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Številka:  843-1/2019 
Datum:   10.9.2019 
 
 
Župan Občine Laško na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/16 – UPB1 in 97/10), 8. člena Pravilnika o vajah na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) in na 
podlagi Sklepa o pripravi in izvedbi vaje »Potres - Zahodna Štajerska 2019« Izpostave 
URSZR Celje, številka 843-39/2019-3-DGZR, z dne 2.8.2019, izdajam 
 
 

SKLEP 
O  PRIPRAVI IN IZVEDBI VAJE »POTRES V OBČINI LAŠKO 2019« 

 
 

I.  
 
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 
»Potres - Zahodna Štajerska 2019«. Vaja »Potres - Zahodna Štajerska 2019« bo 
enodnevna, napovedana, teoretična ter vaja celovitega preverjanja pripravljenosti javnih 
služb za zaščito, reševanje in pomoč, državnih, 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.  
 
Najbolj so prizadete občine, ki jih skladno z regijsko oceno ogroženosti (Izpostava URSZR 
Celje, številka 842-14/2013-32, z dne 24.12.2013) lahko prizadene potres VIII stopnje po 
evropski potresni lestvici EMS-98 (18 občin) in Mestna občina Velenje, ki jo lahko prizadene 
potres VII stopnje po evropski potresni lestvici EMS-98, kjer se na javnih in zasebnih stavbah 
pojavijo velike razpoke na stenah, več starejših in slabo grajenih stavb se porušijo. 
 
Podrobnejše predpostavko vaje pripravi skupina za načrtovanje in pripravo vaje. 
 
Občina Laško sodeluje v regijski vaji 24. oktobra 2019. Aktivira se Štab Civilne Zaščite 
Občine Laško in izvaja simulacijo dela štaba ob potresu.  
 

II.  
 
Načrt za izvedbo vaje »POTRES v OL 2019« pripravi skupina za načrtovanje in pripravo 
vaje. Občinski načrt je priloga k regijskemu načrtu vaje. 
 

III.  
Namen in cilji vaje 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; 
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- 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. 
IV. 

 
V vaji in pripravah nanjo je potrebno v skladu s cilji nameniti posebno pozornost: 
- sodelovanju med 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 občinskimi načrti zaščite, reševanja in pomoči ob 
potresu. 

V. 
 
Namen in cilji vaje »POTRES v OL 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.. 
VI. 

 
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. 

 
Vajo organizira Občina Laško. 
 

VII. 
 
V vaji sodelujejo: 
- poveljnik in namestnik CZ OL, 
- štab CZ OL, 
- ekipa za informacijsko in administrativno podporo, 
- Izpostava URSZR in ReCO Celje. 
 
Po odločitvi vodstva vaje se lahko v vajo vključijo tudi drugi vadbenci. 
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VIII. 

 
Vajo vodi vodstvo vaje, ki je zadolženo za pripravo in izvedbo vaje, informiranje javnosti in 
pripravo analize vaje. 
 
V vodstvu vaje in skupini za pripravo načrta so: Jože Senica, Aljaž Krpič, Kaluža Andrej, 
Marjan Salobir, Marko Ratej, Robert Bezamovski, Gašper Klemenc, Franetič Janko in Vesna 
Sgerm. 

IX. 
 
Načrt za izvedbo vaje mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o vajah na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08). Načrt za izvedbo vaje mora 
biti izdelan do 24.9.2019 in poslan na Izpostavo URZSR Celje. 
 

X. 
 
Vse dejavnosti pri pripravi in izvedbi vaje se financirajo po načelu, da vsak udeleženec krije 
svoje stroške.  
 
Vsi udeleženci morajo biti zavarovani za primer poškodbe pri delu. 
 

XI. 
 
Vaja se izvede kot enodnevna vaja, v četrtek 24. oktobra 2019, v skladu z načrtom za 
izvedbo vaje. 

XII. 
 
Vsi sodelujoči v vaji takoj po končani posamezni aktivnosti, ki se izvaja kot sestavni del vaje 
v skladu s tem sklepom, pripravijo delno analizo, ki jo najkasneje v desetih dneh po končani 
vaji ali drugi aktivnosti pošljejo vodstvu vaje. Na osnovi delnih analiz vadbencev vodstvo vaje 
najkasneje v 30 dneh pripravi končno analizo vaje. Vsebina analize vaje se določi z načrtom 
za vajo. 

XIII. 
 
Z načrtom za izvedbo vaje se seznani izvajalce aktivnosti in sodelujoče, z analizo vaje pa 
župana Občine Laško, poveljnika štaba CZ, URSZR Izpostavo Celje. 

 
XIV. 

 
Sklep velja z dnem sprejema. 
 

   
 
Pripravila: 
Vesna Sgerm           ŽUPAN 
Svetovalka         Franc Zdolšek 
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Sklep vročiti: 
 

 Imenovanim, 

 Arhiv tu. 
 
 
V vednost: 
 

 Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava URSZR Celje. 
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