št. 3

-

JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
NPM

-

vedno, ko je zanesljivo, da so poškodovani
Če poškodovani so ali pa iz razgovora ni mogoče ugotoviti, če je kdo
poškodovan, ukrepa operativec ReCO kot da poškodovani so

-

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJE
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti
Društva in druge nevladne org. organizirane na nivoju
lokalne skupnosti (HRI, jamarji, potapljači, kinologi,..)

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2
Priloga št. 4

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

2000

NESREČA V ZRAČNEM PROMETU

29

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

Priloga št. 3

-

JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
NPM

-

vedno, ko je zanesljivo, da so poškodovani
Če poškodovani so ali pa iz razgovora ni mogoče ugotoviti, če je kdo
poškodovan, ukrepa operativec ReCO kot da poškodovani so

-

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJE
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti
Društva in druge nevladne org. organizirane na nivoju
lokalne skupnosti (HRI, jamarji, potapljači, kinologi,..)

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2
Priloga št. 4

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

2100

POŽAR V NARAVNEM OKOLJU

30

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

Priloga št. 3

JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče-Vogrsko

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJE
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 3
Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

2200

POŽAR NA OBJEKTU

AKTIVIRANJE
31

Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

Priloga št. 3

JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče-Vogrsko

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJE
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

2300

POŽAR NA PROMETNEM SREDSTVU

AKTIVIRANJE
32

Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

NPM

-

-

vedno, ko je zanesljivo, da so poškodovani
Če poškodovani so ali pa iz razgovora ni mogoče ugotoviti, če je kdo
poškodovan, ukrepa operativec ReCO kot da poškodovani so

-

JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče-Vogrsko

Priloga št. 3

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJE
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

2400

DRUG POŽAR »MANJŠI POŽAR«

AKTIVIRANJE
33

Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

V času med 06:00 in 16:00 uroJZGRD Gasilska enota Nova
Gorica
V času med 16:00 in 06:00 uro PGD Renče-Vogrsko

Priloga št. 3

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJE
-

-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti
NPM

Priloga št. 1
Priloga št. 2

vedno, ko je zanesljivo, da so poškodovani
Če poškodovani so ali pa iz razgovora ni mogoče ugotoviti, če je kdo
poškodovan, ukrepa operativec ReCO kot da poškodovani so

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

2500

EKSPLOZIJA

AKTIVIRANJE

34

Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

Priloga št. 3

-

JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče-Vogrsko
NPM

-

vedno, ko je zanesljivo, da so poškodovani
Če poškodovani so ali pa iz razgovora ni mogoče ugotoviti, če je kdo
poškodovan, ukrepa operativec ReCO kot da poškodovani so

-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

2600

RUDNIŠKA NESREČA

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
35

življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

-

JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče-Vogrsko
Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti
NPM

Priloga št. 3
Priloga št. 1
Priloga št. 2

vedno, ko je zanesljivo, da so poškodovani
Če poškodovani so ali pa iz razgovora ni mogoče ugotoviti, če je kdo
poškodovan, ukrepa operativec ReCO kot da poškodovani so

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

2700

POŠKODBA JEZU, PORUŠITEV JEZU

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
36

ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

Dežurni dispečer SENG
Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti
JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče-Vogrsko

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Ivan Gregorič

Priloga št. 2
Priloga št. 3

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje
POVELJNIK

Priloga št. 5
Priloga št. 1

Priloga št. 3
Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN
Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

2900

INDUSTRIJSKA NESREČA

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
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življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

Priloga št. 3

-

JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče-Vogrsko
NPM

-

vedno, ko je zanesljivo, da so poškodovani
Če poškodovani so ali pa iz razgovora ni mogoče ugotoviti, če je kdo
poškodovan, ukrepa operativec ReCO kot da poškodovani so

-

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

3000

JEDRSKA NESREČA

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
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življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti
NPM

Priloga št. 1
Priloga št. 2

vedno, ko je zanesljivo, da so poškodovani
Če poškodovani so ali pa iz razgovora ni mogoče ugotoviti, če je kdo
poškodovan, ukrepa operativec ReCO kot da poškodovani so

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

3100

DRUGA RADIACIJSKA NEVARNOST

AKTIVIRANJE
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Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.

Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti
NPM

Priloga št. 1
Priloga št. 2

vedno, ko je zanesljivo, da so poškodovani
Če poškodovani so ali pa iz razgovora ni mogoče ugotoviti, če je kdo
poškodovan, ukrepa operativec ReCO kot da poškodovani so

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

3200

NESREČA Z NEVARNIMI SNOVMI,
DRUGA EKOLOŠKA NEVARNOST ALI
NESREČA
40

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.
Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

Priloga št. 3

-

JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče-Vogrsko
NPM

-

vedno, ko je zanesljivo, da so poškodovani
Če poškodovani so ali pa iz razgovora ni mogoče ugotoviti, če je kdo
poškodovan, ukrepa operativec ReCO kot da poškodovani so

-

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

3300

NESREČA V GORAH

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
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življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.
Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

Društva in druge nevladne org. organizirane na nivoju
lokalne skupnosti (HRI, jamarji, potapljači, kinologi,..)

Priloga št. 4

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 3
Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

3400

NESREČA V JAMI

AKTIVIRANJE
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Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.
Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

Društva in druge nevladne org. organizirane na nivoju
lokalne skupnosti (HRI, jamarji, potapljači, kinologi,..)

Priloga št. 4

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

NPM

-

vedno, ko je zanesljivo, da so poškodovani
Če poškodovani so ali pa iz razgovora ni mogoče ugotoviti, če je kdo
poškodovan, ukrepa operativec ReCO kot da poškodovani so

-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

3500

NESREČA NA VODI IN V VODI

AKTIVIRANJE
43

Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.
Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

Društva in druge nevladne org. organizirane na nivoju
lokalne skupnosti (HRI, jamarji, potapljači, kinologi,..)
JZGRD Gasilska enota Nova Gorica
PGD Renče-Vogrsko
Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 4
Priloga št. 3
Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

3600

NAJDBA NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH
SREDSTEV

44

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.
Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

Dežurni pirotehnik Re. Enote za varstvo pred NUS

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Seznam dež.
pirotehnikov

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

3700

VOJAŠKI NAPAD (IZ ZRAKA, MORJA
KOPNEGA), VOJNA

45

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.
Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

3800

MOTNJA, OMEJITEV, PREKINITEV
OSKRBE S PITNO VODO
46

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.
Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki se
vključujejo v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo
opravljajo, v povezavi s posledicami dogodka

Priloga št. 5

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

3900

MOTNJA, OMEJITEV, PREKINITEV
OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

47

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.
Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki se
vključujejo v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo
opravljajo, v povezavi s posledicami dogodka

Priloga št. 5

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

4000

MOTNJA, OMEJITEV, PREKINITEV
OSKRBE Z ENERGETSKIM PLINOM
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AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.
Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki se
vključujejo v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo
opravljajo, v povezavi s posledicami dogodka

Priloga št. 5

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

4100

MOTNJA, OMEJITEV, JAVNIH
TELEFONSKIH ZVEZ
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AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.
Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

-

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki se
vključujejo v sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo
opravljajo, v povezavi s posledicami dogodka

Priloga št. 5

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
-

Poveljnik OŠCZ ali njegov namestnik
Ali prvo dosegljiva vodilna ali odgovorna oseba lokalne
skupnosti

Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

Priloga št. 1
Priloga št. 2

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020

DRUGO (drugi pojavi, ki lahko prizadenejo ali ogrozijo
4200

življenje ali zdravje ljudi in živali ter povzročijo škodo ali
ogrozijo premoženje, kulturno dediščino in okolje v takem
obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
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posebne ukrepe, sile in sredstva)

AKTIVIRANJE
Osnova za aktiviranje je prejeti klic v sili o nesreči ali nevarnosti, ko je prizadeto ali ogroženo
življenje, zdravje ljudi, živali, ogroženo premoženje, kulturna dediščina in povzročena škoda
ali okolje v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje treba uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva.
Subjekti ki je operativec ReCO aktivira ali NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
obvesti NEPOSREDNO po sprejetju Priloga št. z opomnikom za delo operativca
informacije o izrednem dogodku

