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Operativni gasilski načrt je izdelan skladno z določili 11. in 36. člena Zakona o gasilstvu 

(Ur.l. RS, št. 71/93, 28/00 in 91/05) ter 21. členom Odloka o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02). 

 

V operativnem gasilskim načrtu je določena organiziranost gasilstva, obveščanje in 

aktiviranje ter delovanje gasilskih enot na območju Mestne občine Koper. 

 

Organiziranost gasilstva na območju Mestne občine Koper temelji na naslednjih aktih: 

• Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97 

in Ur.l. RS 61/04) 

• Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine 

Koper (Uradne objave, št. 40/02) 

• Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005 z 

dne 20.07.2006) 

• Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 

(št. 846-4/2008 z dne 08.04.2008) 

• Sklep o imenovanju gasilskega poveljstva občine in gasilskega poveljnika občine (št. 

845-4/2011 z dne 11.04.2011) 
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1  ORGANIZIRANOST GASILSKE JAVNE SLUŽBE 
 
 
1.1   Izvajalci gasilske javne službe 
 
Lokalno gasilsko javno službo v Mestni občini Koper opravljajo: 

� poklicna gasilska enota: 
• Javni zavod Gasilska brigada Koper (v nadaljevanju: GBK) 

         Ljubljanska cesta 6 

         tel. 6632830, fax 6632841 

na celotnem območju Mestne občine Koper; 

� prostovoljne gasilske enote gasilskih društev (v nadaljevanju: PGD): 
• PGD Babiči, 

Babiči NN 

tel. 6550098  
• PGD Osp 

Osp 39 

tel. 6592059, 6592707 
• PGD Dekani 

Dekani 195 

tel. 6580301, 6580690 
• PGD Dol 

Dol pri Hrastovljah 50 

tel. 6592595 
• PGD Gradin 

Brezovica pri Gradinu 1b 

tel. 6575021, 6575022 
• PGD Hrvatini 

Hrvatini 48A 

tel. 6520680, 6520681 
• PGD Krkavče 

Krkavče 19 

tel. 6567014 
• PGD Movraž 

Movraž 81 

tel. 6572080, 6572081 
• PGD Pobegi - Čežarji 

Cesta I. Istr. brigade 29 

tel. 6531331 
• PGD Rakitovec 

Rakitovec 44 

 
 

na svojih operativnih območjih - okoliših. 
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Slika 1: Organizacijska shema javne gasilske službe v MOK 

 
 
Gasilske intervencije vodijo vodje gasilskih enot skladno s tem načrtom ter načrti zaščite in 
reševanja. 
 
Gasilske enote opravljajo predvsem: 

• naloge gašenja in reševanja ob požarih in drugih nesrečah na celotnem območju 
Mestne občine Koper (skladno z načrti zaščite in reševanja in operativnim gasilskim 
načrtom); 

• preventivne naloge varstva pred požarom na svojih požarnih okoliših (operativnih 
območjih). 
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Osrednja enota za gašenje in reševanje ob požarih v Mestni občini Koper je Gasilska brigada 
Koper, katera opravlja aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na celotnem območju Mestne 
občine Koper. 
 
 
1.2   Operativna območja in kategorije gasilskih enot 
 
Operativno območje delovanja GBK je celotno območje Mestne občine Koper, pri čemer 
samostojno pokriva: 

• Požarni okoliš Koper: Koper, Šalara, Bošamarin, Kampel, Manžan, Škocjan, Triban. 
 
PGD pokrivajo naslednja operativna območja – požarne okoliše: 

• Požarni okoliš Marezige: Boršt, Glem, Labor, Babiči, Bočaji, Kozloviči, Lopar, 
Marezige, Montinjan, Trsek, Truške, Bonini, Čentur, Vanganel – pokriva PGD Babiči. 

• Požarni okoliš Osp: Rožar, Černotiče, Črni Kal, Gabrovica, Kastelec, Kortine, Krnica, 
Osp, Podgorje, Rižana, Socerb, Stepani, Cepki, Podgorje, Predloka – pokriva PGD 
Osp. 

• Požarni okoliš Dekani: Dekani, Elarji, Plavje, Sp. Škofije, Tinjan, Zg. Škofije – 
pokriva PGD Dekani. 

• Požarni okoliš Črni Kal – Dol: Bezovica, Brežec, Dol, Hrastovlje, Loka, Podpeč, 
Praproče, Zanigrad – pokriva PGD Dol. 

• Požarni okoliš Gradin: Abitanti, Belvedur, Bezovica pri Gradinu, Gradin, Koromači – 
Boškini, Močunigi, Pregara, Sirči, Topolovec – pokriva PGD Gradin. 

• Požarni okoliš Hrvatini: Ankaran, Barizoni, Cerej, Hrvatini, Kolomban, Premančan – 
pokriva PGD Hrvatini. 

• Požarni okoliš Šmarje: Brič, Dilici, Fijeroga, Gažon, Grinjan, Grintavec, Koštabona, 
Krkavče, Pomjan, Puče, Srgaši, Šmarje, Župančiči – pokriva PGD Krkavče. 

• Požarni okoliš Gračišče: Butari, Dvori, Gračišče, Karli, Kubed, Maršiči, Movraž, 
Olika, Peraji, Pisarji, Poletiči, Popetre, Smokvica, Sočerga, Sokoliči, Šeki, Trebeše, 
Tuljaki, Zabavlje, Lukini – pokriva PGD Movraž. 

