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I. UVOD 

 
 
Z namenom, da se preveri in izboljša pripravljenost za učinkovito in usklajeno delovanje različnih 
sil za zaščito, reševanje in pomoč ob potresu na območju Zahodno štajerske regije, je Izpostava 
URSZR Celje sprejela sklep, da se pripravi in izvede vaja regijskega pomena. 
 
Vaja "POTRES V OBČINI LAŠKO 2019" bo enodnevna, napovedana, kombinirana ter vaja 
celovitega preverjanja pripravljenosti javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, državne, 
regijskih in občinskih enot in služb Civilne zaščite, organov, služb in nevladnih organizacij, ki v 
skladu z Regijskim načrtom ob potresu, verzija 3.0 (številka 8421-9/2015-8, z dne 5.6.2015) in 
občinskimi načrti ZiR ob potresu, izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitne ukrepe 
ob nesreči ob potresu.  
 
Vaja "POTRES V OBČINI LAŠKO 2019" se pripravi in izvede na podlagi predpostavke, da je širše 
območje Zahodno Štajerske regije prizadel potres intenzitete VIII po evropski potresni lestvici 
EMS. Podrobnejšo predpostavko vaje pripravi skupina za načrtovanje in pripravo vaje. Vaja bo 
potekala 24.10.2019. 
 
Občina Laško sodeluje v regijski vaji, in sicer preko aktiviranega Štaba Civilne zaščite občine in 
izvaja simulacijo dela štaba ob potresu. 
 
Načrt regijske vaje je pripravila zato imenovana skupina, načrt občinske vaje pa bo pripravila 
skupina imenovana s sklepom župana št. 843-1/2019z dne 10.9.2019. 
 
Načrt za izvedbo vaje je izdelan v skladu s Pravilnikom o vajah na področju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami (Ur. List RS št 104/2008) in na podlagi sklepa župana številka št. 843-
1/2019z dne 10.9.2019. 
 
Načrt je izdelala skupina za načrtovanje vaje občine in je navedena v sklepu župana številka št. 
843-1/2019z dne 10.9.2019. 
 
Vaja je načrtovana v smislu preverjanja stanja in zmogljivosti ukrepanja ob tovrstnih nesrečah in je 
del aktivnosti občine ob regijski vaji "POTRES – ZAHODNA ŠTAJERSKA 2019". Vaja bo služila 
kot najvišja stopnja usposabljanja vseh sodelujočih subjektov v organizacijsko in kompleksno čim 
bolj realnih razmerah in v simulacijskih pogojih. Poudarek bo na sodelovanju vseh udeležencev in 
na procesih vodenja na različnih nivojih izvajanja intervencije.  
 
 

1. OSNOVNI DOKUMENTI 

1.1 SKLEP IZPOSTAVE URSZR CELJE O REGIJSKI VAJI 

Priloga št. 1. 

1.2. OBČINSKI SKLEP O IZVEDBI VAJE  

 
Priloga št. 2. 
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2. PREDPOSTAVKA 

Vaja se pripravi na predpostavki, da je območje Zahodno štajerske regije prizadel potres in tako 
tudi občino Laško 

Regijski center Celje, ki v skladu s svojimi pristojnostmi aktivira ustrezne enote in službe in 
obvešča ostale pristojne organe, kot so odgovorne osebe občine ter poveljnika štaba CZ Občine 
Laško ter Operativno komunikacijski center Celje (policija). 

Zaradi obsega nesreče se aktivira Štab CZ občine. 
 

2.1. IZVEDBA VAJE 

 
Vaja "POTRES V OBČINI LAŠKO 2019" se izvede v četrtek 24.10.2019, ko bo svoje delo simuliral 
Štab CZ občine kot načrtovana večurna, teoretična vaja lokalne skupnosti. 
 
Vaja se izvede na podlagi pripravljenega elaborata, kjer je večina aktivnosti predvidenih in vnaprej 
načrtovanih. Zaščitni ukrepi ter naloge zaščite, reševanja in pomoči se v vaji izvedejo v skladu z 
načrti ter načeli stroke v obsegu, ki omogoča uresničitev namena in ciljev vaje.  
 
V prostorih Štaba CZ poteka štabna vaja, v kateri sodelujejo člani štaba CZ Občine Laško. Člani 
bodo prejeli pisne pozive, da se vaje udeležijo. V tem delu se bo najprej preverilo ranljivost 
objektov in pripadnikov sil in organov CZ, potem pa se bo izvedla simulacija potresa. Ta del vaje 
bodo spremljali opazovalec URSZR in ocenjevalec Inšpektorata RS VNDN. 
 
 

2.2 NAMEN IN CILJI VAJE 

 
Namen in cilji vaje "POTRES V OBČINI LAŠKO 2019" so: 
- preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v občinskih načrtih zaščite in reševanja ob potresu. 

