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OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

 
 
 
Številka: 840-4/2016-60 (6-05) 
Datum: 18. 9. 2018 
 
Na podlagi 37. in 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 51/06 in 97/10), Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) in 37. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 
430/15 z dne 28. 9. 2015) ter na podlagi 5. člena Dogovora o medsebojnem sodelovanju in 
medsebojni pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z dne 21. 10. 
2016, izdajam naslednji 
 
 
 

S K L E P 
o pripravi in izvedbi občinske vaje zaščite, reševanja in pomoči  

»ŽELEZNIŠKA NESREČA VERD 2018« 
 
 
 

I. 
 
Ime vaje  
 
»ŽELEZNIŠKA NESREČA VERD 2018«. 
 
 

II. 
 
Vrsta vaje 
 
Občinska vaja, je napovedana dvodnevna kombinirana vaja celovitega preverjanja sistema 
zaščite, reševanja in pomoči, ki obsega: 
- izvedbo štabne vaje za občinsko vajo »ŽELEZNIŠKA NESREČA VERD 2018«, 
- posredovanje ob nesreči z nevarno snovjo, 
- posredovanje ob množični nesreči, 
- postopek evakuacije okoliškega prebivalstva, 
- postopek sprejema, namestitve in oskrbe evakuiranega prebivalstva, 
- oskrba z vodo v primeru izrednega dogodka, 
- sodelovanje s Slovenskimi železnicami (SŽ), d.o.o. 
 
 

III. 
 
Predpostavka vaje 
 
Pred Železniško postajo Verd je prišlo do železniške nesreče med potniškim in tovornim 
vlakom, ki med drugimi prevaža dizelsko gorivo - nevarne snovi. Zaradi trka so se v vlaku 
poškodovali potniki, tovorni vagon pa je iztiril, pri čemer je dizelsko gorivo pričelo iztekati iz 
cisterne. Zaradi nesreče z nevarno snovjo se v skladu z načrtom izvaja evakuacija 
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okoliškega prebivalstva. Sočasno se na cesti Vrhnika – Verd, pred kamnolomom Verd, zgodi 
prometna nesreča avtobusa na katerem je več oseb. 
 
Vaja predstavlja nesrečo s predpostavko posredovanja ob nesreči z nevarno snovjo, nudenje 
prve pomoči, nujne medicinske pomoči in triaže, tehničnega reševanja, varovanje okolice od 
požara, evakuacija okoliškega prebivalstva, sprejem, namestitev in oskrba evakuiranega 
prebivalstva ter oskrba s pitno vodo. 
 
Vaja bo potekala v občini Vrhnika. Železniška in prometna nesreča, ukrepi za zavarovanje, 
tehnično reševanje, prva pomoč (primarna triaža) se bodo izvajali na stranskem železniškem 
tiru ter na posesti na cesti, cca 150 m pred Železniško postajo Verd. Izvajanje nujne 
medicinske pomoči in triaže, štabno vodenje ter oskrba z vodo bo potekalo v KS Verd. 
Oskrba z vodo z odvzemom v Logatcu in Brezovici bo potekala v skladu z načrtom JP KPV 
in z medobčinskim Dogovorom o medsebojnem sodelovanju in pomoči na področju varstva 
pred naravnim in drugimi nesrečami, št. 842-1/2016-43 (6-05), ki se izvaja ob izpadu 
vodovodnega omrežja. Sprejem, namestitev in oskrba evakuiranega prebivalstva pa v 
Športnem parku Vrhnika. Podrobnosti bodo navedene v elaboratu vaje. 
 
 

IV. 
Namen in cilj vaje 
 
Namen in cilj vaje je preveriti: 
- delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) v občini Vrhnika po Občinskem 

načrtu ZiR ob železniški nesreči ter na podlagi ugotovitev, izboljšanje sedanjega stanja 
organiziranosti in pripravljenosti za tovrstne reševalne akcije; 

- usklajenost vodstva pri sprejemanju odločitev, koordinacijo in vodenje intervencijskih sil 
ZRP; 

- obvladanje, posredovanje, reševanje in ukrepanje intervencijskih sil ob nesreči z nevarno 
snovjo v železniškem prometu; 

- obvladanje, posredovanje, reševanje in ukrepanje intervencijskih sil ob množični nesreči v 
železniškem in cestnem prometu; 

- in izpopolniti načrte za izvedbo zaščitnih ukrepov ravnanja na železnici ter ukrepanje ob 
podobnih primerih z vsemi razpoložljivimi silami in materialnimi sredstvi, ki so na voljo v 
lokalnih skupnostih ali regiji; 

