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PRILOGA 1

Številka: 843-12/2019-4
Ljubljana, dne 13. 06. 2019
EVA  /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep o izvedbi vaje državnega pomena  "VAJA POSTOJNA 2019" - predlog 
za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 -  ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 93. člena  
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 97/10) in 8. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/8) je Vlada Republike Slovenije na 
______ redni seji dne ______________ pod ___ točko dnevnega reda sprejela 

S K L E P 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o izvedbi vaje državnega pomena »VAJA 
POSTOJNA 2019«. 

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s tem 
sklepom seznani organizatorje in vse sodelujoče v vaji.  

                                                                                                                                   
Stojan Tramte

                                                                                       GENERALNI SEKRETAR                                           
Prejmejo:
 Ministrstvo za obrambo,
 Ministrstvo za zdravje

 Ministrstvo za notranje zadeve

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
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Darko But, sekretar, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
 /
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:
Z namenom, da se celovito preveri pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč na 
naravne in druge nesreče v Notranjski regiji se v okviru prireditve »Bogatajevi dnevi zaščite 
in reševanja 2019« pripravi in izvede enodnevna vaja državnega pomena »VAJA 
POSTOJNA 2019«.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

1912 – URSZR

1912-11-0004
Izobraževanje in 
usposabljanje sil za 
zaščito in reševanje

153179
Preventivna 
dejavnost v 
sistemu 
zaščite in 
reševanja

   10.000 EUR

2711 - MZ

2711-11-0003 
Delovanje NMP in 
zdravstva v izrednih 
razmerah

6529 
Delovanje 
zdravstva v 
kriznih 
razmerah in 
vojni

4.300 EUR

SKUPAJ 14.300  EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 
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SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Predvidena finančna sredstva se bodo porabila za material in sredstva potrebna za pripravo 
delovnih točk na vaji, prevoznih stroškov, za zagotovitev imitacij in imitatorjev, povračila 
potnih stroškov, prehrane in nadomestila plač.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 71/07, 32/10, 73/10, 80/13 in 10/14) javnost ni 
bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije 
o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                          Karl Erjavec
                                            MINISTER

Poslano:
 naslovnikom
 URSZR
 IRSVNDN
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PRILOGA 3 (jedro gradiva):

Na podlagi 93. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 8. člena Pravilnika o vajah na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) in Načrta vaj v 
obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2019 (št. 
84300-1/2019/4, z dne 24. 01. 2019) je Vlada Republike Slovenije na _____ redni seji dne 
_____________ pod točko _____ sprejela

S K L E P 

o izvedbi vaje državnega pomena »VAJA POSTOJNA 2019«

I

Z namenom celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na 
naravne in druge nesreče v Notranjski regiji se pripravi in izvede enodnevna, teoretična in 
praktična vaja državnega pomena »VAJA POSTOJNA 2019«. Vaja bo napovedana in se bo 
izvedla v okviru prireditve »Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2019«.

»VAJA POSTOJNA 2019« se izvede na podlagi predpostavke, da je na območju Postojne 
nastalo močno neurje z vetrom. Zaradi tega je prišlo do verižnih nesreč. Iz Regijskega centra 
za obveščanje Postojna poročajo o večji prometni nesreči, v kateri sta udeleženi osebni vozili 
in šolski kombi z večjim številom poškodovanih. Voznik enega od osebnih vozil je huje 
poškodovan in je v smrtni nevarnosti, zato se pričakuje zahtevek za aktiviranje helikopterske 
nujne medicinske pomoči. Ker kombi zagori, se požar prenese v spodnje prostore poslovno 
trgovskega objekta, v katerem je večje število oseb. Zaradi ognja in gostega dima se 
umaknejo na streho objekta. Poročajo tudi o podrtih drevesih, odkriti strehi osnovne šole in 
drugih dogodkih. Podrobnejšo predpostavko vaje pripravi skupina za pripravo načrta vaje.

