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        OObbmmooččjjee  kkjjeerr  ppoossrreedduujjee  GGRRSS  ssee  nneenneehhnnoo  ššiirrii..  TTaakkoo  vv  pprroossttoorrsskkeemm  ppoogglleedduu  kkoott  
nnaaččiinnuu  iinn  ppooddrrooččjjuu  ddeelloovvaannjjaa..  PPrrii  ssvvoojjeemm  ddeelluu  ssee  nneenneehhnnoo  ssrreeččuujjeemmoo  zz  mmnnoožžiiccoo  
tteehhnniiččnniihh  pprriippoommooččkkoovv,,  kkii  nnaamm  oollaajjššaajjoo  ddeelloo  oozziirroommaa  sskkrraajjššaajjoo  iinntteerrvveenncciijjsskkii  ččaass..  VVssee  
vveečč  jjee  iinntteerrvveenncciijj  vv  zzvveezzii  zz  vvooddnniimmii  ššppoorrttii  ((ssootteesskkaannjjee)),,  zz  jjaaddrraallnniimmii  ppaaddaallccii  iinn  zzmmaajjaarrjjii  
iinn  nnee  nnaazzaaddnnjjee  vvssee  vveeččkkrraatt  ppoossrreedduujjeemmoo  pprrii  iisskkaannjjuu  ppooggrreeššaanniihh  oosseebb  ttaakkoo  vv  ggoorrsskkeemm  
ssvveettuu,,  ssrreeddooggoorrjjuu  iinn  nniižžaavvjjuu..  ZZllaassttii  iisskkaannjjee  ppooggrreeššaanniihh  iinn  iizzgguubblljjeenniihh  oosseebb  tteerr  ppaaddlliihh  
ppiilloottoovv  zzrraaččnniihh  pplloovviill  jjee  vv  ssvvoojjii  oossnnoovvii  zzaahhtteevvnnoo,,  nneeggoottoovvoo  iinn  ddoollggoottrraajjnnoo  oopprraavviilloo..  ŠŠee  
nnee  ddoollggoo  tteeggaa  ssmmoo  iinn  vv  vveelliikkii  mmeerrii  ššee,,  iisskkaallii  ppoo  zzaassttaarreelleemm  pprriinncciippuu  »»vv  ssttrreellcciihh««,,  kkaarr  jjee  
bbiilloo  iizzrreeddnnoo  nnaappoorrnnoo,,  zzaammuuddnnoo  iinn  nneepprroodduukkttiivvnnoo  ddeelloo..  PPrreeddvvsseemm  ppaa  jjee  zzaahhtteevvaalloo  
nnaattaannččnnoo  ppoozznnaavvaannjjee  ddoottiiččnneeggaa  ppooddrrooččjjaa..  NNeemmaallookkrraatt  ssee  ppoo  kkoonnččaanneemm  iisskkaallnneemm  
ddnneevvuu  ((zzllaassttii  nnaa  rraazzggiibbaanneemm,,  oobbššiirrnneemm,,  ggoozzddnneemm  tteerreennuu))  nnee  vvee  zzaaggoottoovvoo  kkaatteerrii  
pprreeddeellii  aallii  oobbmmooččjjaa  ssoo  bbiillii  pprreegglleeddaannii  iinn  ss  kkoolliikkššnnoo  nnaattaannččnnoossttjjoo..  VV  nnaaddaalljjeevvaannjjuu  ssoo  ssee  
nneekkaatteerraa  oobbmmooččjjaa  pprreegglleeddoovvaallaa  ppoonnoovvnnoo,,  nneekkaatteerraa  nneevveeddee  iizzppuussttiillaa  iittdd..  VV  zzaaddnnjjeemm  
ččaassuu  ssmmoo--ssoo  nneekkaakkoo  llee  pprriiššllii  ddoo  ssppoozznnaannjjaa,,  ddaa  ddoobbrroo  iizzššoollaann  iisskkaallnnii  ppeess  nnaattaannččnneejjee  
iinn  hhiittrreejjee  oodd  ččlloovveekkaa  pprreegglleeddaa  eennaakkoo  vveelliikkoo  oobbmmooččjjee..  VV  tteemm  ppoogglleedduu  jjee  bbiill  ssttoorrjjeenn  vveelliikk  
kkvvaalliitteettnnii  kkoorraakk..  
        VV  ssmmiisslluu  vvaarrnnoossttii  rreeššeevvaallcceevv  ((vv  ččaassuu  iinntteerrvveenncciijjee  mmoorraa  vvooddjjaa  nneenneehhnnoo  nnaattaannččnnoo  
vveeddeettii  kkjjee  ssee  nnaahhaajjaa  ppoossaammeezzeenn  rreeššeevvaalleecc))  iinn  vv  žžeelljjii  sskkrraajjššaattii  ččaass  iisskkaannjjaa  oozziirroommaa  
ddoossttooppaa  ddoo  iisskkaanneeggaa  aallii  ppoošškkooddoovvaanneeggaa  ((ss  pprriimmeerrnnoo  tteehhnniiččnnoo  oopprreemmoo  ppooiisskkaattii  
nnaajjkkrraajjššoo  ppoott  aallii  zzeelloo  tteemmeelljjiittoo  oopprraavviittii  pprreegglleedd  ddoollooččeenneeggaa  oobbmmooččjjaa  iinn  ttoo  ttuuddii  
pprriimmeerrnnoo  ddookkuummeennttiirraattii))  ppaa  llaahhkkoo  ššee  mmaarrssiikkaajj  ssttoorriimmoo..  TTuuddii  nnaa  tteemm  ppooddrrooččjjuu  nnaaššeeggaa  
ddeellaa  ssee  ppoojjaavvlljjaajjoo  nnoovvoossttii  ttaakkoo  vv  tteehhnniiččnneemm  kkoott  oorrggaanniizzaacciijjsskkeemm  ssmmiisslluu..  NNaaššee  
oossnnoovvnnoo  zznnaannjjee  zzaajjeemmaa  ppoozznnaavvaannjjee  kkaarrtt,,  ččiittaannjjee  llee  tteehh  iinn  ppoozznnaavvaannjjee  ddeellaa  zz  
kkoommppaassoomm  ((ggiibbaannjjee  iinn  oorriieennttaacciijjaa  vv  pprroossttoorruu  ss  ppoommooččjjoo  kkoommppaassaa  iinn  kkaarrttee))..    
        VV  žžeelljjii  zzaa  ddoosseeggoo  zzggoorraajj  nnaavveeddeenniihh  cciilljjeevv  ppaa  ssee  nnuujjnnoo  ssrreeččaammoo  zz  ssaatteelliittsskkoo  
nnaavviiggaacciijjoo,,  pprriippaaddaajjooččiimmii  nnaapprraavvaammii  iinn  pprrooggrraammsskkoo  oopprreemmoo..  ZZ  rraazzššiirrjjeenniimm  zznnaannjjeemm  
oorriieennttaacciijjee,,  uuppoorraabboo  GGPPSS  nnaapprraavv  iinn  pprriimmeerrnnoo  pprrooggrraammsskkoo  oopprreemmoo  zznnaattnnoo  iizzbboolljjššaammoo  
ppooggoojjee  ddeellaa  rreeššeevvaallcceevv  iinn  llaahhkkoo  mmooččnnoo  sskkrraajjššaammoo  iinntteerrvveenncciijjsskkii  ččaass..    
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OOrriieennttaacciijjaa  
  
  
PPoozznnaavvaannjjee  oossnnoovv  oorriieennttaacciijjee  jjee  nnuujjnnoo  ppoottrreebbnnoo  zzaa  rraazzuummeevvaannjjee  ddeellaa  zz  nnaapprraavvoo  
GGPPSS..  ZZ  oossnnoovvaammii  ssmmoo  ssee  sseezznnaanniillii  žžee  vv  oossnnoovvnnii  ššoollii,,  vv  aallppiinniissttiiččnnii  ššoollii,,  vv  rraazznniihh  
vvooddnniišškkiihh  tteeččaajjiihh  iittdd..,,  zzaattoo  bboommoo  ttuu  llee  ppoonnoovviillii  nneekkaajj  nnaajjoossnnoovvnneejjššiihh  iizzrraazzoovv::  
--  kkaarrttaa  aallii  zzeemmlljjeevviidd  ((kkaakkššnnee  ppoozznnaammoo,,  ttooppooggrraaffsskkii  zznnaakkii,,  ssiimmbboollii,,  mmeerriillaa))  
--  uummeerrjjaannjjee  kkaarrttee  ((ssttrraannii  nneebbaa,,  sseevveerr  ––  ddeekklliinnaacciijjaa))))  
--  mmeerriilloo  ((rraazzddaalljjaa  mmeedd  ttooččkkaammii,,  ppllaassttnniiccaammii))  
--  rreellaattiivvnnaa  iinn  aabbssoolluuttnnaa  nnaaddmmoorrsskkaa  vviiššiinnaa  
--  ppllaassttnniiccee                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
--  ssttoojjnnaa  ttooččkkaa  ((ddoollooččiitteevv  llee--ttee))                                                                                                                                                                                                                                                  
--  oorriieennttaacciijjsskkaa  ttooččkkaa  
--  ssmmeerrnnii  kkoott,,  nnaasspprroottnnii  ssmmeerrnnii  kkoott  