• Požarni okoliš Pobegi: Sermin, Bertoki, Prade, Čežarji, Pobegi, Dvori, Sv. Anton – 
pokriva PGD Pobegi – Čežarji. 

• Požarni okoliš Rakitovec: Rakitovec, Zazid – pokriva PGD Rakitovec. 
 
 
1.3   Izvajanje požarne straže v gospodarskih družbah 
 
Požarno stražo na območju gospodarskih družb v katerih so ustanovljene gasilske enote 
skladno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot lahko opravljajo njihove 
gasilske enote. Požarno stražo na območju gospodarskih družb lahko opravljajo gasilci 
zaposleni v gasilski službi oziroma v drugi organizacijski enoti organizacije v kolikor je 
število gasilcev v družbi skladno z merili za razvrščanje industrijskih gasilskih enot. 
Gasilci, ki izvajajo požarno stražo v gospodarskih družbah, morajo imeti telefonsko povezavo 
z Regijskim centrom za obveščanje Koper in Gasilsko brigado Koper ter radijsko povezavo 
ZARE. 
Stroške izvajanja požarnih straž ter odgovornost za ustreznost izvajanja požarnih straž ima 
gospodarska družba na območju katere se izvaja požarna straža. 
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Gasilske enote so razvrščene v naslednje kategorije: 
 

Zap. št. Gasilska enota Kategorija 

1. JZ Gasilska brigada Koper VI. (poklicna) 
2. PGD Babiči II. 
3. PGD Dekani II. 
4. PGD Hrvatini II. 
5. PGD Krkavče  II. 
6. PGD Pobegi - Čežarji  II. 
7. PGD Osp  I. 
8. PGD Dol  I. 
9. PGD Gradin I. 

10. PGD Movraž I. 
11. PGD Rakitovec I. 

 
 

 
 

Slika 2: Požarni okoliši (operativna območja) 
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2  OBVEŠČANJE IN AKTIVIRANJE 

 
Obveščanje in aktiviranje gasilskih enot je razdeljeno na več nivojev in dovoljuje nivojska 
prepletanja glede na zahtevnosti nalog, ki jih morajo opraviti interventne enote. ReCO Koper 
po prejemu obvestila o dogodku samostojno izvede le prvi nivo aktiviranja, vse nadaljne pa 
na zahtevo vodje intervencije. Ključno vlogo pri izvajanju načrta ima vodja intervencije, ki 
nosi odgovornost za pravilno in pravočasno vključevanje enot. 
Obveščanje in aktiviranje gasilskih enot se praviloma izvaja glede na požarni okoliš kjer je 
posamezna nesreča nastala oziroma glede na vrsto nesreče. 
 
Aktiviranje gasilcev se izvaja preko sistema tihega pozivanja (pozivniki). Uporaba znaka za 
javno alarmiranje za aktiviranje gasilcev je izjemoma dovoljeno, če je prišlo do večjega 
požara ali druge nesreče. 
 
 
2.1 Načrt aktiviranja gasilskih enot 
 
 
2.1.1  Prvi nivo 
 
V primeru dogodka, pri katerem je potrebno posredovanje gasilskih enot, ReCO Koper po 
prejetem obvestilu o dogodku, izvede aktiviranje skladno z vsebino dogodka: 
� ob požarih na objektih in v naravnem okolju aktivira: 

1. Javni zavod Gasilska brigada Koper in  

2. prostovoljno gasilsko enoto zadolženo za požarni okoliš v katerem je dogodek nastal; 

� ob tehničnih nesrečah, nesrečah v prometu in nesrečah z nevarnimi snovmi in vseh drugih 
dogodkih aktivira: 

1. Javni zavod Gasilska brigada Koper. 

 
Pri določitvi prostovoljne gasilske enote, ki je zadolžena za požarni okoliš, se uporablja 
priloge: 

• P-7  Razdelitev naselij po požarnih okoliših 
• P-8  Seznam naselij in zadolžene gasilske organizacije 

 
Pri aktiviranju vodij pa priloge: 

• P-1  Pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra GBK 
• P-3  Pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra PGD 

 
Za aktiviranje vodstvenega kadra se praviloma uporabljajo pozivniki in telefonska obvestila 
članom PGD, zadolženim za aktiviranje gasilske enote. 
Po prejemu zahteve za aktiviranje se mora vodja enote nemudoma, po radijski zvezi ali 
telefonsko, javiti ReCO Koper in potrditi sprejem ter dobiti informacijo o dogodku. 
 

Po vsakem izvozu enote se poveljniki (vodje) enot javijo ReCO Koper s kratko informacijo o 
številčnosti moštva in vrsti opreme, prva enota po prispetju na mesto dogodka pa o vrsti in 
obsegu nesreče. 
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2.1.2 Drugi nivo 
 
Drugi nivo aktiviranja izvaja operativec v ReCO Koper na zahtevo vodje intervencije, 
zajema pa aktiviranja posameznih sosednjih  enot glede na potrebe in opremljenost enot. 
Aktiviranje enot se izvede po postopku in na način opredeljenim v prvem nivoju. 
Po prejemu zahteve za aktiviranje se mora vodja enote nemudoma, po radijski zvezi ali 
telefonsko, javiti ReCO Koper in potrditi sprejem ter dobiti informacijo o dogodku. 
 