Načrt se preveri predvsem v delih, ki se nanašajo na opazovanje in obveščanje, aktiviranje sil 
za zaščito, reševanje in pomoč, upravljanje in vodenje ter izvajanje ukrepov in nalog zaščite, 
reševanja in pomoči; 

- ugotoviti pomanjkljivosti in morebitna neskladja ter nedorečenosti v načrtih zaščite in reševanja 
in jih odpraviti; 

- preveriti postopke opazovanja, obveščanja in aktiviranja; 
- preveriti usklajenost delovanja, policije, javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, enot in 

služb Civilne zaščite, idr. 
 

V vaji in pripravah nanjo je potrebno v skladu s cilji nameniti posebno pozornost: 
 
- sodelovanju med občinskim štabom Civilne zaščite in službami za zaščito, reševanje in pomoč, 

javnimi reševalnimi službami, Policijo, idr., ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči ob 
potresu; 

- preverjanju postopkov obveščanja in aktiviranja pristojnih organov, enot in služb za zaščito, 
reševanje in pomoč ob potresu; 

- izvajanju zaščitnih ukrepov v skladu z  občinskim načrtom zaščite, reševanja in pomoči ob 
potresu. 
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3. SEZNAM VADBENCEV 

     Priloga št. 3. 
 

4. NALOGE VADBENCEV IN OSTALIH SODELUJOČIH 

4.1  POVELJNIK CZ OBČINE, ŠTAB CZ OBČINE in  EKIPA ZA INFORMACIJ-   
SKO IN ADMINISTRATIVNO PODPORO 

Poveljnik Civilne zaščite vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, štab pa 
mu pri tem zagotavlja strokovno pomoč. Njegovi člani so namreč strokovnjaki za posamezna 
področja in predstavniki organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči 
v skladu z načrti zaščite in reševanja. V štabu civilne zaščite občine so tako predstavniki Štaba CZ 
in  ekipa za informacijsko in administrativno podporo. 

 
Poveljnik CZ občine:  

- odreja aktiviranje Štaba CZ OL in drugih sil za ZRP; 
- vodi in usmerja ZRP ob potresu na območju OL; 
- odreja umik ljudi, živali in premoženja in ogroženih objektov in območij; 
- odreja uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev; 
- odreja uporabo tujega zemljišča za potrebe ZIR; 
- odreja porušitev objekta; 
- odreja obvezno sodelovanje državljanov v ZIR v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi 

za ZIR; 
- izvaja druge zakonske naloge in odredbe župana. 

 
Štab CZ OL:  
- nudi poveljniku CZ OL strokovno pomoč pri vodenju nalog ZRP; 
- organizira in izvaja reševalne intervencije iz občinske pristojnosti; 
- zagotavlja logistično podporo občinskim silam ZIR. 

 
Ekipa za informacijsko in administrativno podporo 
- zagotavlja informacijsko podporo; 
- opravlja administrativne zadeve. 
 

 SITUACIJA 
ReCO se skladno z navodilom-operativnim načrtom in alarmnim načrtom izvede alarmiranje in 
obvesti o nesreči vodilne osebe Občine Laško. V aktivnost se vključi poveljnik CZ Občine Laško, ki 
aktivira celoten štab in ekipo za informacijsko in administrativno podporo. 
 

 NALOGE 

Štab CZ in ekipa za informacijsko in administrativno podporo nudita poveljniku štaba podporo. 
Poveljnik vodi intervencijo. 
 

5. SCENARIJ IN ČASOVNICA ZA IZVEDBO VAJE 

5.1. SCENARIJ 

 
Po scenariju pride do potresa z epicentrom v Občini Žalec.  
 
Iz ReCO nas obvestijo, da je prišlo do potresa. Kmalu na pristojnem ReCO Celje pričnejo 
sprejemati številne klice za pomoč ob dogodkih, ki so posledica potresa, poveljnik CZ občine 
zahteva aktiviranje štaba. 
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Posledice potresa so vidne tudi na javni komunalni infrastrukturi, zato se poveljnik CZ občine 
odloči, da se aktivira štab v celoti in ekipa za informacijsko in administrativno podporo. 
 
 

5.2. ČASOVNICA IZVEDBE VAJE 
 
Delo štaba se prične 7.00 uri. Po sklicu štaba (štab skliče poveljnik CZ OL po obvestilu z ReCO  se 
člani štaba sestanejo v prostorih Štaba CZ Občine Laško. Glede na prihajajoča obvestila si člani 

štaba razdelijo delo in naloge. Glede na obsežnost del se aktivira tudi ekipa za informacijsko in 
administrativno podporo. Delo vodi in usmerja poveljnik CZ. 
 
Pri delu si pomagajo z načrti ZIR in prilogami načrtom ZIR. O delu štaba se vodi delovnik, vse 
odredbe se pisno beležijo. 
 
Med potekom vaje, štab CZ občine preveri dosegljivost vseh subjektov, omenjenih v načrtu ZIR na 
način, da se kličejo posamezniki po seznamu in preverjajo v kakšnem času lahko pridejo na 
določeno lokacijo. Obenem se preverjajo telefonske številke in ostali podatki (naslov). 
 

6. ZVEZE 

6.1. NAČRT ZVEZ IN OBVEŠČANJA, TER NAVODILA ZA UPORABO 
RADIJSKIH ZVEZ 

 
Načrt radijskih zvez  je namenjen za hitro in nemoteno medsebojno sporazumevanje pri 
koordiniranju dela med izvajanjem posameznih nalog. Za operativne govorne radijske zveze se 
uporablja sistem zvez ZARE. Načrt  in navodila posreduje ReCO Celje. 