  
NNaaššee  ddeelloo  ss  tteemm  vv  zzvveezzii  ((iisskkaannjjee  ppooggrreeššaanniihh  oozziirroommaa  
sspprreemmlljjaannjjee  rreeššeevvaallcceevv  pprrii  iisskkaallnneemm  ddeelluu  aallii  ddoossttooppuu  ddoo  
ppoonneessrreeččeenneeggaa))  bbii  bbiilloo  ssiicceerr  mmooggooččee  zz  uuppoorraabboo  
kkllaassiiččnniihh  ssrreeddsstteevv  ––  kkoommppaassaa  iinn  kkaarrttee,,  nnee  bbii  ppaa  bbiilloo  
uuččiinnkkoovviittoo..  ZZ  ddoobbrriimm  ppoozznnaavvaannjjeemm  oorriieennttaacciijjee,,  zznnaannjjeemm  
ččiittaannjjaa  kkaarrtt,,  ssooddoobbnnoo  pprrooggrraammsskkoo  oopprreemmoo  iinn  nnaapprraavvoo  zzaa  
ddoollooččiitteevv  ttooččnneeggaa  ppoolloožžaajjaa  oosseebbee  aallii  oobbjjeekkttaa  ppaa  ttoo  llaahhkkoo  
iizzvveeddeemmoo  hhiittrroo  iinn  zzeelloo  nnaattaannččnnoo..  
  
  
  

  
KKaajj  nnaamm  llaahhkkoo  nnuuddii  GGPPSS??  
  
  
            SS  ssaammoo  nnaapprraavvoo  llaahhkkoo  ddoollooččiimmoo  llee  nnaattaannččeenn  ttrreennuutteenn  ppoolloožžaajj..    VVssii  oossttaallii  ppooddaattkkii  
ssoo  iizzrraaččuunnaannii  iizz  sspprreemmeemmbbee  ppoolloožžaajjaa  vv  ččaassoovvnniihh  eennoottaahh..  
SSeevveeddaa  ss  tteemm  ssee  nniissmmoo  nniičč  ssttoorriillii,,  ssaajj  nnaamm  iizzmmeerrjjeennee  
vvrreeddnnoossttii  nnee  ppoovveeddoo  ddoossttii..  NNaassaa  žžeelljjaa  jjee  ddoollooččiittii,,  kkjjee  vv  
pprroossttoorruu  vv  ooddnnoossuu  ddoo  ddrruuggiihh  oobbjjeekkttoovv  aallii  oosseebb  ssee  nnaahhaajjaammoo..  
TToorreejj  ppoottrreebbuujjeemmoo  pprriimmeerrnnoo  kkaarrttoo  ((nnuujjnnoo  mmoorraa  iimmeettii  mmrreežžoo  
aallii  vv  ssttooppiinnjjaahh  aallii  mmeettrriihh)),,  GGPPSS  nnaapprraavvoo  zz  vvnneesseennoo  
uuppoorraabbnniišškkoo  nnaassttaavviittvviijjoo  kkoooorrddiinnaattnneeggaa  ssiisstteemmaa  zzaa  
ooddččiittaavvaannjjee..  SS  ttoo  sskkrroommnnoo  oopprreemmoo  žžee  ddookkaajj  nnaattaannččnnoo,,  
vveennddaarr  zzeelloo  zzaammuuddnnoo  llaahhkkoo  ddoollooččiimmoo,,    kkjjee  vv  pprroossttoorruu  ssee  
nnaahhaajjaammoo  oozziirroommaa  kkjjee  ssee  nnaahhaajjaa  oobbjjeekktt,,  kkaatteerreeggaa  kkoooorrddiinnaattee  
iimmaammoo  nnaa  vvoolljjoo..  VV  vvssaakkeemm  pprriimmeerruu  mmoorraammoo  eennoottee,,  kkii  ssmmoo  jjiihh  
ddoobbiillii  zz  ooddččiittaavvaannjjeemm  aallii  ssoo  nnaamm  bbiillee  kkaakkoo  ddrruuggaaččee  
ppoossrreeddoovvaannee  pprreettvvoorriittii  vv  nnaamm  ppoottrreebbnnee  eennoottee  iinn  ddoollooččiittii  
ttooččkkoo  nnaa  kkaarrttii..  ZZaa  hhiittrroo  iinn  zzaanneesslljjiivvoo  ddeelloo  ppoottrreebbuujjeemmoo  kkaarr  
nneekkaajj  ppoottrrpplljjeennjjaa,,  pprreeddvvsseemm  ppaa  vveelliikkoo  vvaajjee..
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KKjjee  vvssee  llaahhkkoo  uuppoorraabblljjaammoo  GGPPSS??  
  
  
--  NNaa  ppoohhoodduu  »»ssnneemmaammoo««  sslleedd  ((nnaapprraavvaa  ssaammooddeejjnnoo  zzaappiissuujjee  ppootteekk  nnaaššeeggaa  

ggiibbaannjjaa)),,  kkii  nnaamm  kkaassnneejjee  ((ssllaabboo  vvrreemmee,,  zziimmsskkee  rraazzmmeerree))  sslluužžii  kkoott  pprriippoommooččeekk  zzaa  
llaažžjjii  ppoovvrraatteekk  aallii  ppoonnoovviitteevv..  KKeerr  »»sslleedd««  llaahhkkoo  sshhrraanniimmoo  iinn  vvnneesseemmoo  ((pprreekkooppiirraammoo))  
vv  ddrruugg  GGPPSS  sspprreejjeemmnniikk,,  jjoo  llaahhkkoo  uuppoorraabblljjaa  nneeoommeejjeennoo  šštteevviilloo  lljjuuddii  nneeoommeejjeennookkrraatt..  

--  MMeedd  ssaammiimm  ppoohhooddoomm  »»ppoossnnaammeemmoo««  rraazzlliiččnnee  ttooččkkee,,  kkii  jjiihh  bboommoo  kkaassnneejjee  mmoorrddaa  
ppoottrreebboovvaallii  ((vvssaakk  zzaappiiss  vvsseebbuujjee  ttooččnnee  kkoooorrddiinnaattee,,  nnaa  nneekkaatteerriihh  GGPPSS  sspprreejjeemmnniikkiihh  
ttuuddii  nnaaddmmoorrsskkoo  vviiššiinnoo))..  

--  SS  tteerreennaa  nnaamm  nneekkddoo  ssppoorrooččii  ssvvoojj  ttooččeenn  ppoolloožžaajj  ((ooddččiittaa  ggaa  nnaa  ppooddoobbnnii  GGPPSS  
nnaapprraavvii)),,  kkaatteerreeggaa  ss  ppoommooččjjoo  rraaččuunnaannjjaa  aallii  pprrooggrraammsskkee  oopprreemmee  vvnneesseemmoo  
((pprroojjeecciirraammoo))  nnaa  kkaarrttoo  iinn  ttaakkoo  ttuuddii  vviizzuueellnnoo  ddoollooččiimmoo,,  kkjjee  ssee  nnaahhaajjaa..  ČČee  nnaamm  
ooddččiittaannee  vvrreeddnnoossttii  ssppoorrooččaa  ččaassoovvnnoo  cciikklliiččnnoo  iinn  llee  ttee  kkaassnneejjee  mmeedd  sseebboojj  
ppoovveežžeemmoo,,  llaahhkkoo  zz  vveelliikkoo  nnaattaannččnnoossttjjoo  ddoollooččiimmoo  ssmmeerr  ggiibbaannjjaa  iinn  ddoollžžiinnoo  
pprreehhoojjeennee  ppoottii..  

--  ZZ  uuppoorraabboo  kkaarrttee  iinn  mmeerriillccaa  aallii  vvnneesseennee  kkaarrttee  iinn  pprrooggrraammsskkee  oopprreemmee  llaahhkkoo  žžee  vv  
nnaapprreejj  vv  GGPPSS  vvnneesseemmoo  vvaažžnnee  ttooččkkee  aallii  cceelloottnnoo  ppoott,,  kkii  nnaamm  kkaassnneejjee  pprrii  ggiibbaannjjuu  ppoo  
tteerreennuu  oommooggooččaajjoo  ssttaallnnoo  kkoonnttrroolloo  ppoolloožžaajjaa  iinn  ssmmeerrii  ggiibbaannjjaa,,  kkjjee  ssee  nnaahhaajjaammoo  
oozziirroommaa  kkoolliikkoo  jjee  ššee  ddoo  iizzbbrraanneeggaa  cciilljjaa..                                                                                                                                                                                                

--  VV  nnaajjbboolljjššeemm  pprriimmeerruu,,  ttoorreejj  ss  ppoozznnaavvaannjjeemm  ddeellaa  zz  GGPPSS  iinn  ddoobbrroo  pprrooggrraammsskkoo  
oopprreemmoo,,  ssee  llaahhkkoo  ggiibblljjeemmoo  aallii  sspprreemmlljjaammoo  ggiibbaannjjee  ttuuddii  nnaa  ppooppoollnnoommaa  
nneeppoozznnaanneemm  tteerreennuu..    