 

 

2.1.3 Tretji nivo 
 

Tretji nivo pozivanja izvaja operativec v ReCO Koper na zahtevo vodje intervencije zajema 
vse enote v občini glede na potrebe in opremljenost enot ter aktiviranje gasilskega poveljnika 
občine in poveljnika OGZ Koper. 
Aktiviranje enot se izvede po postopku in na način opredeljenim v prvem nivoju, poveljnika 
OGZ Koper pa s pozivnikom ali telefonsko. 
Po prejemu poziva se mora vodja enote nemudoma, po radijski zvezi ali telefonsko, javiti 
ReCO Koper in potrditi sprejem ter dobiti informacijo o dogodku. 
 

 

 

2.1.4 Četrti nivo 
 

Zajema pomoč gasilskih enot iz sosednjih občin v obalni regiji. Aktiviranje izvrši operativec v 
ReCO Koper na zahtevo vodje intervencije. 
Zahtevo za pomoč PGD iz občin Izola in Piran se posreduje pristojnim osebam za aktiviranje 
gasilskih enot. 
 
 
 

2.1.5 Peti nivo 
 

Zajema pomoč gasilskih enot izven obalne regije na zahtevo vodje intervencije. 
Zahtevo za aktiviranje posreduje dežurni operativec ReCO Koper, preko pristojnih ReCO 
(ReCO Postojna, ReCO Nova Gorica,...). 
Ob angažiranju enot iz sosednjih regij ReCO obvesti pristojne gasilske poveljnike regij in 
poveljnika GZ Slovenije. O aktiviranju gasilskih enot drugih regij praviloma odloči pristojni 
gasilski poveljnik regije. O angažiranju enot sosednjih regij se obvesti regijskega poveljnika 
CZ in poveljnika CZ RS. 
 

 

 

2.1.6 Šesti nivo 
 

Zajema pomoč gasilskih enot iz sosednjih držav za katero, na zahtevo vodje intervencije, 
zaprosi Župan oziroma poveljnik Civilne zaščite MO Koper. 
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2.2 Aktiviranje gasilskih enot glede na vrsto dogodka 
 
 
2.2.1   Požari na objektih in v naravnem okolju 

Obvestilo o
dogodku

VI. NIVO

GE sosednjih
držav

poklicna enota
JZ GB Koper

enota PGD, kjer
je požar nastal

sosednje enote PGD

enote PGD
v občini

ReCo - 112 I. NIVO

III. NIVO

II. NIVO

na zahtevo
vodje intervencije

na zahtevo
vodje intervencije

na zahtevo
vodje intervencije

IV. NIVO

V. NIVO

GE sosednjih občin
obalne regije

GE izven obalne
regije regije

pristojni gasilski
poveljnik regije in

poveljnik GZ Slovenije

na zahtevo
vodje intervencije

na zahtevo
vodje intervencije
zaprosi župan ali
poveljnik CZ

obveščanje

poveljnik
OGZ Koper

gasilski
poveljnik
občine

 
Slika 3: Shema aktiviranja gasilskih enot pri požaru na objektih in v naravnerm okolju 
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2.2.2  Tehnične nesreče, nesreče v prometu, nesreče z nevarnimi snovmi in druge nesreče 

poklicna enota
JZ GB Koper

Obvestilo o
dogodku

ReCo - 112 I. NIVO

PGD z določeno
opremo v občini

III. NIVO

na zahtevo
vodje intervencije

GE z določeno
opremo v obalni regiji

IV. NIVO

V. NIVO

GE z določeno opremo
izven obalne regije

pristojni gasilski
poveljnik regije in

poveljnik GZ Slovenije

na zahtevo
vodje intervencije

VI. NIVO

GE z določeno opremo -
sosednje države

sosednje enote PGD z
določeno opremo

II. NIVO

na zahtevo
vodje intervencije

obveščanje

na zahtevo
vodje intervencije
zaprosi župan ali
poveljnik CZ

na zahtevo
vodje intervencije

gasilski
poveljnik
občine

poveljnik
OGZ Koper

 
Slika4: Shema aktiviranja gasilskih enot pri tehničnih nesrečah, nesrečah v prometu 

in nesrečah z nevarnimi snovmi 
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3   UKREPANJE OB NESREČAH 

 
3.1 Koncept ukrepanja ob nesrečah 
 

1
Nesreča

2
Obveščanje in

aktiviranje

5
Izvajanje ZU in

nalog ZRP

11
Spremljanje

stanja

13
Ponovna

pripravljenost

3
Ocena stanja

7
Dodatno

aktiviranje
in obveščanje

12
Poročanje o
intervenciji

6
Dodatno

obveščanje in
aktiviranje ?

NE 4
Potreba po
ukrepanju ?

DA

NE DA

10
Konec

intervencije ?

DA

NE

8
Potreba po

odpravi
posledic ?

9
Odprava
posledic

DA

NE
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Aktivnost Opis Izvajalci 
1 Nesreča Obvestilo o nesreči prejmejo 112, 113 ali gasilci. ReCO 

OKC 
GBK 
PGD 

2 Obveščanje in 
aktiviranje 

ReCO o nesreči obvesti GBK in krajevno PGD 
(skladno z načrtom alarmiranja gasilskih enot) ter 
OKC. 

ReCO 

O aktiviranju GE GBK odloči vodja izmene GBK. GBK 
O aktiviranju GE PGD odloči pristojni vodja PGD 
(poveljnik, namestnik poveljnika, predsednik). 

