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Na podlagi 114. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št.
51/06 UPB1 in 97/10), ter 8. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 104/08) in v skladu z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2016 (sklep Vlade RS št. 843001/2016/12, z dne 3. 2. 2016) je vodja Izpostave URSZR Kranj sprejel

SKLEP
o izvedbi vaje "RUŠEVINA GORENJSKA 2016"

I.
Z namenom, da se preveri pripravljenost za ukrepanje ob potresu na območju Gorenjske regije
se izvede vaja celovitega preverjanja pripravljenosti oziroma urjenja štabov Cz s službami za
podporo ter sil za zaščito, reševanje in pomoč »RUŠEVINA GORENJSKA 2016«. Vaja bo
dvodnevna, napovedana, kombinirana in mednarodna z udeležbo sil avstrijske Dežele Koroške.
II.
Vaja se pripravi in izvede na podlagi predpostavke, da je območje Gorenjske regije prizadel
potres intenzitete VIII stopnje po evropski potresni lestvici (EMS). Iz različnih območij Gorenjske
regije prihajajo poročila o porušenih stanovanjskih in drugih objektih, ter poškodovanih
komunikacijah. Iz prejetih poročil je razvidno, da so najbolj prizadete naslednje občine: Bled,
Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Železniki in
Žirovnica.
Med drugim je v Občini Bled v ledeni dvorani na Bledu poškodovana cisterna v kateri se hrani
amonijak za hlajenje, izpust ogroža bližnjo okolico, kjer so predvsem hotelske zmogljivosti. V
Občini Gorenja vas-Poljane sta v poslovno stanovanjskem centru Gorenja vas poškodovana
dva objekta, uhaja plin, gori ostrešje, ujetih je več ljudi. V Občini Gorje je poškodovan objekt v
stari tovarni v Vintgarju, kjer se sumi, da so ujeti ljudje. V Občini Jesenice je v delno porušenih
objektih na območju obratov bivše železarne in v Kulturnem domu Hrušica ujetih več ljudi, večje
število prebivalcev je ostalo brez strehe nad glavo. V Občini Jezersko so ujeti ljudje v
ruševinah stavbe Kazina in Ankove karavle. V Mestni občini Kranj je v porušenih stavbah
bivše Oljarice Kranj v Britofu pri Kranju ujetih več ljudi. Poškodovani so industrijski objekti v
kompleksu Goodyear / SavaTech, pride tudi do požara. V Občini Radovljica je v Kamni Gorici
v porušeni stavbi ujetih več ljudi. V Občini Škofja Loka je na več lokacijah več porušenih
objektov, eden gori, ujetih je več ljudi, prišlo je do poškodb na vodovodu in plinovodu, v objektih,
ki so se zrušili v kanjon Selške Sore je prav tako ujetih več ljudi. V Občini Železniki so v
porušenih objektih ujeti ljudje, izpust nevarne snovi ogroža večje naseljeno območje. V Občini
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Žirovnica obstaja sum, da je v dolini Završnica plaz zasul več oseb ter, da je poškodovana
vodna pregrada HE Završnica.
Regijski center za obveščanje Kranj postopno prejema prijave o posledicah. Takoj prične z
aktiviranjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter obveščanjem pristojnih organov in
odgovornih oseb. Vodje intervencij iz vrst gasilskih enot takoj po prihodu na kraj dogodka
nemudoma pričnejo z oceno stanja in odrejanjem zaščitnih in reševalnih ukrepov ter zaprosijo
za aktiviranje dodatnih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko glede na oceno stanja in razsežnost posledic aktivira
Štab Civilne zaščite za Gorenjsko, namestnika poveljnika CZ za Gorenjsko, službo Civilne
zaščite za podporo Štaba CZ Gorenjske, zaposlene na Izpostavi Uprave RS za zaščito in
reševanje Kranj in kadrovske okrepitve Regijskega centra za obveščanje Kranj. Izvedejo se
priprave za morebitno aktiviranje prikolice za množično dekontaminacijo in prikolice za
množične nesreče iz regijske pristojnosti.
Zaradi obsežnosti posledic potresa in verižnih nesreč se v prizadetih občinah aktivirajo
poveljniki in Štabi Civilne zaščite, ki vzpostavijo pregled nad stanjem, potrebami,
razpoložljivimi silami in sredstvi za zaščito, reševanje in pomoč. Postopoma prevzemajo naloge
od ReCO Kranj na področju aktiviranja in obveščanja ter komuniciranju s silami iz svoje
pristojnosti. Postopoma štabi CZ občin pričnejo s poročanjem Štabu CZ za Gorenjsko o stanju
in posledicah potresa ter pomoči, ki jo potrebujejo ter preko sprejemnih mest zagotovijo vse
potrebno za organiziran sprejem pomoči v silah in sredstvih iz drugih občin, regij ali iz tujine.
Med potekom intervencije se posveča pozornost tudi postopkom v zvezi z zamenjavo in
počitkom moštva, zagotavljanjem nastanitve in oskrbe v terenskih pogojih, pošiljanja enot in
sredstev na pomoč drugim prizadetim občinam in organiziranemu sprejemu pomoči iz drugih
občin, regije ali iz tujine.
Podrobnejše predpostavke za posamezna območja oziroma delovišča po občinah pripravi
skupina za pripravo načrta vaje.
III.
Namen in cilji vaje so:
1. preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev iz načrtov zaščite in reševanja ob potresu na
vseh ravneh načrtovanja. Načrti se preverijo predvsem v delih, ki se nanašajo na
opazovanje in obveščanje, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, vodenje izvajanja
ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči;
2.