--        UUvvaajjaa  ssee  žžee  bbrreezzžžiiččnnaa  ppoovveezzaavvaa  mmeedd  GGPPSS  nnaapprraavvoo  
iinn  cceennttrroomm..  VV  tteemm  pprriimmeerruu  rreeššeevvaallccuu  nnee  bboo  ttrreebbaa  nniittii  
ssppoorrooččaattii  vveečč  kkoooorrddiinnaatt  ssaajj  ssee  bboo  nnjjeeggoovvoo  ggiibbaannjjee  
ssaammooddeejjnnoo  zzaarriissoovvaalloo  nnaa  zzaasslloonnuu..  
  
  
  
  
  
  
  
  

KKaajj  mmoorraammoo  vveeddeettii  oo  GGPPSS!!  
  
  
--  NNaapprraavvaa  ddeelluujjee  nnaa  oossnnoovvii  sspprreejjeemmaannjjaa  ssiiggnnaallaa  vveečč  ssaatteelliittoovv  ((oobbiiččaajjnnoo  1122)),,  kkii  

kkrroožžiijjoo  vv  kkrroožžnniiccii  ookkoollii  zzeemmlljjee..  VVeečč  ssaatteelliittoovv  hhkkrraattii  sspprreejjeemmaa,,  nnaattaannččnneejjee  ddoollooččii  
ttrreennuuttnnii  ppoolloožžaajj..  

--  OOkkrroogg  zzeemmlljjee  kkrroožžii  2211  aakkttiivvnniihh  iinn  33  rreezzeerrvvnnii  ssaatteelliittii..  
--  GGPPSS  zzaa  ddoollooččiitteevv  ppoolloožžaajjaa  ppoottrreebbuujjee  sspprreejjeemm  vvssaajj  ššttiirriihh  ssaatteelliittoovv..  NNoovveejjššee  GGPPSS  

nnaapprraavvee  oobb  ddoollooččiittvvii  ppoolloožžaajjaa,,  ssaammooddeejjnnoo  ppookkaažžeejjoo  ttuuddii  ttooččnnoosstt  ppooddaattkkaa..  
((nnaattaannččnnoosstt  ppooddaattkkaa  jjee  ooddvviissnnaa  ttuuddii  oodd  vvpplliivvaa  iioonnoossffeerree  iinn  aattmmoossffeerree,,  nnaappaakkee  uurree  
ssaatteelliittaa,,  kkoonnffiigguurraacciijjee  tteerreennaa  vv  ookkoolliiccii  ((ooddbboojjii)),,  ppoorraaššččeennoossttii  tteerreennaa,,  vvrreemmeennaa  iinn  
nnaammeerrnnee  mmoottnnjjee  uupprraavviitteelljjaa  ssiisstteemmaa  GGPPSS))..    

--  PPrrii  vvsseehh  nnaallooggaahh  ddoollooččaannjjaa  ppoolloožžaajjaa  nnaa  oossnnoovvii  mmeerrjjeennjj  GGPPSS,,  pprriiddoobbiimmoo  ppoolloožžaajj  vv  
gglloobbaallnneemm  ssiisstteemmuu  ((WWGGSS8844))..  ZZaa  uuppoorraabboo  tteehh  ppoolloožžaajjeevv  vv  ddrržžaavvnneemm  
kkoooorrddiinnaattnneemm  ssiisstteemmuu  ppaa  mmoorraammoo  ttee  ppoolloožžaajjee  ttrraannssffoorrmmiirraattii  ((pprreettvvoorriittii))  vv  ddrržžaavvnnii  
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kkoooorrddiinnaattnnii  ssiisstteemm..  TToo  nnaamm  oommooggooččaajjoo  žžee  sspprreejjeemmnniikkii,,  kkii  iimmaajjoo  mmoožžnnoosstt  
uuppoorraabbnniišškkiihh  nnaassttaavviitteevv..  

--  NNaapprraavvaa  iizzrraaččuunnaa  hhiittrroosstt  ggiibbaannjjaa,,  nnaaddmmoorrsskkoo  vviiššiinnoo  nnaa  ppooddllaaggii  zzrraaččnneeggaa  ttllaakkaa  aallii  
ss  ppoommooččjjoo  ssaatteelliittoovv  ((ččaass  ttrraajjaannjjaa  ppoottii  ssiiggnnaallaa  oodd  nnaapprraavvee  ddoo  ssaatteelliittaa,,  vv  ssaatteelliittiihh  jjee  
vvggrraajjeennaa  aattoommsskkaa  uurraa  zz  nnaajjvveeččjjoo  nnaattaannččnnoossttjjoo)),,  vvaannjjoo  jjee  mmooggooččee  vvnneessttii  zzeemmlljjeevviidd  
kkrraajjaa,,  vv  ffuunnkkcciijjii  kkoo  nnaass  vvooddii  ddoo  žžeelleennee  ttooččkkee,,  ppoovvee  kkoolliikkoo  ssmmoo  ššee  ooddddaalljjeennii  oodd  cciilljjaa  
iinn  kkoolliikkoo  ččaassaa  ppoottrreebbuujjeemmoo  ddoo  ttjjaa  uuppoošštteevvaajjoočč  ttrreennuuttnnoo  hhiittrroosstt  iinn  ssmmeerr  ggiibbaannjjaa,,  
vvnnaapprreejj  nnaaččrrttoovvaannoo  ppoott  llaahhkkoo  ss  ppoommooččjjoo  pprrooggrraammsskkee  oopprreemmee  sshhrraanniimmoo  vv  nnaapprraavvoo,,  
kkii  nnaass  kkaassnneejjee  vvooddii  ddoo  iizzbbrraannee  ttooččkkee  ppoo  žžeelleennii  ppoottii..  VVssee  ppooddaattkkee  jjee  mmoožžnnoo  ppooššiilljjaattii  
ppoo  EE  ––  ppooššttii  ((oobb  uuppoorraabbii  uussttrreezznnee  pprrooggrraammsskkee  oopprreemmee))..  

--  SSlleedd  ((ččrrttaa,,  kkii  jjoo  zzaarriissuujjee  nnaapprraavvaa)),,  ssmmeerrnnaa  ttooččkkaa  ((ttooččkkaa,,  kkii  ssmmoo  jjoo  ppoo  ssvvoojjii  žžeelljjii  
oozznnaaččiillii,,  jjii  ddaallii  iimmee  iinn  vvsseebbuujjee  ppooddaattkkee  oo  zzeemmeelljjsskkiihh  kkoooorrddiinnaattaahh))..  

--  VV  vvssaakk  aappaarraatt  mmoorraajjoo  bbiittii  vvnneesseennii  ppoopprraavvkkii  ((ddaattuumm  iinn  pprroojjeekkcciijjaa)),,  kkii  vveelljjaajjoo  zzaa  kkaarrttoo  
ss  kkaatteerroo  bboommoo  ddeellaallii..  VV  nnaaššeemm  pprriimmeerruu  jjee  ttoo  ((zzaaeennkkrraatt))  ddrržžaavvnnii  kkoooorrddiinnaattnnii  ssiisstteemm  
nnaa  DDrržžaavvnnii  ttooppooggrraaffsskkii  kkaarrttii..  NNaa  BBeesssslloovveemm  eelliippssooiidduu  GGaauussss  KKrruuggeerrjjeevvaa  
pprroojjeekkcciijjaa..  SSttaannjjee  nnaa  ppooddrrooččjjuu  sslloovveennsskkee  kkaarrttooggrraaffiijjee  ssee  iizzbboolljjššuujjee,,  ssaajj  nnaammeerraavvaa  
GGeeooddeettsskkaa  uupprraavvaa  RRSS  vv  bblliižžnnjjii  pprriihhooddnnoossttii  iizzddaattii  DDTTKK,,  kkii  bbii  nnaajj  iimmeellee  vvrriissaannee  ssaammoo  
kkoooorrddiinnaattee  vv  UUTTMM  pprroojjeekkcciijjii..  NNaajjvveeččjjii  iinntteerreesseenntt  pprrii  nnaass  zzaa  kkaarrttee  vv  UUTTMM  pprroojjeekkcciijjii  
jjee  SSVV,,  ssaajj  jjee  UUTTMM  pprroojjeekkcciijjaa  iinn  ddaattuumm  WWGGSS8844,,  ssttaannddaarrdd  NNAATTOO,,  kkaammoorr  ssee  žžeelliimmoo  
vvkklljjuuččiittii..  