PGD 

O izvozu gasilske enote obvesti ReCO. vodja gasilske enote oz. 
dežurni gasilec 

3 Ocena stanja Vodja gasilske enote, ki prva pride na mesto 
nesreče je vodja intervencije. Po prihodu enote 
GBK prevzame vodenje gasilske intervencije vodja 
te enote, če se ne sporazumeta drugače. 

GBK 
PGD 

Vodja GE oz. vodja intervencije, oceni stanje na 
mestu nesreče in o stanju obvesti ReCO. 

GBK 
PGD 

4 Potreba po 
ukrepanju? 

Ocena stanja in odločitev o ukrepanju. vodja gasilske intervencije 

5 Izvajanje zaščitnih 
ukrepov in nalog 
zaščite, reševanja in 
pomoči 

Organiziranje in koordiniranje gašenja, reševanja in 
potrebnih zaščitnih ukrepov. Sprotno obvešča 
ReCO o posledicah, aktivnostih ter uspešnosti 
intervencije. 

vodja gasilske intervencije 

Odločitev o morebitnem alarmiranju ogroženih 
prebivalcev in evakuaciji. 
Če se je zaradi velikega obsega nesreče aktiviral 
PCZ vodi vodja intervencije intervencijo v skladu z 
njegovimi usmeritvami. 

6 Potreba po 
dodatnem obveščanju 
in aktiviranju? 

Ocena ali je potrebno dodatno obveščanje in 
aktiviranje. 

vodja gasilske intervencije 

7 Dodatno obveščanje 
in aktiviranje 

Vodja intervencije preko ReCO odredi aktiviranje 
dodatnih gasilskih enot in aktiviranje drugih služb 
za izvajanje zaščitnih ukrepov iz svoje pristojnosti. 

ReCO 

Če gre za večji požar v naravnem okolju, požar na 
pomembnih ali nevarnih objektih, če je potrebna 
gradbena in druga mehanizacija, če vodja 
intervencije oceni, da lahko SZR podpre delovanje 
gasilske javne službe s pomočjo pri koordiniranju 
aktivnosti različnih služb, logistiki, odnosih z 
javnostjo ali kako drugače, potem preko ReCO 
obvesti SZR. 

GBK 
PGD 
ReCO 

Skladno z zahtevami vodje intervencije in svojimi 
pristojnostmi SZR aktivira potrebne sile in sredstva, 
o čemer po presoji obvešča Poveljnika CZ in 
Župana MOK. 

SZR 

Preko ReCO odreditev aktiviranja strokovnih služb 
in organov potrebnih za izvajanje zaščitnih ukrepov 
in aktivnosti iz svoje pristojnosti. 

vodja gasilske intervencije 

Odločitev o morebitnem alarmiranju ogroženih 
prebivalcev in evakuaciji. 
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Odločitev o dodatnem obveščanju odgovornih oseb 
ter medijev. 

8 Potreba po odpravi 
posledic? 

Odločitev ali je potrebno v okviru intervencije 
izvesti nujna sanacijska dela. 

vodja gasilske intervencije 

9 Odprava posledic Za odpravo posledic nesreče je odgovoren 
povzročitelj nesreče oziroma ogroženosti. 
Praviloma posledice nesreč na premoženju 
odpravlja lastnik oziroma upravljavec premoženja, 
v kolikor tega ne opravi povzročitelj. 

Povzročitelj nesreče 
Lastnik oziroma 
upravljavec premoženja 

V kolikor je potrebno interventno odpraviti pretečo 
nevarnost oziroma zagotoviti osnovne pogoje za 
življenje, in povzročitelj nesreče oziroma lastnik ali 
upravljavec premoženja tega ne more izvesti, 
predlaga vodja intervencije SZR, da se aktivira 
dodatne sile in sredstva za interventno sanacijo. 

Vodja intervencije 
SZR 

Odpravljanje posledic nesreč po tem ko so 
zagotovljeni osnovni pogoji za življenje vodi Župan 
in se izvaja po zaključku intervencije. 

Župan MOK 

10 Konec intervencije Odločitev o zaključku intervencije in odpustitvi 
udeleženih enot. Posredovanje ReCO podatke o 
intervenciji. 

vodja gasilske intervencije 

11 Spremljanje stanja Spremljanje stanja in ocena morebitne nevarnosti 
ponovitve nesreče. 

vodja gasilske intervencije 

Odločitev in po potrebi postavitev požarne straže. 
Požarno stražo praviloma izvaja PGD, ki pokriva 
okoliš kjer je požar. 

12 Poročanje o 
intervenciji 

Izdelava poročila o intervenciji najkasneje v petih 
dneh po končani intervenciji. 

vodja gasilske intervencije 

Pred odhodom iz kraja intervencije mora vodja 
posamezne gasilske enote vodji intervencije 
posredovati podatke o številu gasilcev in 
uporabljeni opremi pri gašenju in reševanju. 

vodja gasilske intervencije 
vodje gasilskih enot 

13 Ponovna 
pripravljenost 

Gasilske enote morajo po zaključku intervencije 
ponovno vzpostaviti ustrezno pripravljenost 
gasilske enote in obnoviti opremo in sredstva. 

vodje gasilskih enot 

 
Zgornja zamisel predvideva predvsem gasilsko intervencijo. V primeru, ko na intervenciji 
sodelujejo druge enote vodijo te enote samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke in 
predpisi. Delovanje posameznih enot mora biti v skladu z usmeritvami posameznega vodje 
intervencije (ali vodstva intervencije). V takem primeru potek intervencije usklajuje vodstvo 
intervencije. 
 
