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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu ter 

pristojnim službam naslednja svetniška vprašanja. 

 

 

Sodelovanje pristojnih iz MOL ob mednarodni vaji glede močnega potresa 
  

Ozemlje Slovenije je zaradi geotektonskih razmer potresno ogroženo. Na razmeroma velikem delu 

ozemlja so možni rušilni potresni sunki. Od slovenskih mest so potresno najbolj ogrožena Idrija, 

Ljubljana, Krško, Brežice, Tolmin, Ilirska Bistrica in Litija. 

  

Na območju Ljubljane, Logatca, Postojne in Kranja se bo odvila mednarodna vaja v okviru 

mednarodnega projekta "Ipa SI - Quake 2011", ki bo predpostavljala, da se je v osrednji Sloveniji 

zgodil močan potres. V vaji, ki bo potekala do sobote, bo sodelovalo osem ekip iz držav jugovzhodne 

Evrope. 

  

Rušilni potresi lahko prizadenejo tudi najgosteje naseljena območja, zato se je treba nanje pravočasno 

pripraviti. Problematike potresov je za Ljubljano izjemnega, lahko bi rekli življenjskega pomena. 

Opaziti je, da s strani MOL ta vaja praktično ni omenjena na nobene novinarski konferenci, na 

napovednikih, spletnih straneh, v nobenem akcijskem načrtu in dokumentu. Prednost imajo mnogi 

manjši protokolarni dogodki, ki so v primerjavi s tako pomembno problematiko kot so potresi 

minornega pomena. 

  

Pristojnim službam zato zastavljam naslednja vprašanja: 

  

Kako se je MOL s svojimi pristojnimi službami vključila v to mednarodno vajo glede na to, da vaja 

poteka tudi v Ljubljani?  

Kakšno sporočilo o varnosti meščank in meščanov Ljubljane bo izšlo iz te vaje na deklarativni in 

operativni ravni mestne oblasti? 

Bo oddelek za zaščito in reševanje na podlagi te vaje dopolnil načrt zaščite in reševanja ob potresu?  

Na kakšen način bodo nove izkušnje o preventivnih ukrepih za preprečitev hujših posledic potresa 

tudi v luči te velike vaje komunicirane in sporočene vsem prebivalcem Ljubljane? 

Kdaj se obeta naslednja vaja pred hujšim potresom v organizaciji MOL? 
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