urjenje poveljnikov, namestnikov poveljnikov in članov štabov CZ na različnih nivojih s
službami za podporo na področju vodenja evidenc o poškodovanih objektih in osebah
udeleženih v nesreči, vzpostavitvi pregleda nad stanjem oziroma posledicah nesreč,
zaprosila za pomoč regijskemu štabu CZ, ki nato zagotavlja pomoč iz drugih občin in iz
tujine, vzpostavitvi in delovanju sprejemnih mest v regiji in v občinah vključno s postopki
HNS;

3.

uriti postopke vodenja intervencij v smislu vzpostavitve skupnega vodenja oziroma
koordinacije vseh sodelujočih enot na posameznih poveljniških mestih, enotnega
poročanja, vodenja ustreznih evidenc na poveljniških mestih in podobno;

4.

uriti postopke aktiviranja in uporabo prikolice za množične nesreče in organizacijo
delovanja mesta zdravstvene oskrbe na terenu ob podpori lokalnih enot;
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5.

uriti postopke aktiviranja in uporabo prikolice za množično dekontaminacijo ob podpori
lokalnih enot;

6.

preveriti komuniciranje in sodelovanje med posameznimi enotami ter službami ter
delovanje zvez ZARE na območjih vaje, možnost komuniciranja med poveljniškimi mesti,
štabi CZ s službami za podporo;

7.

uriti sile za zaščito, reševanje in pomoč za posredovanje ob porušitvah objektov, vključno z
evakuacijo in oskrbo poškodovanih ter drugih prizadetih ob nesreči ter uporabo
mednarodno sprejetih zvočnih in vizualnih znakov INSARAG;

8.

povečati usposobljenost za usklajeno delovanje raznovrstnih sil za zaščito, reševanje in
pomoč;

9.

preveriti ustreznost in opremljenost lokacij na katerih delujejo štabi CZ s službami za
podporo na različnih nivojih;