 
3.2   Vodenje intervencij 
 
Gasilsko intervencijo vodi poveljnik (vodja) gasilske enote, na operativnem območju katere 
je požar ali druga nesreča. Na interveciji pri kateri sodeluje GBK, vodja intervencije preda 
vodenje intervencije poveljniku enote GBK, če se ne sporazumeta drugače. 
Gasilsko intervencijo v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji, ki ima svojo poklicno 
gasilsko enoto, vodi poveljnik te enote. 
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Vodenje intervencije prevzame poveljnik enote GBK, če je očitno, da vodja intervencije, 
intervencijo vodi napačno ali bistveno v nasprotju s pravili gasilske službe, oziroma če 
poveljnik gasilske enote preda vodenje. 
 
Ob požarih večjega obsega, ko je vključeno v intervencijo več gasilskih enot, prevzame 
vodenje gasilski poveljnik občine. 
V kolikor na intervenciji sodeluje poveljnik Civilne zaščite vodi vodja gasilske intervencije 
intervencijo v skladu z njegovimi usmeritvami. 
 
Vodje enot in gasilski vodje, ki sodelujejo na intervenciji sestavljajo operativno vodstvo 
intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije. Vodstvo intervencije nudi vodji intervencije 
podporo pri vodenju in sprejemanju odločitev v zvezi z intervencijo, odločitve pa sprejema 
vodja intervencije samostojno. 
 
Vodje gasilskih enot, ki se priključijo intervenciji, predajo vodji intervencije oziroma na 
zbirnem mestu izpolnjen ustrezen IPS obrazec. 
V primeru večjega obsega požara se na podlagi odločitve vodje intervencije vzpostavi štabno 
vodenje oziroma operativno poveljstvo za pomoč vodji intervencije. Shema štabnega 
operativnega vodenja se nahaja v prilogi P-12. 
 
 
3.3   Naloge in pristojnosti 
 
Naloge in pristojnosti gasilca so: 

• izvajanje operativnih nalog gasilstva za katere je usposobljen in opremljen; 
• izvrševanje povelj poveljnika gasilske enote. 

 
Naloge in pristojnosti poveljnika (vodje) gasilske enote so: 

• izvrševanje povelj vodje intervencije; 
• samostojno vodenje svoje enote v skladu s pravili stroke in predpisi; 
• skrb za varno delo in seznanjenost gasilcev z nevarnostmi na kraju intervencije; 
• skrb za ustrezno usposobljenost in opremljenost gasilcev za izvajanje nalog na 

intervenciji; 
• obveščanje ReCO ob izvozu enote ter prihodu in odhodu s kraja intervencije; 
• obveščanje vodje intervencije ob prihodu na kraj intervencije, kateremu sporoči 

število gasilcev in materialno-tehnična sredstva s katerimi razpolagajo. 
 
Naloge in pristojnosti vodje intervencije so: 

• samostojno vodenje intervencijo po predpisih, načrtih zaščite in reševanja in pravilih 
stroke; 

• obveščanje ReCO o tem da vodi intervencijo in sporočanje vsake spremembe glede 
vodenja intervencije; 

• organiziranje, koordiniranje in spremljanje delovanje gasilskih enot na intervenciji ter 
izvajanje ukrepov in aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči skladno s predpisi, načrti 
zaščite in reševanja ter pravili stroke; 

• o zahtevnejših odločitvah se po potrebi posvetuje z operativnim vodstvom intervencije 
ali s poveljnikom Civilne zaščite; 

• poveljevanje poveljnikom (vodjem) gasilskih enot; 
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• vodenje prisotnosti (prihod in odhod) gasilskih enot, gasilcev (reševalcev), 

materialno-tehničnih sredstev, rešenih in potek dogajanja na intervenciji; 
• je odgovoren za varno izvajanje intervencije oziroma seznanjanjem gasilskih enot 

oziroma njihovih vodij z nevarnostmi na kraju intervencije; 
• aktiviranje gasilskih enot skladno z načrtom aktiviranja operativnih gasilskih enot, 

obveščanje Službe za zaščito, reševanje in civilno obrambo skladno z načrti zaščite in 
reševanja, ter odrejanje aktivnosti za katere je pristojen; 

• zahtevanje pomoči gasilskih enot sosednjih občin skladno z načrti zaščite in reševanja; 
• zbiranje podatkov o intervenciji in izdelava poročilo o intervenciji. 

 
 
3.4   Finančna pooblastila 
 
Vodje gasilskih intervencij oziroma vodje gasilskih enot imajo sledeča finančna pooblastila: 

• Vodja intervencije GBK sme odrejati aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč do 
višine, ki jih lahko pokrije iz sredstev GBK. 

• Vodja intervencije PGD oz. OGZ sme odrejati aktivnosti za zaščito, reševanje in 
pomoč do višine, ki jih lahko pokrije iz sredstev PGD oz. OGZ. 

 
Vsi navedeni medsebojno usklajujejo kritje stroškov aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč 
ob posamezni intervenciji, tako da bi dosegli optimalno uporabo finančnih sredstev.  
 
Če je za uspešno in učinkovito izvedbo intervencije potrebno angažirati dodatne sile in 
sredstva, to odobri v skladu s svojimi pristojnostmi poveljnik CZ ali župan. 
 
