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Hrvaška
www.hvz.hr/clanovi/lokacija/istarska-zupanija

Partnerji

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Vsebina te brošure predstavlja zgolj avtorjeve poglede in je izključno njena/njegova odgovornost. 
Evropska komisija ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli uporabo vsebovanih informacij. 

adriatic sea



NAMIRG je prvi korak za zagotovitev varnosti na krovu ladij na morju. 
Nesreče na krovih ladij na morju so pogostejše kot si mislimo in imajo lahko uničujoče 
posledice na življenje posadk, potnikov in okolja. To še posebej velja za zaprta morja, 
kot je Severni Jadran (2008-UND Adriyatik, 2013-Nazo-S, 2014 - Norman Atlantic in 
2015 - AF Francesca).

Na podlagi mehanizma skupine za odzivanje na pomorske nesreče MIRG, ki 
predvideva posredovanje predane, posebej usposobljene in opremljene skupine 
gasilcev, ki je prepeljana s helikopterji na goreče ladje na morju, so gasilci brigad dežele 
Furlanije - Julijske krajine, Kopra in Istrske županije, v koordinaciji Srednjeevropske 
pobude - Izvršnega sekretariata, združili moči in ustanovili NAMIRG - Skupino za 
odzivanje na nesreče na morju v Severnem Jadranu, prvemu transnacionalnemu 
sistemu za učinkovito odzivanje v primeru nesreč na morju.  

NORTH ADRIATIC MARITIME  
INCIDENT RESPONSE GROUP
SKUPINA ZA ODZIVANJE NA NESREČE  
NA MORJU V SEVERNEM JADRANU

144 ur teorije

144 ur 
usposabljanja 

4 vaje reševanja na 
ladji na morju

KAKO NAM JE USPELO 
Stanje tehnike in študije: Ob upoštevanju predhodnih raziskav in dela evropskih 
ekip MIRG, je Pokrajinska direkcija gasilcev dežele Furlanije Julijske krajine, skupaj 
z Gasilsko brigado iz Kopra (Slovenija) in Gasilsko brigado Istrske Županije ter 
Srednjeevropsko pobudo (CEI), uspešno pripravila  priročnik za usposabljanje, 
oziroma priročnik o standardnih operativnih postopkih (SOP) za pripravo 
ekipe NAMIRG in opredelila postopke, ki jih je treba izvesti v primeru požara na 
morju ter  smernice za opremo in naprave, ki so potrebni za ekipo NAMIRG 
med helikopterskim prevozom in za gasilske operacije. 

Vaje na morju in usposabljanja: V zadnjem letu je naša skupina sestavljena iz 27 
gasilcev izvedla tečaje in usposabljanja v Trstu, Rovinju, Ljubljani, Paviji, La Speziji, 
Splitu, (in sicer : Hot Fire, Sea Survival, Helicopter Underwater Escape in Helo) in poleg 
tega še štiri simulacije gašenja na krovu ter izmenjala izkušnje z drugimi MIRG 
ekipami iz Nizozemske in Finske.

NASLEDNJI KORAKI
NAMIRG je utrl pot transnacionalnemu sodelovanju in učinkovitemu odzivanju 
na nujne primere na krovu ladij na morju. Naši partnerji zdaj iščejo načine za prenos 
pridobljenega znanja in širitev skupine, tako da se zagotovi odziv 24ur na dan.

3 države

27 gasilcev 
- izobraženih, 
usposobljenih  
in posebno opremljenih

1 mednarodna ekipa

1 skupna oprema

Partnerji 4
Proračunska vsota  

904.698,91 €

Sofinancirano s strani 
DG ECHO 

678.524,18 €
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