--  PPrrooggrraammsskkaa  oopprreemmaa,,  kkii  oommooggooččaa  uuppoorraabboo  ppoossaammeezznnee  kkaarrttee,,    mmoorraa  bbiittii  
pprriillaaggoojjeennaa  ddeelluu  zz  ddoollooččeenniimm  ttiippoomm  GGPPSS--aa  ((vveeččiinnaa  pprrooggrraammoovv  žžee  ssaammooddeejjnnoo  
pprreettvvaarrjjaa  eennoottee))..  

--  VVssee  kkaarrttee  mmoorraajjoo  bbiittii  aallii  oorriiggiinnaallnnee  ((pprriipprraavvlljjeennee  zzaa  ddeelloo  zz  GGPPSS))  aallii  nnaattaannččnnoo  
sskkeenniirraannee  iinn  zzeelloo  pprreecciizznnoo  vvppeettee  vv  pprroossttoorr  --  uummeerrjjeennee  ((nnaappaakkee,,  kkii  ppoossaammeezznnee  nnee  
ppoommeenniijjoo  vveelliikkoo  ssee  sseešštteevvaajjoo  iinn  nnaa  kkoonnccuu  bbiissttvveennoo  ppooppaaččiijjoo  rreezzuullttaatt))..  

  
  
  
PPrriimmeerrii::  
  
11..      PPrriimmeerraa,,  kkjjeerr  ppoossnneettoo  sslleedd  iinn  ssmmeerrnnee  ttooččkkee  uuppoorraabbiimmoo  kkoott  pprriippoommooččeekk  zzaa  vvrrnniitteevv  
nnaa  iizzhhooddiiššččee  aallii  kkoott  ppoommoočč  pprrii  iisskkaannjjuu  ppoottii  vv  ssllaabbiihh  vvrreemmeennsskkiihh  rraazzmmeerraahh,,  nnee  bboommoo  
ppoosseebbeejj  oobbrraavvnnaavvaallii..  SSeevveeddaa  ppaa  jjee  iizzvvaajjaannjjee  ttaakkiihh  iinn  ppooddoobbnniihh  vvaajj  eeddiinnii  nnaaččiinn,,  ddaa  
uuttrrddiimmoo  zznnaannjjee,,  ddaa  pprriiddoobbiimmoo  ppoottrreebbnnoo  rruuttiinnoo  iinn  nneennaazzaaddnnjjee,,  ddaa  zzaauuppaammoo  nnaapprraavvii  iinn  
ppooddaattkkoomm,,  kkii  jjiihh  ppoossrreedduujjee..  NNaammrreečč,,  ppoolleegg  tteežžaavv  zz  nnaabbaavvoo  pprriimmeerrnnee  pprrooggrraammsskkee  
oopprreemmee  iinn  uummeerrjjaannjjeemm  kkaarrtt,,  jjee  nnaajjvveeččjjii  pprroobblleemm  pprrii  uuvvaajjaannjjuu  tteehh  nnoovvoossttii  rraavvnnoo  
nneezzaauuppaannjjee  vv  oopprreemmoo..  
  
  
  
IImmaammoo  GGPPSS  nnaapprraavvoo  iinn  vv  PPCC  vvnneesseennoo  uummeerrjjeennoo  oossnnoovvnnoo  ttooppooggrraaffsskkoo  kkaarrttoo  
ppooddrrooččjjaa,,  kkaammoorr  ssee  ooddpprraavvlljjaammoo..  
  
22..  NNaa  vvoolljjoo  iimmaammoo  nnaasslleeddnnjjee  ppooddaattkkee::  ssrreeddooggoorrjjee,,  ccccaa  11440000  ––  11770000mm  nn..mm..,,  