 
3.5   Izjave za medije 
 
Izjave za javnost (medije) smejo dati izvajalci gasilske javne službe le v okviru svojih 
pristojnosti in pooblastil, in sicer: 
• gasilec (reševalec) lahko daje izjave povezane z strokovno-tehničnim nalogami, ki je med 

intervencijo izvajal, 
• poveljnik (vodja) gasilske enote lahko daje izjave povezane z vodenjem in delovanjem 

gasilske enote kateri je poveljeval, 
• vodja intervencije lahko daje izjave povezane z vodenjem in potekom intervencije, katero 

je vodil. 
Gasilec ali poveljnik gasilske enote lahko data izjavo za medije po predhodnem soglasju 
vodje intervencije. 
 
Oceno poteka intervencije lahko poda tudi poveljnik Civilne zaščite. 
Zaposleni Gasilske brigade Koper dajejo informacije medijem skladno z navodilom sprejetim 
na podlagi predpisov o informacijah javnega značaja. 
 
 
3.6   Obveščanje javnosti in medijev ter alarmiranje ogroženih prebivalcev 
 
Obveščanje javnosti in medijev ter alarmiranje ogroženih prebivalcev se izvaja skladno z 
načrti zaščite in reševanja. 
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4   POVEZOVANJE Z DRUGIMI GASILSKIMI ENOTAMI 
 
 
4.1  Povezovanje za intervencijo s sosednjimi občinami obalne regije 

V primeru večje intervencije lahko vodja intervencije preko ReCO zahteva pomoč enot    
PGD v občinah Piran in Izola (PGD Piran, PGD Sečovlje, PGD Nova vas, PGD Izola, PGD 
Korte), kot tudi pomoč industrijskih gasilskih enot. 
 
Ob angažiranju enot iz sosednjih občin ReCO obvesti gasilskega poveljnika regije in 
regijskega poveljnika CZ. 
 
 
4.2  Povezovanje za intervencijo z GE v podjetjih 

V primeru večje intervencije lahko vodja intervencije preko ReCO zahteva pomoč gasilske 
enote v Luki Koper. 
 
 
4.3  Povezovanje za intervencijo z enotami izven obalne regije 

V primeru večje intervencije lahko vodja intervencije preko ReCO zahteva pomoč gasilskih 
enot izven obalne regije (Kraška gasilska zveza Sežana, GZ Ilirska Bistrica, GZ Postojna), 
praviloma preko poveljnika OGZ Koper. 
 
Ob angažiranju enot izven obalne regije ReCO obvesti pristojnega gasilskega poveljnika 
regije in poveljnika GZ Slovenije ter regijskega poveljnika CZ in poveljnika CZ RS. 
 
 
4.4  Pomoč drugih držav v intervenciji  

V primeru večje intervencije oz. če grozi, da se bo požar oziroma druga nesreča razširila na 
območje občine sosednjih držav, vodja intervencije postopa na sledeč način: 
- občine, s katerimi ima MOK sklenjen ustrezen dogovor, zaprosi za pomoč preko ReCO 

neposredno, 
- zahtevo za pomoč iz občin, s katerimi MOK nima sklenjenega dogovora, posreduje preko 

ReCO Županu ali poveljniku CZ, ki zaprosita za pomoč. 
 
Gasilske enote iz drugih držav se aktivira tudi na podlagi sklenjenih dogovorov med 
posameznimi gasilskimi enotami in meddržavnimi sporazumi. 
 
 
4.5  Nastop gasilskih enot v okviru sodelovanja s CZ 

V primeru večjih in zahtevnejših intervencij, se po potrebi aktivira tudi CZ. Po aktiviranju 
poveljnika CZ, izvaja vodja intervencije vodenje v skladu z njegovimi usmeritvami. 
 
Na osnovi potreb in zahtev vodje intervencije, zagotavlja poveljnik CZ logistično in drugo 
podporo v silah in sredstvih, ki so potrebne za uspešno izvajanje intervencije. 
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5  POMOČ HELIKOPTERSKIH SIL NA INTERVENCIJAH 
 
 
Zahtevo za aktiviranje helikopterskih sil posreduje vodja intervencije ali poveljnik Civilne 
zaščite preko ReCO Koper. ReCO posreduje zahtevo za aktiviranje na CORS. Zahteva za 
uporabo helikopterja mora vsebovati: 
 
 

- kraj dogodka, 
- vrsto in približen obseg nesreče, 
- ime, priimek in funkcijo odgovorne osebe na mestu nesreče, 
- kratek opis nalog, ki naj bi jih helikopter opravil. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Slika 6: Način uporabe helikopterskih sil 

 

POVELJNIK CZ VODJA INTERVENCIJE 
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6   NAČRT UPORABE ZVEZ 
 
 
Pri operativnem vodenju aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč se uporabljajo naslednje 
vrste zvez: 

• radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja ZARE, 
• javno telefonsko omrežje (navadno in mobilno), 
• informacijsko-komunikacijsko omrežje Internet. 

 
 
6.1  Radijski promet med intervencijami v okviru sistema zvez ZARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 7: Načrt uporabe zvez med intervencijami 
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Sistem radijskih zvez ZA-RE, ki ga uporabljajo organi vodenja in reševalne službe, temelji na 
uporabi določenega števila semidupleksnih kanalov, ter vseh možnih simpleksnih kanalov. 
 