PROSTA PRESOJA OPERATIVCA, GLEDE NA PRVO INFORMACIJO O DOGODKU OZ.
NJEGOVO RAZSEŽNOST
Subjekti, ki jih operativec ReCO aktivira ali
obvesti NA ZAHTEVO VODJE
INTERVENCIJE

NAČIN OBVEŠČANJA OZ. AKTIVIRANJA/
Priloga št. z opomnikom za delo operativca

NMP
Društva in druge nevladne org. lokalne skupnosti
Gospodarske družbe, zavodi in druge org., ki se vključujejo v
sistem ZIR, glede na dejavnost, ki jo opravljajo, v povezavi s
posledicami dogodka
Enote in službe za CZ lokalne skupnosti (poveljnike in namestnike
ter vodje in namestnike)
Posreduje prošnjo za pomoč sosednjim ali drugim lok. Skupnostim
oz. osebam, pristojnim za aktiviranje

POVELJNIK
Ivan Gregorič

Priloga št. 4
Priloga št. 5
Priloga št. 6
Navodilo

ŽUPAN
Tarik Žigon

Datum izdelave: 9. 10. 2020
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PRILOGE

PRILOGA 1
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ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE
RENČE –VOGRSKO
Ažurirano 9. 10. 2020

Naslov

GSM

Elektronska pošta

Žigoni 129
5292 Renče
Vinišče 8
5292 Renče
Žigoni 9
5292 Renče
Vogrsko

040 372 600
051 647 007
041 759 757
041 377 636
031 728 563

1ivogregoric@gmail.com
mauro.makovec@gmail.com

040 848 558

sara.kodermac©policija.si

Valentin Beltram

Vogrsko 31 A
5293 V. Draga

041 458 116

Martin Gregorič

Volčja Draga
49, 5293 V.
Draga
Oševljek 31 C,
5292 Renče
Žigoni 27
5292 Renče

040 229 559

Ime in priimek
Ivan Gregorič
Mauro Makovec
Drago Skomina
Sara Kodermac

Tomaž Stres
Janja Lipušček
Bogdan Sošnja
Alan Rijavec
Boris Živec
Denis Plahuta

Tomaž Arčon

drago.skomina@gmail.com

Funkcija
Poveljnik CZ
Namestnik
poveljnika CZ
Poveljnik PGD
Renče- Vogrsko
Predstavnik Policije

valentin46beltram@gmail.com Svetovalec za
porušene objekte in
infrastrukturo
gregoric.martin@gmail.com
Svetovalec za
medicinsko pomoč
tomaz.stres@hycu.com

Svetovalec za zveze

031 379 828

janja.lipuscek@siol.net

Bukovica 53
5293 V. Draga
Oševljek 5292
Renče
Vogrsko 64 G
5293 V. Draga
Volčja Draga
86 C, 5293 V.
Draga

041 352 653

sosnja.pregelj@siol.net

031 320 530

alan.rijavec@b-s.si

041 674 481

jasna.zivec@yahoo.com

040 830 575

denis.plahuta@gmail.com

Žigoni 6
5292 Renče

051 647 341

tarcon_2@yahoo.com

Svetovalec za
radiobiološko in
kemijsko zaščito
Svetovalec za
požarno varnost
Poverjenik za CZ
območje KS Renče
Poverjenik za CZ
območje KS Vogrsko
Poverjenik za CZ
območje KS
Bukovica-Volčja
Draga
Strokovnjak za
geološke zadeve
Vodja tehnične
enote
Vodja konjenikov

Ivo Gregorič

040 615 587

Srečko
Špacapan

040 430 951
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PRILOGA 2

SEZNAM ODGOVORNIH OSEB V
OBČINI RENČE–VOGRSKO
Ažurirano 15.03.2018
Odgovorna oseba
Ivan Gregorič
Mauro Makovec
Aleš Furlan
Ana Vuk
Tomaž Arčon
Hana Šuligoj

Funkcija
Poveljnik Civilne
zaščite
Namestnik
poveljnika CZ
Podžupan
Direktorica občinske
uprave
Oddelek za okolje in
prostor
Vodja glavne
pisarne