II

Namen vaje je:
– preveriti izvedbo obveščanja in aktiviranja,
– preveriti pripravljenost in odzivnost sil za zaščito, reševanje in pomoč v Notranjski 

regiji na posledice naravne ujme in nastalih verižnih nesreč,
– preveriti pripravljenost na izvajanje ukrepov in nalog zaščite in reševanja,
– preveriti postopke ukrepanja enot in služb, ki so predvideni v občini in regiji za 

obvladovanje tovrstnih dogodkov,
– preveriti usklajenost in sodelovanje različnih enot in služb vključenih v aktivnosti 

zaščite, reševanja in pomoči,
– preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev iz načrtov zaščite in reševanja na državni, 

regijski in lokalni ravni,
– preveriti delovanje sistema zvez,
– prikazati dejavnosti zaščite in reševanja ob tovrstnih dogodkih širši javnosti.
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III

Cilji vaje so:
– preveriti zmogljivosti in ukrepanje ob naravnih ujmah in nastalih verižnih nesrečah v 

večjem naselju v Notranjski regiji,
– preveriti zmogljivosti in ukrepanje ob prometni nesreči v večjem naselju,
– preizkusiti sodelovanje različnih služb in enot, ki sodelujejo v izvajanju nalog zaščite, 

reševanja in pomoči,
– preizkusiti pripravljenost vodij intervencij, poveljnikov in štabov Civilne zaščite, na 

lokalni in regijski ravni,
– preizkusiti izvajanje nalog reševalnih služb in oskrbe večjega števila poškodovanih,
– izboljšati ukrepanje in po potrebi dopolniti predvidene postopkovnike in načrte za 

ukrepanje ob dogodkih in nesrečah na lokalni in regijski ravni,
– preveriti zmogljivosti Slovenske vojske za sodelovanje v izvajanju nalog zaščite in 

reševanja ob tovrstnih nesrečah.

IV

Vaja se izvede kot enodnevna, teoretična in praktična vaja državnega pomena v petek,
18.oktobra 2019. Natančen začetek in konec vaje bo določen z načrtom za izvedbo vaje.

V

Vajo organizirajo: 
 Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
 Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami,
 Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska,
 Ministrstvo za notranje zadeve,
 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, Uprava 

uniformirane policije,
 Ministrstvo za zdravje,
 Gasilska zveza Slovenije,
 Občina Postojna,
 Zdravstveni dom Postojna.

VI

Vadbenci so: 
 Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
 Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska,
 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, 
 zdravstveni domovi Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana in Ajdovščina,
 Štab Civilne zaščite za Notranjsko (v operativni sestavi),
 Poveljnik civilne zaščite za Notranjsko,
 Štab Civilne zaščite Občine Postojna,
 Gasilske enote širšega pomena iz območja Notranjske regije:

 PGD Cerknica,
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 PGD Ilirska Bistrica,
 PGD Postojna,
 ZGRS Sežana.

 Gorska reševalna služba,
 Jamarska reševalna služba,
 regijske enote in službe Civilne zaščite,
 enote in službe Civilne zaščite Občine Postojna,
 Območno združenje Rdečega križa Postojna in Pivka,
 Služba za prvo psihološko pomoč Uprave Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje,
 Veterinarska fakulteta.

Po odločitvi vodstva vaje se lahko v vajo vključijo tudi drugi vadbenci.

VII

Vajo vodi vodstvo vaje, ki je zadolženo za pripravo in izvedbo vaje, informiranje javnosti in 
pripravo analize vaje.

Vodstvo vaje sestavljajo:
 Albert Trobec, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje, vodja, 
 Gregor Turnšek, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje, član,
 Boštjan Triler, PGD Postojna, član
 Ppk. Bojan Golič Derenčin, Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, član,
 Stot. Valter Bizjak, Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, član,
 Irena Utroša, Ministrstvo za notranje zadeve, članica,
 Alojz Sladič, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, član,
 Ada Čargo, Ministrstvo za zdravje, članica,
 Darko Muhič, Gasilska zveza Slovenije, član,
 Dušan Polajnar, Gorska reševalna zveza Slovenije, član,
 Walter Zakrajšek, Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije, član.

VIII

Načrt za izvedbo vaje pripravi skupina za pripravo načrta vaje v naslednji sestavi:
 Uroš Frol, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje, vodja,
 Anže Srebovt, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje, član,
 Franc Filipič, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, član, 
 Gregor Vidrih, Zdravstveni dom Postojna, član,
 Marko Adamič, Obalno Kraška gasilska regija, član,
 Matjaž Kresevič, Gasilska zveza Postojna, član,
 Stot. Bogdan Kovčan, Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, član,
 Sebastian Mohorič, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, član.
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IX

Vajo ocenjujejo ocenjevalci vaje, in sicer inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Slovensko zdravniško društvo za področje 
zdravstva in drugi strokovnjaki s področja Policije, Slovenske vojske in gasilstva v obsegu in 
na način, ki bo določen v načrtu za izvedbo vaje.