Radijske zveze za povezavo med organi vodenja so: 

11. semidupleksni kanal sistema zvez ZARE preko repetitorja Malija.  
12. semidupleksni kanal sistema zvez ZARE preko repetitorja Poljane.  

Izjemoma, v primeru slabega signala, se lahko kanala uporablja za zveze med enotami na 
terenu. Semidupleksni kanal za delo med uporabniki dodeli ReCO. 
 
Radijske zveze na mestu nesreče: 

39. simpleksni kanal sistema zvez ZARE. 
Po potrebi lahko ReCO dodeli dodatne delovne kanale za zveze na mestu nesreče. 
 
Za radijsko zvezo s helikopterjem na terenu se prvenstveno uporabljata: 

33. simpleksni kanal sistema zvez ZARE in 
34. simpleksni kanal sistema zvez ZARE, 

izjemoma v primeru potrebe pa tudi za druge zveze.  
 
ReCO ima kontrolo nad radijskim prometom in dodeljuje simpleksne in semidupleksne 
kanale uporabnikom, ki pa smejo uporabljati le tiste, za katere so se dogovorili z ReCO, 
oziroma jim jih le-ta dodeli v primeru intervencije. 
 
V radijskem prometu se uporabljajo naslednji osnovni nazivi: 
 
6.1.1  Pozivni znaki Gasilske brigade Koper 

Gasilska brigada Koper Uporabnik Pozivni znak 
 

Vodstvo Direktor-poveljnik BRANA-201 
Poveljnik operat. enote BRANA-201/1 
Vodja preventive BRANA-201/2 

 

I. Izmena Vodja izmene BRANA-101 
Nam. vodje izmene BRANA-101/1 
Vodja skupine BRANA-101/2 

 

II. Izmena Vodja izmene BRANA-102 
Nam. vodje izmene BRANA-102/1 
Vodja skupine BRANA-102/2 

 

III. Izmena Vodja izmene BRANA-103 
Nam. vodje izmene BRANA-103/1 
Vodja skupine BRANA-103/2 

 

IV. Izmena Vodja izmene BRANA-104 
Nam. vodje izmene BRANA-104/1 
Vodja skupine BRANA-104/2 

Lucija Izpostava Marina BRANA Marina 
Vozila  BRANA od 1 do 19 

 

Tabela 1: Pozivni znaki GB Koper 
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6.1.2 Pozivni znaki PGD in OGZ Koper 

 
 
Zap. 
št. 

PGD Uporabnik Pozivni znak 
 

1. 
 

BABIČI 
Poveljnik  Brana Babiči 10 
Namestnik poveljnika Brana Babiči 11 
Vozilo GVM-1 
Vozilo GVGP-1 UAZ 
Vozilo GVGP-1 Mits. 
Vozilo GVC 16/25 

Brana Babiči 4 
Brana Babiči 2 
Brana Babiči 1 
Brana Babiči 3 

 

2. 
 

OSP 
Poveljnik  Brana Osp 10 
Namestnik poveljnika Brana Osp 11 
Vozilo GVGP-1 
Vozilo GVGP-1 
Vozilo GVM-1 

Brana Osp 1 
Brana Osp 2 
Brana Osp 3 

 

3. 
 

DEKANI 
Poveljnik  Brana Dekani 10 
Namestnik poveljnika Brana Dekani 11 
Vozilo PV-1 
Vozilo GVM-1 
Vozilo GVGP-1 
Vozilo GVC 16/25 

Brana Dekani 3 
Brana Dekani 2 
Brana Dekani 1 
Brana Dekani 4 

 

4. 
 

DOL 
Poveljnik  Brana Dol 10 
Namestnik poveljnika Brana Dol 11 
Vozilo GVGP-1 
Vozilo GVGP-1 

Brana Dol 1 
Brana Dol 2 

 

5. 
 

GRADIN 
Poveljnik  Brana Gradin 10 
Namestnik poveljnika Brana Gradin 11 
Vozilo GVGP-1 Brana Gradin 1 

 

6. 
 

HRVATINI 
Poveljnik  Brana Hrvatini 10 
Namestnik poveljnika Brana Hrvatini 11 
Vozilo GVM-1 
Vozilo  GVGP-1 
Vozilo GVC 16/25 
Vozilo GVC 16/25 

Brana Hrvatini 4 
Brana Hrvatini 1 
Brana Hrvatini 2 
Brana Hrvatini 3 

 

7. 
 

KRKAVČE 
Poveljnik  Brana Krkavče 10 
Namestnik poveljnika Brana Krkavče 11 
Vozilo GVM-1 
Vozilo GVGP-1 
Vozilo GVC 16/25 

Brana Krkavče 3 
Brana Krkavče 1 
Brana Krkavče 2 

 

8. 
 

MOVRAŽ 

 

Poveljnik  Brana Movraž 10 
Namestnik poveljnika Brana Movraž 11 
Vozilo GVGP-1 
Vozilo GVGP-2 

Brana Movraž 1 
Brana Movraž 2 

 

9. 
 