- operativno usposobljenost, pripravljenost in skupno delovanje sil ZRP ob reševanju 
ponesrečencev v prometnih sredstvih na železnici in cestnem prometu ter odpravljanju 
posledic nesreč: 
▪ detekcija iztekajoče snovi, 
▪ gašenje požara večjega obsega, 
▪ tehnično reševanje, 
▪ reševanje večjega števila ponesrečencev, 
▪ transport ponesrečenih ljudi na območje triaže (z reševalnimi vozili, žičnica, ročni 

prenos),  
▪ evakuacija ljudi iz ogroženega območja, 
▪ sprejem, namestitev in oskrba evakuiranega prebivalstva; 

- sodelovanje in organizacijo dela sil ZRP, zlasti gasilskih enot GZ Vrhnika, enot Nujne 
medicinske pomoči (NMP) ZD Vrhnika in enot Civilne zaščite predvsem Službe za 
podporo ter prostovoljnih enot organizacij, društev in podjetij vključenih v sistem zaščite in 
reševanja na nivoju občine; 

- in izboljšati postopke ukrepanja, obveščanja in alarmiranja ob večji intervenciji na lokalni 
ravni; 

- sodelovanje z občinam podpisnicam medobčinskega sporazuma o medsebojni pomoči, 
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- sodelovanje z zunanjimi intervencijskimi javnimi službami vključene v sistem ZRP (GB LJ, 
RP KC LJ, ReCO, Dispečerska služba zdravstva, URSZR, GZ Logatec in GZ Brezovica);  

- koncept varnosti in načina posredovanja sil ZRP ob železniški nesreči, v povezavi in 
sodelovanjem Slovenskih železnic in njihovih zaposlenih in tehnike; 

- načrt oskrbe z vodo v primeru izrednih razmer (izpad centralnega vodovodnega omrežja). 
 
 

V. 
 
Temeljni cilj vaje je usposabljanje ter preverjanje strokovne in materialne usposobljenosti 
organiziranih posameznih subjektov sistema ZRP v občini Vrhnika za izvajanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči v primeru železniške nesreče z nevarno snovjo, množične nesreče, 
evakuacije, sprejema, namestitve in oskrbe evakuiranega prebivalstva, odprava 
pomanjkljivosti pri načrtovanju ter usklajevanju delovanja organov vodenja na različnih 
ravneh organiziranja in delovanja.  
 
 

VI. 
 

V vaji in pripravah nanjo je potrebno v skladu s cilji, nameniti posebno pozornost: 
- organizaciji in koordinaciji vodenja intervencije ter sodelovanju med teritorialnimi 

gasilskimi enotami in drugimi silami ZRP, 
- delovanju štaba CZ Občine Vrhnika in gasilskih enot ter drugih sil ZRP, 
- ukrepanje medicinske oskrbe in organizacija triaže v skladu z Načrtom ukrepov za primer 

množične nesreče z razpoložljivimi silami reševalcev NMP ZD Vrhnika, ekip PP RK OZ 
Vrhnika in gasilskih ekip PP GZ Vrhnika, 

- sodelovanje s Slovenskimi železnicami in njihovimi ekipami na terenu, 
- dostop do lokacije nesreče, 
- organizacija in izvedba zavarovanje kraja nesreče, 
- obveščanje in izvedba evakuacije, sprejem, namestitev in oskrba, 
- izvajanju zaščitnih ukrepov,  
- pravilni uporabi prikolice za množične nesreče,  
- pravilni uporabi komunikacijskega kovčka za radijske zveze, 
- uporabi ustrezne tehnike, opreme in sredstev, 
- logistična oskrba enot na terenu. 
 
 

VII. 
Organizator vaje 
 
Vajo organizira Občina Vrhnika v sodelovanju s Slovenskimi železnicami. Vajo izvedejo s 
strani Občine Vrhnika: Štab CZ občine Vrhnika, Gasilska zveza Vrhnika, Zdravstveni dom 
Vrhnika, JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. S strani 
Slovenskih železnic, pa vajo izvedejo pristojne službe Slovenskih železnic. 
 
 
 

VIII. 
 

Udeleženci vaje 
 
Vadbenci na vaji so: 
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Občinski organi: 
- Občinska uprava 
 
Sile za zaščito in reševanje: 
- Poveljnik CZ 
- Člani Štaba CZ 

 
Enote, službe, društva in druge nevladne organizacije: 

- GZ Vrhnika 

- OZ Rdečega križa Vrhnika 

- Župnijska Karitas Vrhnika 

- Planinsko društvo Vrhnika 

- Društvo tabornikov Vrhnika 

- Skavtska skupina Vrhnika 

 

Javne službe in podjetja vključene v zaščito, reševanje in pomoč: 
- Javna gasilska služba GZ Vrhnika 
- Zdravstveni dom Vrhnika – NMP 
- Zavod Ivana Cankarja Vrhnika 
- Center za socialno delo Vrhnika 
- Policijska postaja Vrhnika 
- MIRED 
- JP KPV, d.o.o., 
- Kamnolom Verd d.o.o. 
- Mivšek Rajko s.p. 
- GO-DO d.o.o. 
- M-OREL d.o.o. 
 
