Na podlagi 87. in 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS,
št. 51/06 – UPB1, zadnja sprememba št. 97/10) sprejemam naslednji
SKLEP
o imenovanju Poveljnika CZ, namestnika Poveljnika CZ ter Štaba CZ Mestne občine
Nova Gorica
1. člen
Za operativno in strokovno vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in
drugih nesrečah imenujem:
Poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica:
STJEPAN MIŠKOVIĆ, stanujoč Vitovlje 38/b, 5261 Šempas;
Namestnika poveljnika Civilne zaščite s posebnim pooblastilom župana:
BOGDAN ZORATTI, stanujoč Kostanjeviška ul. 17, 5000 Nova Gorica.
2. člen
Za strokovno pomoč in svetovanje pri vodenju in izvajanju operativnih nalog zaščite,
reševanja in pomoči imenujem člane štaba civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica:
1. Svetovalec za uporabo elektronskih komunikacij in sodelovanje s Slovensko
vojsko: MILAN BOŽIČ, stanujoč ul. bratov Hvalič 55, 5000 Nova Gorica;
2. Svetovalec za monitoring ter za cenitev škode ob naravnih in drugih nesrečah:
STOJAN VIČIČ, stanujoč Cankarjeva ulica 42, 5000 Nova Gorica;
3. Svetovalec za požarno varnost, poveljnik javne gasilske službe:
SIMON VENDRAMIN, stanujoč ul. Gradnikove brigade 31, 5000 Nova Gorica;
4. Svetovalec za čezmejno sodelovanje s civilno zaščito sosednjih držav:
GOJMIR MOZETIČ, stanujoč ul. 25. maja 45, 5000 Nova Gorica;
5. Svetovalec za izvajanje nujnih intervencijskih ukrepov ob naravnih in drugih
nesrečah: BRANKO PIRC, stanujoč ul. Gradnikove brigade 61, 5000 Nova Gorica;
6. Svetovalec za prvo pomoč, nujno medicinsko pomoč ter higiensko in epidemiološko
dejavnost: Dr. MARKO VUDRAG, stanujoč ul. XXX. divizije 3/b, 5000 Nova Gorica;
7. Svetovalec za oskrbo ter nastanitev ogroženega in prizadetega prebivalstva:
ALEŠ MARKOČIČ, stanujoč Vetrišče 18, 5000 Nova Gorica;
8. Komandir Policijske postaje Nova Gorica: SEJAD JUŠIĆ, stanujoč Brdo 62, 5230
Bovec;
9. Svetovalec za ukrepanje ob ekoloških nesrečah: PETER ZAVRTANIK, stanujoč
Podrob 1, 5000 Nova Gorica;
10. Svetovalec za reševanje iz višin in globin ter ob iskanju pogrešanih oseb: IVAN
TELL, stanujoč Delpinova ul. 14/a, 5000 Nova Gorica;

11. Svetovalec za pravne zadeve ob izvajanju intervencijskih ukrepov ter odločitvah
poveljnika CZ: BOGDAN KOFOL, stanujoč ul. Vinka Vodopivca 117, 5000 Nova Gorica;
12. Svetovalec za ukrepanje ob nesrečah, ki povzročijo pomanjkanje pitne vode:
BORUT STEPANČIČ, stanujoč ul. Gradnikove brigade 59, 5000 Nova Gorica.
3. člen
Naloge Poveljnika Civilne zaščite so:







Preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev ZRP,
Vodi in usmerja zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,
Skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil ZRP,
Daje mnenja v zvezi z zagotavljanjem operativne pripravljenosti sil ZRP ter mnenja in
predloge za odpravo škode, ki jo povzročajo naravne in druge nesreče,
Vodi intervencijo ali določa vodjo intervencije za posamezne intervencije,
Namestnik poveljnika CZ opravlja naloge poveljnika CZ v njegovi odsotnosti ter
naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na podlagi posebnega
pooblastila župana.
4. člen

Naloge članov štaba CZ so:


Člani štaba nudijo poveljniku CZ strokovno pomoč ter opravljajo določene operativne
naloge zaščite, reševanja in pomoči, za katere so pristojni pri izvajanju njihove redne
dejavnosti.
5. člen

S tem Sklepom preneha veljati Sklep o imenovanju Poveljnika CZ, namestnika ter članov
štaba CZ, št. 846-5/2014-4, z dne 26.05.2014.
6. člen
Ta Sklep začne veljati z dnem podpisa.

Pripravil:
Bogdan ZORATTI
višji svetovalec ZiR
Številka: 846-7/2015 - 2
Datum: 13.01.2015

Sklep prejmejo:
- Imenovani novi člani štaba CZ,
- Direktorica občinske uprave, ga. mag. Vesna Mikuž,
- Uprava RS za zaščito in reševanje – Izpostava Nova Gorica,
- Arhiv tu.

Župan
Matej ARČON