10. uriti delovanje štabov CZ in drugih vodstev sil ZRP na področju načrtovanja ustreznih
počitkov in zamenjave moštva, zagotavljanja prehrane in nastanitve moštva ali evakuiranih
prebivalcev v terenskih pogojih.
IV.
Vajo organizirajo:
 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava URSZR Kranj,
 Občina Bled,
 Občina Gorenja vas-Poljane,
 Občina Gorje,
 Občina Jesenice,
 Občina Jezersko,
 Mestna občina Kranj,
 Občina Radovljica,
 Občina Škofja Loka,
 Občina Železniki,
 Občina Žirovnica,
 Gasilske zveze in gasilska poveljstva občin,
 Policijska uprava Kranj,
 Osnovno zdravstvo Gorenjske, z zdravstvenimi domovi in službami nujne medicinske
pomoči.
V.
V vaji sodelujejo:
 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Kranj,
 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Kranj, Regijski
center za obveščanje Kranj,
 poveljnik in namestnik poveljnika CZ za Gorenjsko in Štab CZ za Gorenjsko v operativni
sestavi,
 Služba CZ za podporo Gorenjske z ekipami (Ekipa CZ za informacijsko in
komunikacijsko podporo Gorenjske – INFOKOM, Ekipa CZ za administrativno podporo
in druge potrebe Gorenjske),
 Regijske enote Civilne zaščite Gorenjske regije (HNS Celica, Oddelek za iskanje
zasutih v ruševinah, Oddelek za tehnično reševanje, Ekipa za tehnično reševanje s
specialnimi delovnimi stroji, Oddelek za RKB izvidovanje, Logistični center za
Gorenjsko),
 Občina Bled, poveljnik in štab CZ Občine Bled s službo za podporo ter silami za
zaščito, reševanje in pomoč iz svoje pristojnosti,
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Občina Gorenja vas-Poljane, poveljnik in štab CZ Občine Gorenja vas-Poljane s službo
za podporo ter silami za zaščito, reševanje in pomoč iz svoje pristojnosti,
Občina Gorje, poveljnik in štab CZ Občine Gorje s službo za podporo ter silami za
zaščito, reševanje in pomoč iz svoje pristojnosti,
Občina Jesenice, poveljnik in štab CZ Občine Jesenice s službo za podporo ter silami
za zaščito, reševanje in pomoč iz svoje pristojnosti,
Občina Jezersko, poveljnik in štab CZ Občine Jezersko s službo za podporo ter silami
za zaščito, reševanje in pomoč iz svoje pristojnosti,
Mestna občina Kranj, poveljnik in štab CZ MO Kranj s službo za podporo ter silami za
zaščito, reševanje in pomoč iz svoje pristojnosti,
Občina Radovljica, poveljnik in štab CZ Občine Radovljica s službo za podporo ter
silami za zaščito, reševanje in pomoč iz svoje pristojnosti,
Občina Škofja Loka, poveljnik in štab CZ Občine Škofja Loka s službo za podporo ter
silami za zaščito, reševanje in pomoč iz svoje pristojnosti,
Občina Železniki, poveljnik in štab CZ Občine Železniki s službo za podporo ter silami
za zaščito, reševanje in pomoč iz svoje pristojnosti,
Občina Žirovnica, poveljnik in štab CZ Občine Žirovnica s službo za podporo ter silami
za zaščito, reševanje in pomoč iz svoje pristojnosti,
Upravljavci infrastrukturnih objektov skladno z odločitvami občin,
Policijska uprava Kranj,
Osnovno zdravstvo Gorenjske, s službami nujne medicinske pomoči,
Društva in postaje Gorske reševalne zveze Slovenije, skladno s potrebami občin ali
regije,
Jamarska reševalna služba Slovenije,
Kinološka zveza Slovenije,SIP in ERP skupina za Gorenjsko, skladno s potrebami
občin ali regije,
Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije, skladno s potrebami občin ali regije,
Rdeči križ Slovenije, Območna združenja z ekipami prve pomoči in ekipami za
psihosocialno pomoč, skladno s potrebami občin ali regije,
Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Kranj,
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, OE Kranj,
Ministrstvo za obrambo - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