Telefon
040 372 600

GSM
051 647 007

041 759 757

041 377 636

05 338 45 01

031 639 755
030 486 660

05 338 45 02

051 647 341

05 338 45 00

041 242 123

Vodilne osebe so predstavniki državnih organov, lokalnih skupnosti, organov in organizacij s
pooblastili za sprejemanje in uveljavljanje zaščitnih in drugih ukrepov ter vodenje dejavnosti
za zaščito , reševanje in pomoč ob naravnih ali drugih nesrečah.
Operativec ReCO obvešča vodilne oz. dogovorne osebe po prosti presoji v skladu z načrti
ZIR (Obrazec št. 5), glede na obseg in morebitne posledice izrednega dogodka.
Sporočilo o izrednem dogodku dežurni operativec preda prvi dosegljivi osebi s seznama
vodilnih oz. odgovornih (Priloga št. 1 in 2)
Na izrecno zahtevo prvo dosegljive vodine osebe, se o izrednem dogodku obveščajo tudi
druge vodilne osebe iz seznama.

Izdelal:
POVELJNIK
Ivan Gregorič

ŽUPAN
Tarik Žigon

PRILOGA 3
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JAVNA GASILSKA SLUŽBA
Ažurirano 9. 10. 2020

POVELJSTVO JAVNE GASILSKE SLUŽBE
FUNKCIJA
V JGS

Poveljnik

Član

Član

Član

Član

Član

Član

Član

Član

Član

IME IN
PRIIMEK

NASLOV
BIVALIŠČA

Simon
Vendramin

Nova Gorica
Prvomajska 54

Valter

Črniče

Bone

Batuje 77

Jožef

Nova Gorica

Bizjak

Cankarjeva ul. 40

Goran

Dobrovo

Podvršček

Snežeče 2a

Sebastjan

Šempeter pri Gorici

Kozar

Zapučke 16

Klavdij
Skomina

Dornberk
Prešernova 13

Simon

Nova Gorica

Močnik

Erjavčeva 11

TELEFON

TELEFON

DOMA

SLUŽBA

30 51 731

30 23 249

040 570 177

36 66 105

30 23 249

041 341 110

30 28 368

30 23 249

041 320 868

30 45 329

30 23 249

041 692 384

30 35 641

30 23 249

041 853 390

/

/

041 345 355

30 21 958

/

041 752 593

/

/

041 345 452

/

30 23 249

041 363 143

/

/

041 399 201

GSM

Čepovan

Adrijan
Kofol

Čepovan 33

Dani

Nova Gorica

Boltar

Trubarjeva 7B

Branko

Dornberk

Žorž

Prešernova

PGD RENČE-VOGRSKO
IME IN PRIIMEK

NASLOV BIVALIŠČA

GSM
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FUNKCIJA
V PGD

Poveljnik

Drago Skomina

Oševljek 14, Renče 5292

031 / 728 - 563

Namestnik poveljnika

Miha Arčon

Žigoni 9, Renče 5292

041 / 734 – 087

Podpoveljnik

Vasja Mozetič

Tureli 11, 5292 Renče

031 / 528 – 860
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POKLICNA GASILSKA ENOTA
FUNKCIJA