 

7. SEZNAM TEHNIČNO MATERIALNIH SREDSTEV 

 
Priloga št. 4. 
 

8. OGLED VAJE - OCENJEVALCI 

 
Namen in naloge spremljanja vaje so: 

 spremljanje uresničevanja ciljev vaje, 

 preverjanje primernosti meril za organiziranje in opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

 preverjanje organiziranosti sil zaščite, reševanja in pomoči, 

 preverjanje stanja organiziranosti in delovanja sistema opazovanja in obveščanja. 
 
Opazovalci med vajo nimajo pravice vplivati na odločitve organov vodenja ali kakor koli posegati v 
potek vaje. O morebitnih nepravilnostih, ki lahko ogrozijo varnost izvajalcev vaje morajo obvestiti 
vodstvo vaje. Opazovalci v 5 dneh po končani vaji izdelajo poročilo o spremljanju vaje, ki mora 
vsebovati: 
 

 opis uporabljenih metod pri spremljanju vaje, 

 ugotovitve o stanju in pomanjkljivostih pri vodenju in izvajanju vaje, 

 ugotovitve o stanju in pomanjkljivostih načrtovanih rešitev, 

 predloge za odpravo pomanjkljivosti.  
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8.3. ZAŠČITNI UKREPI 
 
V vaji se izvajajo naslednji ukrepi in naloge: 
 
Opazovanje in obveščanje: 

 obveščanje javnosti, 

 obveščanje organov, 

 zbiranje in obdelava podatkov o posledicah, 

 pozivanje pripadnikov CZ in drugih sil. 
 
 

9. FINANČNI NAČRT VAJE 
 
Vse dejavnosti pri pripravi in izvedbi vaje se financirajo po načelu, da vsak udeleženec krije stroške 
svojih priprav in sodelovanja na vaji.  
 

10. NAČRT INFORMIRANJA JAVNOSTI 

Za obveščanje javnosti o izvedbi vaje je pristojna občina in vodja vaje. O vaji obveščajo javnost 
akreditirani novinarji.  
 
 

11. ANALIZA, POROČILO O VAJI IN EVIDENTIRANJE VAJE, ZAKLJUČEK 

 

11. 1. ANALIZA VAJE NAJ OBRAVNAVA IN VSEBUJE: 

 

 priprave na vajo z izdelavo načrta, usposabljanje,  

 učinkovitost opazovanja, obveščanja in alarmiranja, posredovanja informacij, aktiviranja 
potrebnih sil in sredstev ter obveščanja odgovornih, 

 usposobljenost in učinkovitost delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč, logistične 
podpore, nudenje prve pomoči in medicinske pomoči, 

 uspešnost in učinkovitost vodenja posameznih intervencij, 

 sodelovanje med silami zaščite in reševanja, 

 zaključek s sklepi in priporočili za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v zvezi s pripravo in 
izvedbo vaje. 

 
Delne analize vaje so dolžni izvesti takoj po končani vaji zlasti: 

 vodje sil za zaščito reševanje in pomoč, ki so sodelovale v vaji, 

 poveljnik Civilne zaščite, 

 predstavniki drugih organov, ki sodelujejo v vaji, 

 opazovalci in ocenjevalci. 
 
Delne analize morajo vsebovati vsaj: 

 poimenski seznam vadbencev iz enote, 

 opis izvajanja aktivnosti enote z navedbo časov, 

 oceno načrtovanja in vodenja vaje, 

 ugotovljene nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, 

 ugotovitve in predloge za izboljšave z navedbo nosilcev, virov in rokov izvedbe. 
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11.2. ANALIZA VAJE SE IZDELA V TREH FAZAH IN SICER:  

 

 prva analiza, ki jo opravi vodstvo vaje takoj po zaključku vaje in se po njej potek in rezultati 
vaje predstavijo sodelujočim v vaji; 

 analiza, ki jo opravijo posamezni vodje intervencij in opazovalci vaj in jo pisno dostavijo 
skupini za pripravo vaje najkasneje  v 5 dneh po zaključku vaje, ta pa izdela delno analizo, 
ki jo pošlje na Izpostavo do 4.11.2019. 

 končna analiza vaje se do 25.11.2019 pošlje na Izpostavo. 

 

11.3. ZAKLJUČEK VAJE 

 
Po zaključku vaje se župan, poveljnik CZ in strokovni delavec OL udeležijo skupnega sestanka 
vseh sodelujočih občin na regijski vaji na Izpostavi IURSZR Celje. 
 
 

12. PRILOGE  

 

Priloga št. 1: SKLEP IZPOSTAVE URSZR CELJE O REGIJSKI VAJI, 
Priloga št. 2: OBČINSKI SKLEP O IZVEDBI VAJE, 
Priloga št. 3: SEZNAM VADBENCEV, 
Priloga št. 4: SEZNAM TEHNIČNO MATERIALNIH SREDSTEV. 


