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Zadeva: Izvedba mednarodne praktične vaje na temo potresa v osrednji Sloveniji in 
ozaveščanje prebivalstva o pravilnem ravnanju pred, med ter po potresu 

Spoštovani,

Uprava RS za zaščito in reševanje s konzorcijskimi partnerji iz Mestne občine Ljubljana, 
Nemčije, Italije in s Hrvaške med leti 2019 in 2021 izvaja projekt Praktična vaja civilne zaščite - 
SIQUAKE2020. 

V okviru projekta, ki se izvaja s podporo mehanizma Unije na področju civilne zaščite, je bilo 
izvedenih že več različnih dogodkov, med drugimi tudi teoretična vaja februarja 2020, na kateri 
so sodelovale zainteresirane osrednjeslovenske občine. Osrednji dogodek projekta pa 
predstavlja mednarodna praktična vaja SIQUAKE2020 na temo potresa v osrednji Sloveniji, ki 
je bila zaradi epidemioloških razmer prestavljena in bo izvedena med 4. in 8. oktobrom 2021.

Ob načrtovanju praktične vaje se izvajajo tudi številne aktivnosti za informiranje in ozaveščanje 
prebivalstva o pravilnem ravnanju pred, med ter po potresu. Na ljubljanskih ulicah lahko že 
zasledite SIQUAKE2020 avtobus, pripravili pa smo tudi vsebine na temo potresne varnosti za 
objavo v tiskanih in na družbenih medijih ter na radiu in televiziji. 

Ob pripravah na izvedbo mednarodne praktične vaje načrtujemo tudi kampanjo za prebivalstvo 
v osrednji Sloveniji, saj želimo, da novica o dogodku, predvsem pa informacije o pravilnem 
ravnanju ob potresu dosežejo čim širši krog posameznikov, še posebej v regiji, ki spada med 
potresno najbolj ogrožene. S tem v mislih smo zapisali nekaj ključnih informacij o projektu, 
praktični vaji in o tem, kako se pripraviti na potres, kako pravilno ravnati med potresom in kaj 
storiti po potresu. Zapisano posredujemo v prilogi in vas naprošamo za brezplačno objavo 
vsebine v občinskem glasilu ali na občinski spletni strani v času izvedbe vaje (od druge 
polovice septembra do sredine ali konca oktobra). Posredovano vsebino lahko prilagodite, 
spodbujamo pa tudi objavo priloženih brošur (po delih ali v celoti), v katerih lahko prebivalci 
najdejo napotke za pravilno ravnanje ob potresu. 

V primeru objave vsebine v vašem občinskem glasilu ali na spletni strani, vas prosimo, da poleg 
vsebine objavite tudi oba priložena logotipa in da v primeru uporabe slikovnega gradiva iz 
priloženih brošur kot avtorja ilustracij navedete M. Močivnika. 

Pretekli dve leti nista prizanašali tako z negotovostjo zaradi epidemije, kot s strahom ob potresih 
v naši soseščini, v Zagrebu in Petrinji z okolico. Na ravni Uprave RS za zaščito in reševanje si 
prizadevamo za čim boljšo pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ob tovrstnih 



dogodkih, zato tudi načrtovana praktična vaja, sočasno pa stremimo k čim večji informiranosti 
prebivalstva, katero lahko dosežemo z vašo pomočjo.

Vaša morebitna vprašanja glede vsebine in priloženih dokumentov lahko naslovite na 
elektronski naslov anica.ferlin@urszr.si. Veseli bomo vašega sodelovanja in z veseljem tudi mi 
delili vaše morebitne objave, zato nam lahko povezave do objav posredujete na navedeni 
elektronski naslov, tiskani izvod občinskega glasila z objavo na temo potresne varnosti in 
projekta SIQUAKE2020 pa na naslov Uprave RS za zaščito in reševanje. 
  

S spoštovanjem,

Darko But
sekretar
generalni direktor

 

Poslano:
- Občina Borovnica,
- Občina Brezovica,
- Občina Dobrepolje,
- Občina Dobrova Polhov Gradec,
- Občina Dol pri Ljubljani,
- Občina Domžale,
- Občina Grosuplje,
- Občina Horjul,
- Občina Ig,
- Občina Ivančna Gorica,
- Občina Kamnik,
- Občina Kočevje,
- Občina Komenda,
- Občina Kostel,
- Občina Litija,
- Mestna občina Ljubljana,
- Občina Log Dragomer,
- Občina Logatec,
- Občina Loški Potok,
- Občina Lukovica,
- Občin Medvode,
- Občina Mengeš,
- Občina Moravče,
- Občina Osilnica,
- Občina Ribnica,
- Občina Sodražica,
- Občina Škofljica,
- Občina Šmartno pri Litiji,
- Občina Trzin,
- Občina Velike Lašče,
- Občina Vodice,
- Občina Vrhnika,

mailto:anica.ferlin@urszr.si


- Izpostava URSZR Ljubljana.

Priloge: 
- Potresna nevarnost v Sloveniji – Kako pa bi vi ravnali ob potresu?
- brošura Potres – Kako ravnati,
- brošura Ste pripravljeni na potres?
- logotip SIQUAKE2020, 
- logotip EU.
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