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PRAKTIČNA VAJA CIVILNE ZAŠČITE
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VODJA PROJEKTA
Domen Torkar
Telefon: + 386 1 471 18 51
E-mail: domen.torkar@urszr.si

STROKOVNA IZVEDBA PROJEKTA
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Borut Horvat
E-mail: borut.horvat@urszr.si

Jonas Jost
E-mail: jonas.jost@thw.de

Luka Duh
E-mail: luka.duh@urszr.si

Igor Milić
E-mail: imilic6@mup.hr

Robert Kus
E-mail: robert.kus@ljubljana.si

Giuseppe Lepri Gallerano
E-mail:
giuseppe.leprigallerano@protezionecivile.it

SLEDITE PROJEKTU TUDI NA SPLETU

*1 vir: H
 elfer, Wilhelm (1895), hramba Narodna univerzitetna knjižnica; *2 vir: Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino Ministrstva za
kulturo; *3 in *4 vir: DPC; *5 vir: THW

www.siquake2020.eu
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Uprava RS za zaščito in reševanje
@urszr112

Potresa ne moremo preprečiti, lahko pa se nanj pripravimo.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU
FINANČNI OKVIR

Finančni instrument
mehanizma Unije na
področju civilne zaščite

#SIQUAKE2020
NAMEN IN CILJI PROJEKTA
Povečati pripravljenost in sposobnost odzivanja celotnega sistema zaščite, reševanja
in pomoči v Sloveniji ter mehanizma Unije na področju civilne zaščite v primeru velikega potresa, ki prizadene osrednjo Slovenijo.

Funded by European
Union Civil Protection

TRAJANJE
januar 2019 - december 2020

VSEBINA IN OBSEG PROJEKTA
Priprava in izvedba različnih dogodkov: vaje, delavnice in
usposabljanja z različnimi deležniki in na različnih ravneh.

Priprava smernic za tovrstna usposabljanja in vaje
za druge države članice Evropske unije.

VODILNI PARTNER
Ozaveščanje prebivalstva in usposabljanje ter
opremljanje sil zaščite, reševanja in pomoči.

AKTIVNOSTI IN DOGODKI
Delavnica na temo
množičnih zatočišč.

Preizkus in nadgradnja:
državnega načrta zaščite in reševanja ob potresu,
postopkovnika za sprejem mednarodne pomoči v Republiki Sloveniji,
enotnega sistema vodenja in usklajevanje ukrepanja ob večjih nesrečah (SVOD).

Delavnica na temo podpore
države gostiteljice (HNS).

ŠTABNA VAJA
Preigravanje postopkov odziva v primeru velikega potresa, ki prizadene osrednjo Slovenijo,
skladno z državnim načrtom zaščite in reševanja ob potresu.
Zaprosilo za mednarodno pomoč preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite in simulacija
postopkov mednarodne koordinacije v primeru takšnega zaprosila.

PRAKTIČNA VAJA #SIQUAKE2020
Delovišča v Ljubljani in širši okolici, ki bodo simulirala posledice rušilnega
potresa in na katerih bodo delovali udeleženci iz več držav.
Osredotočenost na operativno delovanje in usklajevanje na terenu
med različnimi deležniki.
nujna
medicinska pomoč

PROJEKTNI PARTNERJI

DELAVNICI

ocena stanja in
poškodovanosti objektov

iskanje in reševanje iz porušenih
ali poškodovanih objektov

nudenje podpore
države gostiteljice

organizacija množičnih
zatočišč

KONFERENCA O TRAJNOSTI PROJEKTA

podpiranje in stabilizacija
poškodovanih stavb
identifikacija potreb in
prednostnih nalog