IME IN

NASLOV

TELEFON

TELEFON

V PGE

PRIIMEK

BIVALIŠČA

DOMA

SLUŽBA

Vodja
intervencije

051 383 541
Aleš

Vetrišče 18

Markočič

Nova Gorica

Simon

Prvomajska ul. 54

Vendramin

Nova Gorica

Andraž

Dane pri Sežani 73,

Pavlin

Sežana

Vodja

Valter

Batuje 77

I. izmene

Bone

Črniče

Vodja

Jožef

Cankarjeva ul. 40

II. izmene

Bizjak

Nova Gorica

Vodja

Goran

Snežeče 2/a

III. izmene

Podvršček

Dobrovo

Vodja

Sebastjan

Zapučke 16,

IV. izmene

Kozar

Vrtojba, Šempeter

Direktor

GSM

Poveljnik

Namestnik

/

30 27 717

041 775 131

30 51 731

30 23 249

040 570 177

39 36 488

30 23 249

051 383 542

36 66 105

30 23 249

041 341 110

30 28 368

30 23 249

041 320 868

30 45 329

30 23 249

041 692 384

30 35 641

30 23 249

041 853 390
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PRILOGA 4

ENOTE TER SLUŽBE DRUŠTEV IN
DRUGIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ
IZVAJALEC NALOG

ODGOVORNA
OSEBA

FUNKCIJA

TEL. SLUŽBA

GSM

Viljem Košuta

Vodja ekipe

051 346 114

Društvo OFF road
extreme team
Enota Prve pomoči

Martin Gregorič

Vodja ekipe

040 229 559

Enota konjeniki

Marko Metlikovec

Vodja ekipe

070 777 505

Petka – Kogoj d.o.o

Tomaž Kogoj

Direktor

041 788 283

Mercator
poslovalnica Renče
Štakul Robert
storitve z avtodvigali
Miklavčič Darko

Robert Štakul

Vodja

041 639 623

Goriške opekarne
d.d.
Ribiška družina
Renče
Lovska družina Fajti
hrib Renče
Rdeči križ Nova
Gorica
DPD Soča Nova
Gorica

041 637 945
Jožef Stibilj

Direktor

Ugo Šavle

041 333 931

Rastislav Pogeljšek

Tehnični
vodja
Predsednik

Vincenc Špacapan

Gospodar

031 505 066

Marjan Lasič

Predsednik

041 612 978

Neli Skočaj

Vodja

041 617 339

Andrej Šekli

Predsednik

05 39 85 200

041 420 129
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PRILOGA 5

GOSPODARSKE DRUŽBE, ZAVODI IN
DRUGE ORGANIZACIJE,
Ki se vključujejo v sistem ZIR glede na dejavnost, ki jo opravljajo

IZVAJALEC NALOG

Zdravstveni dom
Nova Gorica;
Nujna medicinska
pomoč

ODGOVORNA
OSEBA

Stalna
prisotnost

05 33 83 200

Katja Šantelj

Vodja NMP

05 33 83 238

Matjaž Bric

Vodja enote

ODGOVORNA
OSEBA

NIJZ
OE Nova Gorica

Marko
Vudrag

OZRK Nova Gorica
Krajevne org.:
-Renče
-Vogrsko
-Bukovica -Volčja
Draga

TEL. SLUŽBA

dispečer

IZVAJALEC NALOG

IZVAJALEC NALOG

TEL.
DOMA

FUNKCIJA

05 30 26 702

FUNKCIJA

predstojnik

ODGOVORNA
OSEBA

FUNKCIJA

Neli Skočaj

vodja

Rožica Žvanut
Zdenka Jarc
Albinca Pisk

Renče
Vogrsko
Bukovica Volčja Draga

05 33 83 212

TEL.
DOMA

TEL.
SLUŽBA

GSM

05 33 83 333

041 636 823

GSM

05 330 86 12

TEL.
DOMA

TEL.
SLUŽBA

GSM

041 617 339

05 39 55 453
05 30 12 120
05 30 53 470

041 621 730
051 345 707
041 995 470
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OB MOTNJAH, OMEJITVAH IN PREKINITVAH OSKRBE S PITNO VODO:
IZVAJALEC NALOG

Vodovodi in
kanalizacija Nova
Gorica d.d

ODGOVORNA
OSEBA

FUNKCIJA

Miran Lovrič

Direktor

Borut Stepančič

Vodja
operative
Dežurna
služba

Rajon Dornberk

TEL.
DOMA

TEL. SLUŽBA

GSM

05 339 11 00

041 640 882

041 766 882
051 316 868

051 375 402

Rajon N.Gorica

051 375 402

OB MOTNJAH, OMEJITVAH IN PREKINITVAH OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO:
IZVAJALEC NALOG

Elektro Primorska
d.d

ODGOVORNA
OSEBA

Uroš Blažica
Radoš
Frančeškin

FUNKCIJA

TEL.
DOMA

Predsednik
uprave
Vodja
nadzorništva
Bilje

TEL. SLUŽBA

GSM

05 339 67 13
05 301 10 08

041 465 717

OB MOTNJAH, OMEJITVAH IN PREKINITVAH OSKRBE Z ENERGETSKIM PLINOM:
IZVAJALEC NALOG

Plinovodi d.o.o.

