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Informacija o teoretični/štabni vaji ZiR "POTRES - ZAHODNA
ŠTAJERSKA 2019"

Sklep o pripravi in izvedbi teoretične/štabne vaje ZiR »Potres - Zahodna Štajerska 2019«
(številka 843-39/2019-3 - DGZR z dne 2.8.2019) in Sklep o dopolnitvi sklepa o pripravi in
izvedbi vaje ZiR »Potres - Zahodna Štajerska 2019« (številka 843-39/2019-6 - DGZR z dne
6.9.2019) sta bila sprejeta na podlagi 96. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, številka 51/06 - UPB1 in 97/10), 8. člena Pravilnika o vajah na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, številka 104/08) ter v
skladu z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v letu 2019 (Sklep Vlade RS, št. 84300-1/2019/4, z dne 24.1.2019).
ORGANIZACIJA VAJE
Vajo organizirajo:
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava URSZR Celje,
- Občina Bistrica ob Sotli,
- Občina Braslovče,
- Mestna občina Celje,
- Občina Dobje,
- Občina Gornji Grad,
- Občina Kozje,
- Občina Laško,
- Občina Nazarje,
- Občina Podčetrtek,
- Občina Polzela,
- Občina Prebold,
- Občina Radeče,
- Občina Slovenske Konjice,
- Občina Šentjur,
- Občina Šmarje pri Jelšah,
- Občina Štore,
- Občina Tabor,
- Mestna občina Velenje,
- Občina Vransko,
- Občina Žalec,
- Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Celje.
V vaji sodelujejo javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, regijske enote in službe Civilne
zaščite, organi, službe in nevladne organizacije, ki v skladu z Regijskim načrtom zaščite in
reševanja ob potresu, verzija 3.0 (številka 8421-9/2015-8, z dne 5.6.2015) izvajajo naloge
zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitne ukrepe in sicer:
- Poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Zahodnoštajersko in Štab Civilne zaščite
za Zahodnoštajersko,
- Poveljniki in namestniki poveljnikov Civilne zaščite občin, ki jih lahko prizadene potres VIII
stopnje evropske potresne lestvice (EMS-98) ter Mestne občine Velenje in Občine
Slovenske Konjice ter občinski štabi Civilne zaščite,
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-

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava URSZR Celje z
ReCO Celje,
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Celje,
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Celje,
SV, 20. pehotni polk Celje,
Elektro Celje, d.d.,
VOC Celje, d.o.o.

PREDPOSTAVKA VAJE
Vaja »Potres 2019« se pripravi in izvede na podlagi predpostavke, da je širše območje Zahodno
Štajerske regije prizadel potres intenzitete VIII po evropski potresni lestvici EMS.
Najbolj so prizadete Mestni občini Celje in Velenje ter Občine Bistrica ob Sotli, Braslovče,
Dobje, Gornji Grad, Kozje, Laško, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Slovenske
Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vransko in Žalec, kjer se na javnih in
zasebnih stavbah pojavijo velike razpoke na stenah, več starejših in slabo grajenih stavb se
porušijo, močno je poškodovana elektro in cestna infrastruktura.
IZVEDBA VAJE
Vaja se izvede kot enodnevna, napovedana, teoretična vaja v četrtek, 24.10.2019, v času med
07.00 in 14.00 uro. Natančen začetek in konec vaje določi vodja vaje.
NAMEN IN CILJI VAJE SO:
- preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v regijskih in 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.
Za dajanje informacij v zvezi z vajo "Potres 2019" so pristojni:
- Janez Melanšek, vodja Izpostava URSZR Celje, 051 660 811, vodja vaje;
- Boštjan Oprešnik, Izpostava URSZR Celje, 030 711 202, vodja skupine za pripravo načrta.
S spoštovanjem,
Pripravil:
Boštjan Oprešnik
svetovalec

Janez Melanšek
višji svetovalec
vodja izpostave