nneeeennaakkoommeerrnnoo  ppoorraaššččeennoo  zz  mmeeššaanniimm  ggoozzddoomm,,eennaa  ppooggrreeššaannaa  oosseebbaa,,  ooddššllaa  jjee  iizz  
ttooččkkee  AA  pprroottii  ttooččkkii  BB  kkaammoorr  nnii  pprriissppeellaa,,  oobbssttaajjaa  mmoožžnnoosstt,,  ddaa  jjee  ss  pprreeddvviiddeennee  ppoottii  
sskkrreenniillaa  pprroottii  ttooččkkii  CC..    
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MMeeddtteemm  kkoo  vvooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  zzbbiirraa  mmooššttvvoo  iinn  ddooddaattnnee  ppooddaattkkee,,  ooppeerraatteerr  nnaa  
rraaččuunnaallnniikkuu  pprriipprraavvii  ddoollooččeennoo  kkaarrttoo  ((ddoobbrroo  jjee,,  ddaa  iimmaammoo  eennaakkoo  kkaarrttoo  rraazzmmnnoožžeennoo  zzaa  
rreeššeevvaallccee))  iinn  ss  ppoozznnaavvaallcceemm  kkoonnkkrreettnneeggaa  ppooddrrooččjjaa  ddoollooččii  sskkrraajjnnee  mmeejjee  oobbmmooččjjaa  
iisskkaannjjaa..  TTooččkkee  AA,,  BB,,  CC  iinn  ššee  kkaakkššnnee  vvaažžnnee  ((kkoottee  ssoosseeddnnjjiihh  vvrrhhoovv,,  ppoolloožžaajj  mmoossttuu,,  kkjjee  
jjee  bbiill  nnaajjddeenn  nnaahhrrbbttnniikk  ppooggrreeššaanneeggaa))  vvnneessee  vv  rraaččuunnaallnniikk..  OOzznnaaččii  pprreeddvviiddeennoo  mmeejjoo  
iisskkaannjjaa..  ČČee  jjee  ttoo  mmooggooččee  vvssee  ttee  ppooddaattkkee  vvnneessee  vv  GGPPSS--ee  rreeššeevvaallcceevv  oozz..  vvooddiijj  sskkuuppiinn..  
TToo  jjiimm  bboo  sslluužžiilloo  kkoott  oossnnoovvaa  pprrii  iisskkaannjjuu,,  ggrroobbaa  oorriieennttaacciijjaa  iinn  vvsseesskkoozzii  bbooddoo  vveeddeellii,,  kkjjee  
ssoo  vv  ooddnnoossuu  nnaa  pprreeddvviiddeennoo  mmeejjoo  iisskkaannjjaa..  ČČee  vvnnooss  nnii  mmooggoočč  ooppeerraatteerr  kkaassnneejjee,,  kkoo  
ddoobbiivvaa  ppooddaattkkee,,  kkjjee  ssee  kkaakkššeenn  rreeššeevvaalleecc  nnaahhaajjaa,,  ppaazzii,,  ddaa  llee  ttaa  nnee  zzaaiiddee  iizz  
pprreeddvviiddeenneeggaa  oobbmmooččjjaa..  
        PPoossaammeezznnee  sskkuuppiinnee  aallii  ppoossaammeezznniikkii  ssee  ppoo  pprreeddhhooddnneemm  ddooggoovvoorruu  zz  vvooddjjeemm  
iinntteerrvveenncciijjee  ppoossttaavviijjoo  nnaa  zzaaččeettnnee  ppoozziicciijjee  iinn  pprriiččnneejjoo  zz  iisskkaannjjeemm..  ČČee  ssoo  zzaaččeettnnee  ttooččkkee  
nnaa  nneeppoozznnaanneemm  tteerreennuu,,  jjiihh  llaahhkkoo  pprreepprroossttoo  vvnneesseemmoo  vv  GGPPSS  iinn  ss  pprriimmeerrnniimm  uukkaazzoomm  
nnaass  nnaapprraavvaa  vvooddii  nnaa  žžeelleennoo  mmeessttoo..  OObb  zzaaččeettkkuu  iisskkaannjjaa  ssoo  vvssii  rraazzppoolloožžlljjiivvii  GGPPSS--ii  
vvkklljjuuččeennii  iinn  vv  pprriimmeerrnneemm  ppoolloožžaajjuu  zzaa  kkvvaalliitteetteenn  sspprreejjeemm..  OOppeerraatteerr  vv  iinntteerrvvaalliihh  kklliiččee  
rreeššeevvaallccee  iinn  sspprroottii  vvnnaaššaa  ddoobblljjeennee  ppooddaattkkee  ((oobbssttaajjaa  žžee  nnaaččiinn  ddiirreekkttnneeggaa,,  bbrreezzžžiiččnneeggaa  
pprreennoossaa  ppooddaattkkoovv  ––  nnaa  eekkrraannuu  ssee  sspprroottii  rriiššee  oopprraavvlljjeennaa  ppoott))..  SSppoorrooččeennee  ppooddaattkkee  ttuuddii  
rreeššeevvaalleecc  sshhrraannii  vv  nnaapprraavvoo..  OOppeerraatteerr  nnaa  ttaa  nnaaččiinn  ddoobbii  nnaattaannččnnoo  sslliikkoo  kkjjee  ssee  ggiibblljjee  
ppoossaammeezzeenn  rreeššeevvaalleecc  oozz..  sskkuuppiinnaa..  KKeerr  nnaa  kkaarrttii  nnaattaannččnnoo  vviiddii,,  kkjjee  ssee  ppoossaammeezznniikk  
ggiibblljjee  iinn  nnaa  kkaakkššeenn  tteerreenn  bboo  vv  pprriihhooddnnjjee  nnaalleetteell  ggaa  llaahhkkoo  ooppoozzoorrii  nnaa  mmoorreebbiittnnoo  tteežžaavvoo  
aallii  zzaanniimmiivv  tteerreenn  zzaa  pprreegglleedd..  SSpprroottii  llaahhkkoo  ttuuddii  kkoorriiggiirraa  iisskkaannjjee..  VV  pprriimmeerruu,,  ddaa  ssee  ddvvaa  
rreeššeevvaallccaa  pprreevveečč  ooddddaalljjiittaa  ddrruugg  oodd  ddrruuggeeggaa  iinn  vvmmeess  oossttaannee  nneepprreegglleeddaannoo  ppooddrrooččjjee,,  
ttoo  ttaakkoojj  ssppoorrooččii  eenneemmuu  oodd  nnjjiihh  aallii  cceelloo  ppooššlljjee  rreezzeerrvvnneeggaa  rreeššeevvaallccaa  nnaa  ttoo  oobbmmooččjjee  
        ZZnnoottrraajj  pprreeddvviiddeenneeggaa  oobbmmooččjjaa  iisskkaannjjaa  ssee  zzaarraaddii  oobbsseežžnnoossttii  llaahhkkoo  ddoollooččii  mmaannjjššaa,,  
zzaarraaddii  kkoonnffiigguurraacciijjee  zzaanniimmiivveejjššaa  ((iizzssttooppaajjooččaa  vvzzppeettiinnaa,,  zzeelloo  ggoosstt  ggoozzdd,,  ppooppoollnnaa  
ččiissttiinnaa  iiddrr..))  aallii  zzaarraaddii  zzaahhtteevvnnoossttii  ssppeecciiffiiččnnaa  oobbmmooččjjaa  ((gglloobbookkaa  ssootteesskkaa,,  sstteennaa  iippdd))..  
VVssee  ttoo  ssee  ddaa  rraazzbbrraattii  iizz  kkaarrttee  iinn  pprreeddhhooddnnoo  vvnneessttii  vv  nnaapprraavvoo  ttaakkoo,,  ddaa  rreeššeevvaalleecc  
vvsseesskkoozzii  vvee,,  kkjjee  ssee  nnaahhaajjaa  vv  ooddnnoossuu  ddoo  nnpprr..  ssootteesskkee,,  ssllaappuu,,  mmoossttaa,,  kkoottee  xxxxxx  iippdd..  
IIzzrraazziittee  gglloobbeellii  iinn  vvzzppeettiinnee  nnii  ssmmiisseellnnoo  iisskkaattii  »»vv  ssttrreellcciihh««..  VV  ttaakkeemm  pprriimmeerruu  ddoollooččiimmoo  
zzaaddoossttnnoo  šštteevviilloo  rreeššeevvaallcceevv  aallii  ppoossaammeezznniikkaa,,  ooppeerraatteerr  mmuu  ssppoorrooččii  zzaaččeettnnoo  ttooččkkoo  
((vvnneessee  ssii  jjoo  vv  nnaapprraavvoo  iinn  zz  ddoollooččeenniimm  uukkaazzoomm  ggaa  llee  ttaa  vvooddii  ddoo  iizzhhooddiiššččaa))..  VVzzppeettiinnee  
pprreegglleedduujjeemmoo  oobbiiččaajjnnoo  zz  vvrrhhaa  nnaavvzzddooll..  HHooddiimmoo  vv  oobblliikkii  ssppiirraallee  pprroottii  vvzznnoožžjjuu..  VV  tteemm  
pprriimmeerruu  nnaamm  GGPPSS  oommooggooččaa,,  ddaa  kkrriivvuulljjee  ssppiirraallee  ppootteekkaajjoo  eennaakkoommeerrnnoo  vvssaakksseebbii,,  ssaajj  
nnaa  eekkrraannuu  nnaapprraavvee  sspprreemmlljjaammoo  oopprraavvlljjeennoo  ppoott..  NNaa  ttaa  nnaaččiinn  zzaaggoottoovviimmoo,,  ddaa  nnoobbeenn  
kkooss  tteerreennaa  nnee  oossttaannee  nneepprreegglleeddaann..  SSmmiisseellnnoo  eennaakkoo  rraavvnnaammoo  pprrii  pprreegglleedduu  gglloobbeellii..  
MMoorreebbiittnnoo  nnaajjddbboo  ttaakkoojj  zzaabbeelleežžiimmoo  vv  nnaapprraavvoo  iinn  kkoooorrddiinnaattee  ssppoorrooččiimmoo  ooppeerreetteerrjjuu..  ČČee  
ttoo  ppoommeennii  kkoonneecc  iisskkaannjjaa  ssvvoojj  zzaaddnnjjii  ppoolloožžaajj  zzaabbeelleežžiijjoo  ttuuddii  vvssii  oossttaallii  rreeššeevvaallccii..  PPoo  
nnaavvooddiilluu  ooppeerraatteerrjjaa  aallii  ppoo  ddooggoovvoorruu  mmeedd  sseebboojj,,  llaahhkkoo  ddoollooččiimmoo  ttooččkkoo  ppoovvrraattkkaa,,  jjoo  
vvnneesseemmoo  vv  nnaapprraavvoo  iinn  llee  ttaa  nnaass  ppoo  nnaajjbblliižžjjii  ppoottii  pprriivveeddee  ddoo  cciilljjaa..  
        KKoo  ssee  rreeššeevvaallccii  ppoo  uussppeeššnnoo  oopprraavvlljjeennii  nnaallooggii  aallii,,  ččee  jjee  iisskkaannjjee  llee  pprreekkiinnjjeennoo,,  vvrrnneejjoo  
vv  bbaazzoo,,  vvssee  ppooddaattkkee  zzaabbeelleežžeennee  vv  nnaapprraavvoo  mmeedd  iisskkaannjjeemm  pprreenneesseejjoo  vv  rraaččuunnaallnniikk..  
VVooddjjaa  iinntteerrvveenncciijjee  oozz..  vvooddjjee  sskkuuppiinn  ttaakkoo  ddoobbiijjoo  ppooppoollnnoo  sslliikkoo  kkjjee  ssee  jjee  ppoossaammeezznniikk  
((sskkuuppiinnaa))  ggiibbaall  iinn  kkjjee  nnaattaannččnnoo  jjee  bbiill  ppooggrreeššaannii  nnaajjddeenn..  VV  pprriimmeerruu,,  ddaa  iisskkaanneeggaa  nniissoo  
nnaaššllii  ppaa  ssoo  ppooddaattkkii  ppoottrreebbnnii  zzaa  nnaaddaalljjnnjjee  iisskkaannjjee..  PPoovveeddoo  nnaamm,,    kkjjee  ššee  nnii  bbiilloo  
nnaattaannččnnoo  pprreegglleeddaannoo  oozziirroommaa  kkjjee  mmoorraammoo  nnaaddaalljjeevvaattii  zz  iisskkaannjjeemm..  TTaakkoo  ssee  iizzooggnneemmoo  
tteemmuu,,  ddaa  bbii  ddoollooččeenn  tteerreenn  pprreegglleeddaallii  ddvvaakkrraatt  iinn  nnaasspprroottnnoo,,  ddaa  nneekkeeggaa  oobbmmooččjjaa  sspplloohh  
nnee  bbii  pprreegglleeddaallii..  
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33..  NNaa  vvoolljjoo  iimmaammoo  nnaasslleeddnnjjee  ppooddaattkkee::  ss  ppoošškkooddoovvaanniimm  ppiilloottoomm  jjaaddrraallnneeggaa  ppaaddaallaa  jjee  
ooppeerraatteerr  cceennttrraa  zzaa  oobbvveeššččaannjjee  oosseebbnnoo  ggoovvoorriill,,  ppoonneessrreeččeennii  mmuu  jjee  ooppiissaall  
mmiikkrroollookkaacciijjoo  ppaaddccaa  ((ggoosstt  ssmmrreekkoovv  ggoozzdd)),,  ooppiissaall  ppoošškkooddbbee  iinn  ppoossrreeddoovvaall  ppooddaattkkee  
ss  ssvvoojjee  GGPPSS  nnaapprraavvee..    