Za organiziranje ocenjevanja je zadolžen Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Stroške ocenjevanja krije predlagatelj ocenjevalcev.

X

Načrt za izvedbo vaje mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o vajah na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Načrt za izvedbo vaje mora biti v celoti izdelan najkasneje 30 dni pred začetkom vaje.

XI

Vse dejavnosti pri pripravi in izvedbi vaje se financirajo po načelu, da vsak udeleženec krije 
svoje stroške.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo zagotovila finančna sredstva za kritje 
neposrednih stroškov za pripravo in izvedbo vaje.

Ministrstvo za zdravje skladno s proračunskimi zmogljivostmi v tekočem letu financira stroške 
sodelovanja vadbencev iz javnega zdravja in stroškov ocenjevanja vaje za področje 
zdravstva v skladu s tem sklepom in načrtom za izvedbo vaje ter na tej podlagi z njimi sklene 
pogodbo o financiranju vaje.

Vsi udeleženci morajo biti 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, udeleženci s strani Policije in Slovenske vojske pa v skladu s področnimi 
predpisi.

XII

Vsi sodelujoči v vaji takoj po končani vaji izvedejo delno analizo vaje. Vadbenci in ocenjevalci 
pošljejo vodji vaje delne analize vaje v pisni obliki najkasneje v desetih dneh po končani vaji.

Vodstvo vaje pripravi poročilo o vaji v rokih in na način kot je določeno v Pravilniku o vajah 
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

XIII

Vodstvo vaje pripravi poročilo o vaji v rokih in na način, kot je določeno v pravilniku o vajah.
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S poročilom se seznanijo vsi sodelujoči v vaji.

XIV

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s tem sklepom seznani organizatorje in 
vodstvo vaje, skupino za pripravo načrta vaje ter udeležence oziroma vadbence vaje, 
določene s tem sklepom.

                                                                                                                 Stojan Tramte
                                                                                                           GENERALNI SEKRETAR
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OBRAZLOŽITEV

V skladu s 93. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) Vlada Republike Slovenije usmerja in 
usklajuje organizacijo, priprave ter izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
območju države. V skladu z 8. členom Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami  (Uradni list RS, št. 104/08) pa Vlada Republike Slovenije sprejme 
sklep za izvedbo državnih vaj. Pravilnik o vajah določa tudi, da se v sklepu za izvedbo vaje 
določijo in uredijo temeljna vprašanja za organizacijo in izvedbo vaje. 

Z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v letu 2019, (sklep VRS, št. 84300-1/2019/4, z dne 24. 01. 2019), je določeno, da se kot vaja 
državnega pomena organizira enodnevna, teoretična in praktična vaja celovitega preverjanja 
pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč »Vaja POSTOJNA 2019«. Vaja se 
organizira v mestu Postojna v okviru prireditve »Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2019«,  
v petek, 18.10.2019. 

Na vaji se preveri pripravljenost in odzivnost sil za zaščito, reševanje in pomoč na posledice 
močnega neurja z močnim vetrom, prometno nesrečo s požarom na prometnem sredstvu, pa 
požarom v poslovno trgovskem objekt, odkritjem dela strehe osnovne šole, podrtih dreves in  
prejetja ovojnice z neznano prašnato snovjo v vložišču občine.

V izvajanje nalog zaščite in reševanja se bodo vključili pristojni organi, službe in organizacije 
na lokalni, regijski in državni ravni, ki so predvideni za ukrepanje in izvajanje nalog in 
ukrepov zaščite, reševanja in pomoči. Preverilo se bo zmogljivosti in ukrepanje ob različnih 
verižnih nesrečah v večjem naselju in preizkusilo sodelovanje različnih služb in enot, ki 
sodelujejo v izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter pripravljenost vodij intervencij, 
poveljnikov in štabov Civilne zaščite.

Gradivo je bilo usklajeno s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za 
zdravje.

                                                                                        
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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