POBEGI-ČEŽARJI 
Poveljnik  Brana Pobegi 10 
Namestnik poveljnika Brana Pobegi 11 



Operativni gasilski načrt Mestne občine Koper 

Stran 22 od 25 

 
Vozilo GVM-1 
Vozilo GVGP-1 
Vozilo GVGP-2 
Vozilo GVC 16/25 
Vozilo GVC 24/50 
Vozilo  GAD-dvigalo 
Čoln  GRČ-2 

Brana Pobegi 1 
Brana Pobegi 4 
Brana Pobegi 5 
Brana Pobegi 2 
Brana Pobegi 3 
Brana Pobegi 6 
Brana Pobegi ČOLN 

10. RAKITOVEC Poveljnik  Brana Rakitovec 10 
Namestnik poveljnika Brana Rakitovec 11 
Vozilo PV-1 
Vozilo GVGP-1 

Brana Rakitovec 1 
Brana rakitovec 2 

11 OGZ KOPER Poveljnik Brana OGZ 10 
Namestnik poveljnika Brana OGZ 11 
Podpoveljnik Brana OGZ 12 

  Vozilo PV-1 Brana OGZ 1 
 

Tabela 2: Pozivni znaki PGD in OGZ 

 
 
6.2  Sistem pozivnikov sistema ZARE 

V radijsko omrežje ZARE je vključen sistem enosmernega pozivanja oziroma tihega 
aktiviranja (pozivniki). SZR zagotavlja, da se sporočila, poslana na pozivnike operativnih 
gasilcev, preusmerijo tudi na mobilne telefone. 
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7   POROČANJE O INTERVENCIJI 
 
 
 
Poročanje o intervenciji ob nesrečah določa Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih 
nesrečah (Uradni list RS, št. 42/00 in 103/01). 
 
O intervenciji poroča vodja intervencije skladno s 4. členom citiranega navodila oziroma po 
aplikaciji SPIN. 
 
Ob večji nesreči na območju Mestne občine Koper, ko na prizadetem območju poteka hkrati 
več intervencij in ki so lahko tudi dolgotrajnejše, morajo posamezni vodje intervencij poročati 
poveljniku civilne zaščite, ki izdela končno poročilo. 
 
Končno poročilo o intervenciji izdela v sodelovanju z vodjem intervencije in pristojnimi 
občinskimi uradi ter drugimi, ki so sodelovali pri zaščiti, reševanju in pomoči in ga predloži 
županu. 
 
Končno poročilo o intervenciji mora vsebovati natančne informacije in podatke o: 
- vrsti in značilnostih nesreče (prizadeto območje, razsežnost in druge značilnosti), 
- žrtvah nesreče (število mrtvih, težje ranjenih, lažje ranjenih, prebivalcih, ki so ostali brez 

strehe itd.), 
- škodi na stanovanjih, industrijskih in drugih objektih ter infrastrukturi in v naravnem 

okolju,  
- delovanju gasilskih enot in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
- prejeti pomoči, 
- trenutnem stanju in razmerah na prizadetem območju, 
- potrebnih nadaljnjih ukrepih, 
- stroških zaščitnih in reševalnih akcij ter izvedenih ukrepih, 
- sestavni del končnega poročila o intervenciji je tudi ocena škode, ki jo pripravi občinska 

komisija za cenitev škode. 
 
 



Operativni gasilski načrt Mestne občine Koper 

Stran 24 od 25 

 
 

8   RAZLAGA KRATIC 
 
 
 
CZ Civilna zaščita 
GBK Javni zavod Gasilska brigada Koper 
GE gasilska enota 
GZ gasilska zveza 
IGE industrijska gasilska enota 
GJS gasilska javna služba 
MOK  Mestna občina Koper 
MŠCZ Mestni štab Civilne zaščite 
OKC Operativno komunikacijski center 
PCZ poveljnik Civilne zaščite 
PGD prostovoljno gasilsko društvo 
RS Republika Slovenija 
SZR  Služba za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOK 
AL gasilska avtolestev brez košare 
GV-1 manjše gasilsko vozilo 
GVC-16/24 gasilsko vozilo s cisterno 
GVC-16/25 gasilsko vozilo s cisterno 
GVC-16/30 gasilsko vozilo s cisterno 
GVC-24/50 gasilsko vozilo s cisterno 
GVV-1 manjše gasilsko vozilo z vodo 
TV-2D večje tehnično gasilo z dvigalom 
GVGP-1 malo gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov 
GVGP-2 večje gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov 
GVM-1  manjše gasilsko vozilo za prevoz gasilcev 
GAD   manjšo gasilsko vozilo z dvigalom 
GRČ-2   gasilski reševalni čoln 
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9   SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 
 
 
9.1   Priloge in dodatki: 
 

Pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra GBK - P-1 

Pregled opreme in sredstev GBK - P-2 

Pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra PGD - P-3 

Pregled opreme in sredstev PGD - P-4 

Pregled usposobljenih vodij večjih intervencij - P-5 

Pregled usposobljenih nosilcev IDA, NS in TR - P-6 

Razdelitev naselij po požarnih okoliših  - P-7 

Seznam naselij in zadolžene gasilske organizacije - P-8 

Pregled industrijskih gasilskih enot v občini - P-9 

Pregled gasilskih enot sosednjih občin - P-10 

Karta s pregledom požarnih okolišev - P-11 

Shema štabnega operativnega vodenja - P-12 

Dogovori o medsebojnem sodelovanju in pomoči  - P-13 

Gasilsko poveljstvo Mestne občine Koper  - P-14 

 
 
9.2   Skupne priloge in dodatki: 
 

Seznam odgovornih oseb Mestne občine Koper - PS-1 

Seznam izvajalcev javnih služb - PS-7 

Pregled inšpekcijskih služb - PS-31 

Pregled nekaterih organizacij z ustreznimi kadri in sredstvi - PS-32 

 
 