ODGOVORNA
OSEBA

FUNKCIJ
A

Dispečerski center

Dežurna
služba

TEL.
DOMA

TEL.
SLUŽB
A

GSM

01 58 20 666
01 51 95 400

OB MOTNJAH, OMEJITVAH IN PREKINITVAH JAVNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH IN
DRUGIH ZVEZ:

IZVAJALEC NALOG

GVO d.o.o.

ODGOVORNA
OSEBA

FUNKCIJA

TEL.
DOMA

TEL. SLUŽBA

GSM

080 1000
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OB DOGODKIH ZARADI KATERIH JE OGROŽENA VARNOST V CESTNEM IN
ŽELEZNIŠKEM PROMETU:
IZVAJALEC NALOG

ODGOVORNA
OSEBA

FUNKCIJA

TEL.
DOMA

TEL. SLUŽBA

GSM

TEL. SLUŽBA

GSM

Dars
SL Železnice

V PRIMERIH ONESNAŽENIH TAL, VODE IN ZRAKA:
IZVAJALEC NALOG

ODGOVORNA
OSEBA

FUNKCIJA

TEL.
DOMA

Hidrotehnik

05 33 55 700

PRI NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI:
IZVAJALEC NALOG

JZGRD
GENG Nova Gorica

ODGOVORNA
OSEBA

Simon Vendramin

FUNKCIJA

TEL.
DOMA

Poveljnik

TEL. SLUŽBA

05 3023249

GSM

041 570 177

OB DOGODKIH KI OGROŽAJO KULTURNO DEDIŠČINO:
IZVAJALEC NALOG

ODGOVORNA
OSEBA

FUNKCIJA

TEL.
DOMA

ZVKDS
OE Nova Gorica

TEL. SLUŽBA

GSM

05 33 08 462
05 33 08 450

OB DOGODKIH ZARADI KATERIH JE OGROŽENA JAVNA HIGIENA IN STANJE JAVNIH
POVRŠIN:
IZVAJALEC NALOG

Komunala Nova
Gorica d.d.

ODGOVORNA
OSEBA

FUNKCIJA

TEL.
DOMA

TEL. SLUŽBA

GSM

Darko Ličen

Direktor

05 335 53 00

041 719 342

Budihna Boštjan

Vodja
operative
Odvoz
odpadkov

05 335 53 41

041 656 308

05 335 53 36

031 698 554

Dario Rolih
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OB DRUGIH POJAVIH, ZARADI KATERIH JE POTREBNO UPORABITI POSEBNE
UKREPE, SILE IN SREDSTVA:
IZVAJALEC NALOG

Kolektor CPG
Nova Gorica

ODGOVORNA
OSEBA

Kristjan Mugerli

FUNKCIJA

Direktor

TEL.
DOMA

TEL. SLUŽBA

GSM

05 33 84 800

Izdelal:
POVELJNIK
Ivan Gregorič

ŽUPAN
Tarik Žigon

Ažurirano dne: 9. 10. 2020
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PRILOGA 6

RADIJSKI IMENIK ŠTABA IN ENOT CZ
V SISTEMU ZIR
Izvajalec nalog
OŠ CZ stacionarna
OŠ CZ stacionarna
Denis Plahuta

Alan Rijavec
Boris Živec

Odgovorna oseba
Ivan Gregorič
Mauro Makovec
Poverjenik KS
Bukovica- Volčja
Draga
Poverjenik KS
Renče
Poverjenik KS
Vogrsko

Mobilna postaja v
osebnem vozilu

Funkcija

Klicni znak

Poveljnik
Nam. poveljnika
Član OŠCZ

RE-VO 100
RE-VO 101
RE-VO 102

Član OŠCZ

RE-VO 103

Član OŠCZ

RE-VO 104

Član OŠCZ

RE-VO 105

Izdelal:
POVELJNIK
Ivan Gregorič

ŽUPAN
Tarik Žigon

Ažurirano dne: 9. 10. 2020
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