VII.
Vajo vodi vodja vaje, Jernej Hudohmet, vodja Izpostave URSZR Kranj in poveljnik Civilne
zaščite za Gorenjsko, ki spremlja priprave na vajo, spremlja potek vaje, daje informacije javnosti
in pripravi analizo vaje.
Pri pripravi in izvedbi vaje mu pomaga skupina za načrtovanje in vodenje vaje:
 Janez Prašiček, Izpostava URSZR Kranj,
 Aljoša Ažman, Občina Bled,
 Pavel Razložnik, poveljnik CZ Občine Gorenja vas-Poljane,
 Jakob Por, poveljnik CZ občine Gorje,
 Igor Arh, poveljnik CZ Občine Jesenice,
 Aleš Eržen, namestnik poveljnika CZ Občine Jezersko,
 Bojan Leskovar, Gregor Mesarič, Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve
Mestne občine Kranj,
 Matej Kejžar, poveljnik JGS MO Kranj in vodja operative JZ GRS Kranj,
 Janez Koselj, poveljnik CZ Občine Radovljica,
 Nikolaj Kržišnik, poveljnik CZ Občine Škofja Loka,
 Klemen Šmid, poveljnik CZ Občine Železniki,
 Marjan Dobnikar, poveljnik CZ Občine Žirovnica,
 Aljoša Jazbec, Matej Brajnik, Sektor uniformirane policije, Policijska uprava Kranj,
 Mitja Mohor, Zdravstveni dom Kranj - NMP Kranj,
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Igor Potočnik, predsednik GRZS,
Walter Zakrajšek, RC JRS Kranj,
Darko Turk, Kinološka zveza Slovenije,SIP in ERP skupina za Gorenjsko,
Matjaž Bolka, Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije, regijska enota Gorenjska,
Mateja Krašovec, RKS OZ Jesenice,
Marjan Potrata, RKS OZ Kranj,
Tanja Rupel, RKS OZ Radovljica,
Fani Mikš, RKS OZ Škofja Loka,
Aleš Cedilnik, Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig,
Gerfried Burger, poveljnik Gasilske zveze Celovec Dežela,
Bojan Malovrh, Ministrstvo za obrambo - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
VIII.

Načrt za izvedbo vaje mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o vajah na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 104/08). Načrt za izvedbo vaje mora biti
izdelan do 20. oktobra 2016.
IX.
Opazovanje in ocenjevanje vaje zagotovi Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami v sodelovanju s strokovnjaki s področja tehničnega reševanja oziroma reševanja iz
ruševin, zdravstva, gasilstva, policije in drugih, skladno s področji, ki se preverjajo v vaji. Na
deloviščih ocenjevalci izvajajo tudi nadzor nad izvajanjem varnostnih ukrepov.
X.
Stroške zavarovanja odgovornosti organizatorja vaje in druge skupne stroške krije Izpostava
URSZR Kranj, ki krije tudi stroške v zvezi z delovanjem enot iz regijske pristojnosti,
nastanitvenega centra za začasno nastanitev ogroženega prebivalstva ali baznega tabora za
nastanitev enot v Kranju, del stroškov imitacije vaje, stroške dopolnitve, vzdrževanja in
servisiranja materialno tehničnih sredstev regije ter skupne stroške prehrane (kar ne bodo že
zagotovile občine).
Vse dejavnosti pri pripravi in izvedbi vaje se financirajo po načelu, da vsak udeleženec krije
svoje stroške, skupne stroške na nivoju občine krije občina, skupne stroške na nivoju regije pa
krovni organizator.
Vsi udeleženci vaje morajo biti preko svojih ustanoviteljev zavarovani v skladu z 28. in 31.
členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami za primer poškodbe med vajo
oziroma za škodo povzročeno tretjim osebam. Za sklenitev ustreznega zavarovanja in s tem
povezanih stroškov so odgovorni ustanovitelji enot.

XI.
Vaja se izvede v dveh dneh, od petka do sobote, 28. in 29. oktobra 2016, v trajanju vsaj 24 ur
neprekinjeno. Natančen začetek in konec vaje bo določen z načrtom za izvedbo vaje,
predvidoma od 16. do 16. ure.
Pred praktično izvedbo vaje se izvedeta dve delavnici in sicer:
- 13. oktobra 2016 delavnica z namenom seznanitve vodij enot in ekip z mednarodnimi
smernicami INSARAG s poudarkom predvsem na uporabi mednarodnih znakov za
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označevanje objektov, uporabo zvočnih signalov ob delu na ruševini ter varnemu
pristopu in delu na ruševini,
14. oktobra 2016 delavnica za štabe CZ s službami za podporo s poudarkom na
obrazložitvi poteka vaje, sistema vodenja evidenc, poročanja, zagotavjanja delovanja
sprejemnih mest vključno z vlogo HNS Celice.
XII.