  
IImmaammoo  vvssaajj  ddvvee  mmoožžnnoossttii::  
  
--  OOppeerraatteerr  jjee  aallaarrmmiirraall  rreeššeevvaallnnoo  sskkuuppiinnoo  ((nniihhččee  nniimmaa  aallii  nnee  oobbvvllaaddaa  ddeellaa  zz  GGPPSS--

oomm))  iinn  hhkkrraattii  jjee  ddoobblljjeennee  ppooddaattkkee  ((kkoooorrddiinnaattee))  vvnneesseell  vv  ttaabbeelloo  iinntteerraakkttiivvnneeggaa  
aattllaassaa  SSlloovveenniijjee  ((vv  nnaaddaalljjeevvaannjjuu  IIAASS)),,  ččee  mmuu  jjee  nnaa  vvoolljjoo  iinn  gglleeddee  nnaa  oosseebbnnoo  
ppoozznnaavvaannjjee  tteerreennaa  ((kkii  jjee  gglleeddee  nnaa  rraazzggiibbaannoosstt  SSlloovveenniijjee  llaahhkkoo  uupprraavviiččeennoo  
vvpprraaššlljjiivvaa))  oocceenniill  mmeessttoo  ppaaddccaa  iinn  ppooddaatteekk  ppoossrreeddoovvaall  vvooddjjii  iinntteerrvveenncciijjee..  TTaa  jjee  ttjjaa  
ppoossllaall  rreeššeevvaallnnoo  mmooššttvvoo  oozziirroommaa  ppooddaattkkee  ppoossrreeddoovvaall  ppoossaaddkkii  hheelliikkoopptteerrjjaa,,  ččee  ttoo  
nnii  ppoonnooččii  aallii  vv  ssllaabbeemm  vvrreemmeennuu..  IIAASS  jjee  nneettooččeenn,,  vv  vveelliikkeemm  mmeerriilluu  ((11::5500  000000)),,  
pprreennooss  ppooddaattkkoovv  ppoo  kkaabblluu  jjee  oonneemmooggooččeenn  zzaattoo  jjiihh  mmoorraammoo  vvnnaaššaattii  iinn  iizzppiissoovvaattii  
rrooččnnoo  ((vveelliikkaa  mmoožžnnoosstt  nnaappaakkee))..  

ZZaammuuddnnoo,,  pprreeddvvsseemm  ppaa  iizzjjeemmoommaa  ttaakkoojj  lloocciirraammoo  iisskkaannoo  ttooččkkoo!!  
  
--  OOppeerraatteerr  ttaakkoojj  ppoossrreedduujjee  ddoobblljjeennee  ppooddaattkkee  ((kkoooorrddiinnaattee))  vvooddjjii  iinntteerrvveenncciijjee..  TTaa  jjiihh  

pprreeppiiššee  vv  GGPPSS  nnaapprraavvoo  iinn  sshhrraannii  vv  rraaččuunnaallnniikk  iinn  nnaa  ttaa  nnaaččiinn  ttooččkkoo  oozznnaaččii  ttuuddii  nnaa  
uussttrreezznnii  kkaarrttii..  KKeerr  ppoozznnaa  tteerreenn,,  ttooččnnoo  vvee,,  kkaakkššeenn    jjee  ddoossttoopp  iinn  tteerreenn  nnaa  ssaammeemm  
mmeessttuu  nneessrreeččee  iinn  nnaa  ppooddllaaggii  tteeggaa  ppooššlljjee  pprreeddhhooddnniiccoo  rreeššeevvaallnnee  sskkuuppiinnee  aallii  kkaarr  
cceelloo  mmooššttvvoo  zz  uussttrreezznnoo  oopprreemmoo  nnaa  kkrraajj..  VV  vveeččiinnii  pprriimmeerroovv  ssee  bboo  rreeššeevvaallnnaa  
sskkuuppiinnaa  ooddpprraavviillaa  vv  bblliižžiinnoo  ppoo  zznnaanniihh  ppootteehh..  NNaapprraavvoo  pprreeddhhooddnnoo  nnaarraavvnnaammoo  ttaakkoo,,  
ddaa  vveennoommeerr  kkaažžee  vv  ssmmeerr  ttooččkkee,,  kkii  jjoo  žžeelliimmoo  ddoosseeččii  iinn  ttoo  uuppoorraabbiimmoo  vv  kkoonnččnneemm  
iisskkaannjjuu..  SSpprroottii  llaahhkkoo  ooddččiittaavvaammoo,,  kkaakkoo  vviissookkoo  ssmmoo  iinn  kkoolliikkoo  nnaass  ššee  llooččii  ddoo  cciilljjaa  
((zzrraaččnnaa  rraazzddaalljjaa))..  

NNaattaannččnnaa  iinn  nnaajjkkrraajjššaa  mmoožžnnaa  ppoott  ddoo  cciilljjaa!!  
  
  
  
ZZaanneesslljjiivvoosstt  iinn  nnaappaakkee  
  
  
            SSeevveeddaa  ssoo  mmoožžnnee  nnaappaakkee..  TTaakkee  vvnnaapprreejj  pprreeddvviiddlljjiivvee  ((nneeppookkrriittoosstt  ppooddrrooččjjaa,,  ggoosstt,,  
lliissttnnaatt  ggoozzdd))  iinn  nneepprreeddvviiddlljjiivvee  ((nnaappaakkaa  nnaa  uurrii  ssaatteelliittaa,,  nneezznnaannjjee  uuppoorraabbee,,  nneennaattaannččeenn  
aallii  nnaappaaččeenn  vvnnooss  ppooddaattkkoovv  vv  rraaččuunnaallnniikk  aallii  GGPPSS,,  ooddppoovveedd  nnaapprraavvee))..    
            DDoo  tteežžaavv  llaahhkkoo  pprriiddee  vv  zzeelloo  rraazzggiibbaanneemm  ssvveettuu,,  kkjjeerr  ssoo  gglloobbookkee  iinn  oozzkkee  ggrraappee,,  nnaa  
rroobboovviihh  vviissookkiihh  sstteenn  ((žžee  nneekkaajj  mmeettrroovv  hhoorriizzoonnttaallnneeggaa  pprreemmiikkaa  llaahhkkoo  ppoommeennii  vveelliikkoo  
vviiššiinnsskkoo  rraazzlliikkoo))..  VV  ttaakkiihh  pprriimmeerriihh  jjee  zzaa  nnaass  ddoovvoolljj  žžee,,  ččee  nnaass  nnaapprraavvaa  pprriippeelljjee  vv  
bblliižžiinnoo  ppoošškkooddoovvaanneeggaa  ((vv  pprriimmeerruu,,  ddaa  nnaamm  jjee  ppoošškkooddoovvaannii  ssaamm  ppoossrreeddoovvaall  ppooddaattkkee)),,  
mmiikkrroolloocciirraammoo  ppaa  ggaa  nnaa  oobbiiččaajjeenn  nnaaččiinn  ss  kklliiccaannjjeemm  aallii  iisskkaannjjeemm  vv  bblliižžiinnii..    
            VVssii  hheelliikkoopptteerrjjii  iimmaajjoo  GGPPSS  nnaavviiggaacciijjoo,,  zzaattoo  jjee  iisskkaannjjee  aallii  pprreevvoozz  mmooššttvvaa  nnaa  kkrraajj  oobb  
ppoozznnaavvaannjjuu  kkoooorrddiinnaatt  iizzrreeddnnoo  hhiittrroo  iinn  zzaanneesslljjiivvoo..  
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NNuujjnnoo  ppoozznnaavvaannjj  tteehhnniikkee  ddeellaa  zz  GGPPSS  nnaapprraavvaammii  vviiddiimm  iizz  
vveečč  rraazzllooggoovv::  
  
  
--  VVaarrnnoosstt  rreeššeevvaallccaa  ––  nnii  zzaanneemmaarrlljjiivvoo  iinn  oobbssttaajjaa  vveerrjjeettnnoosstt,,  ddaa  ssee  mmeedd  zzaahhtteevvnniimm  iinn  

ddoollggoottrraajjnniimm  iisskkaannjjeemm,,  rreeššeevvaannjjeemm  nnaa  nneeppoozznnaanneemm,,  tteežžkkoo  ddoossttooppnneemm  tteerreennuu  
((sspprreemmeemmbbaa  vvrreemmeennaa,,  nneessrreeččaa  rreeššeevvaallccaa))  iizzgguubbii  aallii  zzaaiiddee  rreeššeevvaalleecc..  OOppeerraatteerr  
mmuu  zzllaahhkkaa  ppoommaaggaa  zz  nnaavvooddiillii  iizz  cceennttrraa,,  ddaa  ssee  vvrrnnee  nnaa  pprraavvoo  ssmmeerr  oozziirroommaa,,  ččee  jjee  
ppoottrreebbnnoo,,  ggaa  rreeššeevvaallccii  nneemmuuddoommaa  nnaajjddeejjoo  iinn  oosskkrrbbiijjoo..  