Enote in službe CZ: 
- Ekipa za informacijsko in administrativno podporo, 
- Ekipa za oskrbo, 
- Ekipa za TRE. 

 
Vabljeni sodelujoči: 
- Slovenske železnice, d.o.o. 
- Vrtec Vrhnika 
- Gasilska brigada Ljubljana 
- Reševalna postaja KC Ljubljana 
- Dispečerska služba zdravstva Ljubljana 
- CZ Log-Dragomer 
- CZ Borovnica 
- CZ Logatec 
- Gasilska zveza Logatec 
- Gasilska zveza Brezovica 
- Izpostava URSZR Ljubljana 
- Regijski center za obveščanje Ljubljana 
- Komunalno podjetje Logatec d.o.o. 
- Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. 
- Radio 1 »Orion« 
- Naš časopis 
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Po odločitvi vodstva vaje se lahko v vajo vključijo tudi drugi vadbenci. 
 
Vsi udeleženci vaje morajo biti zavarovani za primer poškodbe pri delu ali za primer 
odgovornosti. 
 
 

IX. 
 
Vodstvo vaje 
 
Vajo vodi vodstvo vaje v sestavi: 
- Peter Rodič, poveljnik Civilne zaščite občine Vrhnika 
- Nataša Čož, namestnica pov. CZ in svetovalka ZiR Občine Vrhnika 
- Bruno Govekar, poveljnik poveljstva Vrhnika – vodja intervencije 
- Sandi Jereb, nam. pov. poveljstva Vrhnika – pomočnik vodje intervencije 
- Blaž Palčič, pomočnik vodje intervencije 
- Aleksander Remškar, pomočnik vodje intervencije za varnost 
- Peter Žitko, center zvez  
- Igor Oblak, center zvez 
- Gašper Tominc – stiki z javnostmi 
- Mirna Rogelj, vodja zdravstvene intervencije, 
- Eva Gorup Cedilnik, vodja medicinske oskrbe 
- Mirko Nunič, vodja policijske intervencije, 
- Marko Jularič, vodja intervencije SŽ 
- Anton Javrnik, SŽ 
 
 
Skupina za operativno pripravo vaje: 
- Nataša Čož (Občina Vrhnika) – organizacija in koordinacija vaje 
- Peter Rodič, Benjamin Svenšek (OŠCZ), Peter Kenk, – nevarne snovi 
- Peter Rodič, Benjamin Svenšek, Nataša Čož, Jože Turk, Špela Rot, Peter Kenk (OŠCZ), 

Vesna Homar in Miha Stražar (ZD Vrhnika) – potniški vlak, avtobus ter poveljniško mesto 
- Špela Rot (OŠCZ), Vesna Homar, Miha Stražar, Andreja Bevk Prek (ZD Vrhnika), 

Zdravko Lavrič (SŽ) - medicinska oskrba in psihosocialna pomoč 
- Peter Žitko - zveze, obveščanje in alarmiranje 
- Jože Turk (OŠCZ), Andrej Treven (JP KPV d.o.o.) - tehnično reševanje in oskrba z vodo 
- Vojko Jerina (OŠCZ), Žiga Menard (CZ), Roman Novak (ZiC) - evakuacija, sprejem, 

namestitev in oskrba evakuiranega prebivalstva 
- Mirko Nunič (PP Vrhnika) – delo policije 
- Janez Jaše (MIRED) – delo redarstva 
- Anton Javrnik (SŽ) – organizacija in koordinacija vaje 
- Marko Jularič, Gabrijel Cizl, Silva Kristan (SŽ) – organizacija prometa za izvedbo vaje 
- Slavko Pepelnjak (SŽ - VIT) – dvopotno vozilo Unimog 
- Karmen Jurca (SŽ - SGD) – varnosti vaje 
- Vitomir Džurdžević (SŽ – Tovorni promet) – tovorni vlak 
- Janko Di Monte in Samo Kerlatec (SŽ – Potniški promet) – potniški vlak 
 
 

X. 
 
Vodstvo vaje mora biti seznanjeno s celotno organizacijo in načrtovanim potekom vaje ter 
časovnimi termini vključevanja posameznih udeležencev in izvajalcev nalog. 
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XI. 
 