Delna analiza vaje z udeležbo predstavnikov vseh na vaji sodelujočih enot se izvede v desetih
dneh po končani vaji. Najkasneje do 29. 11. 2016 vodstvo vaje pripravi celovito analizo vaje s
predlogi ukrepov za izboljšanje stanja.
Vodja skupine za načrtovanje in vodenje vaje pripravi poročilo o vaji in ga najkasneje v
tridesetih dneh po končani analizi vaje posreduje poveljniku CZ RS.
XIII.
Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj z načrtom za izvedbo vaje seznani izvajalce
aktivnosti in sodelujoče v vaji »RUŠEVINA GORENJSKA 2016«, z analizo vaje in poročilom o
vaji pa Poveljnika CZ RS, poveljnika in Štab Civilne zaščite za Gorenjsko, Upravo RS za zaščito
in reševanje, župane, poveljnike in Štabe Civilne zaščite sodelujočih občin ter vodstva javnih
služb za zaščito, reševanje in pomoč, ki so sodelovala v vaji.
XIV.
Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj s tem sklepom seznani organizatorje in vse
sodelujoče v vaji »RUŠEVINA GORENJSKA 2016«.

Jernej Hudohmet
podsekretar
vodja izpostave
Poslano:
 poveljnik in namestnik poveljnika CZ za Gorenjsko in Štab CZ za Gorenjsko,
 Občina Bled in Štab CZ Občine Bled,
 Občina Gorenja vas-Poljane in Štab CZ Občine Gorenja vas-Poljane,
 Občina Gorje in Štab CZ Občine Gorje,
 Občina Jesenice in Štab CZ Občine Jesenice,
 Občina Jezersko in Štab CZ Občine Jezersko,
 Mestna občina Kranj in Štab CZ MO Kranj,
 Občina Radovljica in Štab CZ Občine Radovljica,
 Občina Škofja Loka in Štab CZ Občine Škofja Loka,
 Občina Železniki in Štab CZ Občine Železniki,
 Občina Žirovnica in Štab CZ Občine Žirovnica,
 Gasilska zveza Bled-Bohinj,
 Gasilska zveza Jesenice,
 Gasilska zveza Kokra,
 Gasilska zveza MO Kranj,
 Gasilska zveza Radovljica,
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Gasilska zveza Škofja Loka,
Gasilsko poveljstvo Občine Bled,
Gasilsko poveljstvo Občine Gorenja vas-Poljane,
Gasilsko poveljstvo Občine Gorje,
Gasilsko poveljstvo Občine Jesenice,
Gasilsko poveljstvo Občine Jezersko,
Gasilsko poveljstvo MO Kranj (JGS),
Gasilski poveljstvo Občine Radovljica,
Gasilsko poveljstvo Občine Škofja Loka,
Gasilsko poveljstvo Občine Železniki,
Gasilsko poveljstvo Občine Žirovnica,
Policijska uprava Kranj,
Ministrstvo za zdravje,
Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Zdravstveni dom Bled, postaja NMP Bled,
Zdravstveni dom Jesenice, postaja NMP Jesenice
Zdravstveni dom Kranj, postaja NMP Kranj,
Zdravstveni dom Radovljica, postaja NMP Radovljica,
Zdravstveni dom Škofja Loka, postaja NMP Škofja Loka,
JZ Gasilsko reševalna služba Jesenice,
JZ Gasilsko reševalna služba Kranj,
Gorska reševalna zveza Slovenije,
Društvo Gorsko reševalne službe Jesenice,
Društvo Gorske reševalne službe Jezersko,
Društvo Gorska reševalna služba Kranj,
Društvo Gorske reševalne službe Radovljica,
Društvo Gorske reševalne službe Škofja Loka,
Jamarska reševalna služba Slovenije,
Jamarska reševalna služba, RC Kranj,
Kinološka zveza Slovenije,SIP in ERP skupina za Gorenjsko,
Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije,
Rdeči križ Slovenije,
RKS OZ Jesenice,
RKS OZ Kranj,
RKS OZ Radovljica,
RKS OZ Škofja Loka,
Regijske enote CZ za Gorenjsko,
Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Kranj,
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, OE Kranj,
Uprava RS za zaščito in reševanje,
Izobraževalni center za zaščito in reševanje, Ig,
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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