  
--  IIsskkaannjjee  ppooggrreeššaanneeggaa  aallii  ddoossttoopp  ddoo  ppoošškkooddoovvaanneeggaa  ––  pprrii  iisskkaannjjuu  nnee  ppuuššččaammoo  

nneepprreegglleeddaanneeggaa  tteerreennaa  iinn  oobbrraattnnoo,,  nnee  zzgguubblljjaammoo  ččaassaa  zz  ddvvaa  aallii  vveeččkkrraattnniimm  
pprreegglleeddoomm  iissttiihh  ppoovvrrššiinn,,  pprrii  pprriissttooppuu  kk  ppoošškkooddoovvaanneemmuu  nnee  iizzgguubblljjaammoo  ččaassaa  zz  
zzaammuuddnniimm  pprreegglleeddoomm  tteerreennaa..  

--  AAnnaalliizzaa  iisskkaallnnee  iinntteerrvveenncciijjee  ––  ppoommeemmbbnnoo  iizz  vveečč  rraazzllooggoovv  
aa))    nnaa  ppooddllaaggii  iizzkkuuššeennjj  iinn  ssttaattiissttiiččnniihh  ppooddaattkkoovv  llaahhkkoo  zz  vveelliikkoo  vveerrjjeettnnoossttjjoo  ššee  pprreedd  
iisskkaannjjeemm    tteeoorreettiiččnnoo  zzoožžiimmoo  oobbmmooččjjee  iisskkaannjjaa  oozziirroommaa  ddoollooččiimmoo  bboolljj  iinn  mmaannjj  
pprriioorriitteettnnee  pprreeddeellee  iisskkaannjjaa..  MMeedd  iinn  ppoo  vvssaakkii  iinntteerrvveenncciijjii  jjee  ppoottrreebbnnoo  ssttrriikkttnnoo  iinn  
nnaattaannččnnoo  vvooddiittii  ddnneevvnniikk  ddooggooddkkoovv,,  ddnneevvnniikk  oopprraavviill  iinn  vvssee  ppooddaattkkee  oo  
ppoošškkooddoovvaanneemm  aallii  ppooggrreeššaanneemm,,  kkii  ssoo  nnaamm  nnaa  vvoolljjoo..  LLee  ttaakkoo  llaahhkkoo  kkaassnneejjee  
oopprraavviimmoo  ppooddrroobbnnoo  aannaalliizzoo  iinn  ssee  iizz  nnjjee  kkaajj  nnaauuččiimmoo..  ZZaappiiss  oopprraavvlljjeenniihh  ppoottii  ((pprrooffiill,,  
ddoollžžiinnaa))  iinn  ččaassoovvnniiccaa  ssttaa  nnaamm  vv  vveelliikkoo  ppoommoočč  pprrii  nnaaččrrttoovvaannjjuu  kkaassnneejjššee,,  ppooddoobbnnee  
aakkcciijjee..  
bb))    sslleejj  kkoo  pprreejj  bboo  ppoo  zzaakklljjuuččkkuu  iinntteerrvveenncciijjee  ppllaaččnniikk  llee  ttee  zzaahhtteevvaall  nnaattaannččnnee  
ppooddaattkkee  oo  ppootteekkuu  vv  zzvveezzii  zz  uupprraavviiččeennoossttjjoo  ppoorraabblljjeenniihh  ssrreeddsstteevv..  PPoo  eennii  ssttrraannii  
zzaarraaddii  uuggoottaavvlljjaannjjaa  uuččiinnkkoovviittoossttii  iinntteerrvveenncciijjee,,  ppoo  ddrruuggii  ssttrraannii  ppaa  nnii  zzaanneemmaarrlljjiivvaa  
mmoožžnnoosstt  ttoožžbbee  ssoorrooddnniikkoovv  aallii  zzaavvaarroovvaallnniiccee,,  kkii  bbooddoo  mmeenniillii,,  ddaa  nnii  bbiilloo  pprreeiisskkaannoo  
vvssee  ppooddrrooččjjee  aallii  ddaa  ppooggrreeššaannii  aallii  ppoošškkooddoovvaannii  nnii  bbiill  nnaajjddeenn  ddoovvoolljj  hhiittrroo..  
  

  
  
VV  rraazzmmiisslleekk  

  
  
PPrreeddllaaggaamm::    

--  OOpprreemmaa  ((rraaččuunnaallnniikk,,  pprrooggrraammsskkaa  oopprreemmaa  iinn  GGPPSS  nnaapprraavvee))  ss  kkaatteerriimmii  sseemm  ddeellaall  iinn  
vvaaddiill  ddoo  sseeddaajj  ssoo  nnaabbaavvlljjeennii  iizzkklljjuuččnnoo  iizz  llaassttnniihh  ssrreeddsstteevv..  VVssaa  oopprreemmaa  jjee  
ssttaannddaarrddnnaa  iinn  jjoo  jjee  mmoožžnnoo  kkuuppiittii  nnaa  pprroosstteemm  ttrrgguu..  PPoo  oocceennii  ppooddkkoommiissiijjee  oo  
pprriimmeerrnnoossttii  uuppoorraabblljjeennee  oopprreemmee  pprreeddllaaggaamm  nnaabbaavvoo  oorriiggiinnaallnneeggaa  pprrooggrraammaa  ((ččee  bboo  
ppoossttaall  ssttaannddaarrddnnaa  oopprreemmaa  vv  GGRRSS  mmoorraammoo  iimmeettii  ddoovvoolljjeennjjee  zzaa  uuppoorraabboo)),,  nnaabbaavvoo  
uummeerrjjeenniihh  oossnnoovvnniihh  ttooppooggrraaffsskkiihh  kkaarrtt  ((11  ::  2255  000000))  cceelloottnnee  SSlloovveenniijjee  nnaa  CCDD  iinn  vvssaajj  
ppeettiihh  GGPPSS  nnaapprraavv  zzaa  vvssaakkoo  ppoossttaajjoo..  

--  VV  pprrvvii  ffaazzii  bbii  zz  ggrraaddiivvoomm  sseezznnaanniillii  vvssee  iinnššttrruukkttoorrjjee,,  kkii  bbii  ssnnoovv  vv  cceelloottii  rraazzuummeellii  iinn  
oobbvvllaaddaallii  ddeelloo  zz  pprrooggrraammsskkoo  iinn  tteehhnniiččnnoo  oopprreemmoo  ((kkeerr  bbii  bbiill  tteeččaajj  zzaa  ccccaa  7700  lljjuuddii  
nneeuuččiinnkkoovviitt  pprreeddllaaggaamm  ffoorrmmiirraannjjee  sskkuuppiinn  iinn  pprreeddaavvaannjjaa  ppoo  rreeggiijjaahh))  

--  VV  ddrruuggii  ffaazzii  ssee  nnaa  vvssaakkii  ppoossttaajjii  GGRRSS  vv  sskkllaadduu  ss  ppoottrreebbaammii  ppoo  ttoovvrrssttnneemm  zznnaannjjuu  
iizzbbeerree  ddoollooččeennoo  šštteevviilloo  rreeššeevvaallcceevv  ((pprreeddllaaggaamm  vvooddnniikkee  rreeššeevvaallnniihh  ppssoovv)),,  kkii  ss  
ppoommooččjjoo  ppoossttaajjnniihh  iinnššttrruukkttoorrjjeevv  iinn  ppooddkkoommiissiijjee  zzaa  vvzzggoojjoo  iinn  tteehhnniikkoo  pprreeddeellaajjoo  iinn  
oossvvoojjiijjoo  cceelloottnnoo  ssnnoovv  tteerr  vv  nnaaddaalljjeevvaannjjuu  oopprraavviijjoo  ttuuddii  rraazzlliiččnnee  vvaajjee  nnaa  tteerreennuu  
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--  KKeerr  zzaarraaddii  ssppeecciiffiiččnnoossttii  ssvvoojjeeggaa  zznnaannjjaa  rreeššeevvaallccii  ss  ppssii  vv  pprriinncciippuu  vveeddnnoo  ssooddeelluujjeejjoo  
vv  iisskkaallnniihh  aakkcciijjaahh,,  bbii  bbiilloo  zzaa  llee--ttee  oobbvvllaaddaannjjee  GGPPSS  nnaavviiggaacciijjee  oobbvveezznnoo  iinn  bbii  bbiillii  ttuuddii  
nnoossiillccii  zznnaannjjaa  nnaa  tteemm  ppooddrrooččjjuu  nnaa  ppoossttaajjii,,  ppooddkkoommiissiijjaa  zzaa  rreeššeevvaannjjee  iizz  ppllaazzoovv  ppaa  
nnoossiilleecc  vv  cceelloottnnii  GGRRSS..  

--  NNaa  ttaa  nnaaččiinn  bbii  vv  nnaajjkkrraajjššeemm  mmoožžnneemm  ččaassuu  iizzššoollaallii  tteeoorreettiiččnnoo  ssttoo  ((ccccaa  7700  
iinnššttrruukkttoorrjjeevv  iinn  3300  vvooddnniikkoovv  rreeššeevvaallnniihh  ppssoovv)),,  pprraakkttiiččnnoo  ppaa  oodd  33  ––  66  nnaa  ppoossttaajjoo,,  
kkaarr  ppoo  mmoojjii  oocceennii  zzaaddoossttuujjee  ppoottrreebbaamm..  