Opazovanje in ocenjevanje vaje 
 
Potek vaje spremlja komisija opazovalcev v sestavi:  
- Viktor Razdrh, OŠCZ Vrhnika – vodja skupine 
- Vinko Keršmanc, OŠCZ Vrhnika 
- Domen Rozman, OŠCZ Log-Dragomer 
- Damjan Barut, OŠCZ Logatec 
- Ivan Škulj, CZ Borovnica 
- Boštjan Marinko, GZ Brezovica 
- Vesna Homar, NMP ZD Vrhnika 
- Miha Stražar, NMP ZD Vrhnika 
- Brigita Jazbar, UKC Ljubljana 
- Tahi Globočnik, RP KC Ljubljana 
- Andrej Poljšak, SŽ – Inšpektorat za promet 
- Predstavnik GBL 
- Predstavnik RPL 
- Predstavnik Izpostave URSZR Ljubljana 

 
Komisija poda poročilo na analizi vaje. 
 
 

XII. 
 

 
Logistična podpora za izvedbo vaje 
 
Vajo logistično podpirajo Štab CZ, GZ Vrhnika, JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., 
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika in Občina Vrhnika. 
 
 

XIII. 
 
Kraj in čas izvajanja vaje 
 
Vaja »ŽELEZNIŠKA NESREČA VERD 2018« se izvede v občini Vrhnika na območju Verda 
in Športnega parka vrhnika, s pričetkom dne, 13. 10. 2018 ob 12. uri in zaključkom dne, 13. 
10. 2018 ob 15. uri. 
 
Štabno vajo za izvedbo občinske vaje »ŽELEZNIŠKA NESREČA VERD 2018« dne, 13. 10. 
2018, se izvede v roku vsaj 3 dni pred izvedbo vaje na terenu.  
 
 

XIV. 
 
Finančna sredstva za kritje stroškov vaje  
 
Vse dejavnosti pri pripravi in izvedbi vaje »ŽELEZNIŠKA NESREČA VERD 2018« se 
financirajo po načelu, da vsak organizator in udeleženec vaje krije stroške svojih priprav in 
sodelovanja na vaji. 
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Financiranja vaje »ŽELEZNIŠKA NESREČA VERD 2018« v organizaciji Občine Vrhnika se 
zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Vrhnika namenjenih za zaščito in reševanje – 
Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZiR (4001 07039001 07001 4029700) in 
Gasilske zveze Vrhnika v skladu s pogodbo o izvajanju javne gasilske službe v občini 
Vrhnika – dejavnost gasilskih društev (4001 07039002 07004 412000) proračuna Občine 
Vrhnika za leto 2018. 
 
 

XV. 
 
Seznanitev 
 
Občina Vrhnika s tem sklepom seznani organizatorje, udeležence oziroma vadbence v 
posameznih aktivnostih oziroma vajah, ki so določene s tem sklepom. 

 
 

XVI. 
 
Z dne uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pripravi in izvedbi občinske vaje 
zaščite, reševanja in pomoči »ŽELEZNIŠKA NESREČA VERD 2018«, št. 840-4/2018-28 (6-
05) z dne 22. 5. 2018. 
 

XVII. 
 
 
Ta sklep stopi v veljavo z dne izdaje. 
 
 
 
 
 Ž U P A N 
 OBČINE VRHNIKA 
 Stojan JAKIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sklep prejmejo: 
- Vodstvo vaje  
- Člani štaba CZ 
- Gasilska zveza Vrhnika 
- OZ RK Vrhnika 
- Planinsko društvo Vrhnika 
- Skavtska skupina Vrhnika 
- Društvo tabornikov Vrhnika  
- Župnijska Karitas Vrhnika 
- Zdravstveni dom Vrhnika 
- Center za socialno delo Vrhnika 
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- JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
- Komunalno podjetje Logatec d.o.o. 
- Javno Komunalno podjetje Brezovica d.o.o. 
- Zavod Ivana Cankarja Vrhnika 
- Vrtec Vrhnika 
- Kamnolom Verd d.o.o., 
- Mivšek Rajko s.p. 
- M-OREL d.o.o. 
- GO-DO d.o.o  
- MIRED 
- Policijska postaja Vrhnika 
- Gasilska brigada Ljubljana 
- Reševalna postaja KC Ljubljana 
- Dispečerska služba zdravstva Ljubljana 
- Izpostava URSZR Ljubljana 
- Regijski center za obveščanje Ljubljana 
- Občina Log-Dragomer 
- Občina Borovnica 
- Občina Logatec 
- Občina Brezovica 
- Gasilska zveza Logatec 
- Gasilska zveza Brezovica 
- KS Vrhnika Center 
- KS Verd 
- Naš časopis 
- Radio 1 "ORION" 
- Slovenske železnice, d.o.o. 
 
 
Vložiti: 
- v spis, tu. 