  
  
  
UUppoorraabblljjeennaa  oopprreemmaa  iinn  vviirrii  
  
  
          OOPPRREEMMAA::  
--  OOsseebbnnii  rraaččuunnaallnniikk::  PPeennttiiuumm  IIII,,  112288MMBB,,  WWiinnddoowwss  9988,,  kkaassnneejjee  FFuujjiittssuu  nnootteessnniikk  

((vvssaakkaa  ppoossttaajjaa  iimmaa  eenneeggaa,,  vveennddaarr  zzaa  kkvvaalliitteettnnoo  iinn  hhiittrroo  ddeelloo  nnii  nnaajjbboolljj  pprriimmeerreenn))..  
--  PPrrooggrraammsskkaa  oopprreemmaa::  IInntteerraakkttiivvnnii  AAttllaass  SSlloovveenniijjee  ((zzaarraaddii  pprreevveelliikkeeggaa  mmeerriillaa,,  

nneennaattaannččnnoossttii  iinn  nneettooččnnoossttii,,  nneemmooggooččee  pprreelliivvaannjjee  ppooddaattkkoovv  iinn  vvnnaaššaannjjaa  ssvvoojjiihh  
kkaarrtt  sseemm  ggaa  ooppuussttii)),,  MMaapp  SSoouurrccee  ((zzaarraaddii  nneezzmmoožžnnoossttii  vvnnaaššaannjjaa  ssvvoojjiihh  kkaarrtt  vv  
pprrooggrraamm  sseemm  ggaa  ooppuussttiill)),,  GGPPSS  MMaappppiinngg  SSooffttwwaarree  ––  OOzzii  EExxpplloorreerr  ((zzaa  sseeddaajj  
nnaajjbboolljjššii  pprrooggrraamm,,  kkii  zzaaddoovvoolljjuujjee  nnaaššee  zzaahhtteevvee))..  

--  GGPPSS  nnaapprraavvee::  GGAARRMMIINN  eeTTrreexx  SSuummmmiitt,,  eeTTrreexx  VViissttaa,,  eeTTrreexx  LLeeggeenndd  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                      EEttrreexx  GGPPSS  sspprreejjeemmnniikk  
  
LLIITTEERRAATTUURRAA::  
--  GGeeoommaattiikkaa  ––  MMoozzaaiikk  mmeerrsskkiihh  eennoott  //  TTrriiggllaavv  JJoocc  //  TTeehhnniišškkaa  zzaalloožžbbaa  SSLLOO  11999966  
--  GGeeooggrraaffsskkii  iinnffoorrmmaacciijjsskkii  ssiisstteemm  ((GGIISS)),,  SSvveettoovvnnii  ppoolloožžaajjnnii  ssiisstteemm  ((GGPPSS))  ––  

DDiipplloommsskkaa  nnaallooggaa  //  BBoojjaann  RRuuppnniikk  //  VViissookkaa  ppoolliicciijjsskkoo--vvaarrnnoossttnnaa  ššoollaa  LLJJ  22000011  ––  
mmeennttoorrjjaa::  mmaagg..  IIggoorr  BBeelliičč  iinn  ddrr..  AAvvgguusstt  BBeelliičč  

--  IInntteerraakkttiivvnnaa  ppoommoočč  pprrii  uuppoorraabbii  pprrooggrraammsskkee  oopprreemmee  ((IIAASS,,  MMaapp  SSoouurrccee,,  OOzzii  
EExxpplloorreerr  

--  http://www.spin.si/drustvo-viharnik/gps.htm#Zgodovinahttp://www.spin.si/drustvo-viharnik/gps.htm#Zgodovina  

http://www.spin.si/drustvo-viharnik/gps.htm#Zgodovina
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OOSSTTAALLOO::  
--  PPrrii  sseezznnaannjjaannjjuu  iinn  iizzoobbrraažžeevvaannjjuu  ssoo  ppoommaaggaallii  ddoollggoolleettnnii  uuppoorraabbnniikkii  ttee  oopprreemmee  

((ppiilloottii  zzrraaččnniihh  iinn  vvooddnniihh  pplloovviill))  
--  RReessnniiččnnaa  uuppoorraabbnnoosstt  jjee  bbiillaa  pprreeiizzkkuuššeennaa  nnaa  vvssaakkoolleettnneemm  uussppoossaabblljjaannjjuu  vvooddnniikkoovv  

rreeššeevvaallnniihh  ppssoovv  nnaa  PPoohhoorrjjuu  iinn  vveelliikkoo  ppooiizzkkuussiihh,,  kkii  sseemm  jjiihh  iizzvveeddeell  ssaamm  iinn  zz  
mmaannjjššiimmii  sskkuuppiinnaammii..  

--  ZZ  eennaakkoo  oopprreemmoo  ssii  pprrii  ssvvoojjeemm  ddeelluu  uussppeeššnnoo  ppoommaaggaa  ssppeecciiaallnnaa  eennoottaa  MMNNZZ,,  pprrii  
iizzoobbrraažžeevvaannjjuu  kkaatteerree  sseemm  ssooddeelloovvaall..  

--  ZZ  eennaakkoo  oopprreemmoo  ssii  vv  ssvveettuu  iinn  ddoommaa  ppoommaaggaajjoo  ggaassiillccii  pprrii  nnaattaannččnneemm  lloocciirraannjjuu  
žžaarriišščč  oobbsseežžnniihh  ppoožžaarroovv  iinn  rreeššeevvaannjjuu  vv  ooggnnjjuu  uujjeettiihh  ggaassiillcceevv..  

--  EEnnaakkoo  nnaapprraavvoo  iinn  pprrooggrraammsskkoo  oopprreemmoo  iimmaa  vvggrraajjeennoo  hheelliikkoopptteerr  vv  zzaasseebbnnii  llaassttii  zzaa  
pprreegglleedd  vviissookkoonnaappeettoossttnniihh  ddaalljjnnoovvooddoovv  iinn  ooddkkrriivvaannjjee  ppooggrreeššaanniihh  oosseebb  ss  ppoommooččjjoo  
tteerrmmoovviizziijjee..  
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	      SATELITSKA NAVIGACIJA
	                         GPS                                                                                                                                                           
	Uvod
	    Območje kjer posreduje GRS se nenehno širi. Tako v prostorskem pogledu kot načinu in področju delovanja. Pri svojem delu se nenehno srečujemo z množico tehničnih pripomočkov, ki nam olajšajo delo oziroma skrajšajo intervencijski čas. Vse več je intervencij v zvezi z vodnimi športi (soteskanje), z jadralnimi padalci in zmajarji in ne nazadnje vse večkrat posredujemo pri iskanju pogrešanih oseb tako v gorskem svetu, sredogorju in nižavju. Zlasti iskanje pogrešanih in izgubljenih oseb ter padlih pilotov zračnih plovil je v svoji osnovi zahtevno, negotovo in dolgotrajno opravilo. Še ne dolgo tega smo in v veliki meri še, iskali po zastarelem principu »v strelcih«, kar je bilo izredno naporno, zamudno in neproduktivno delo. Predvsem pa je zahtevalo natančno poznavanje dotičnega področja. Nemalokrat se po končanem iskalnem dnevu (zlasti na razgibanem, obširnem, gozdnem terenu) ne ve zagotovo kateri predeli ali območja so bili pregledani in s kolikšno natančnostjo. V nadaljevanju so se nekatera območja pregledovala ponovno, nekatera nevede izpustila itd. V zadnjem času smo-so nekako le prišli do spoznanja, da dobro izšolan iskalni pes natančneje in hitreje od človeka pregleda enako veliko območje. V tem pogledu je bil storjen velik kvalitetni korak.
	    V smislu varnosti reševalcev (v času intervencije mora vodja nenehno natančno vedeti kje se nahaja posamezen reševalec) in v želji skrajšati čas iskanja oziroma dostopa do iskanega ali poškodovanega (s primerno tehnično opremo poiskati najkrajšo pot ali zelo temeljito opraviti pregled določenega območja in to tudi primerno dokumentirati) pa lahko še marsikaj storimo. Tudi na tem področju našega dela se pojavljajo novosti tako v tehničnem kot organizacijskem smislu. Naše osnovno znanje zajema poznavanje kart, čitanje le teh in poznavanje dela z kompasom (gibanje in orientacija v prostoru s pomočjo kompasa in karte). 
	    V želji za dosego zgoraj navedenih ciljev pa se nujno srečamo z satelitsko navigacijo, pripadajočimi napravami in programsko opremo. Z razširjenim znanjem orientacije, uporabo GPS naprav in primerno programsko opremo znatno izboljšamo pogoje dela reševalcev in lahko močno skrajšamo intervencijski čas. 
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