REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Izpostava Nova Gorica
Nova Gorica, 17.6.2014

POROČILO O IZVEDENI VAJI »SOČA 2014«, 14.6.2014
Izpostava URSZR Nova Gorica je na osnovi sklepa vlade RS, skupaj z gasilsko
enoto Nova Gorica, v Plavah (občina Kanal ob Soči), dne 14.6.2014 pripravila veliko
regijsko reševalno vajo »SOČA 2014«.
Predpostavka vaje je bila za današnje čase precej aktualna: trk osebnega vozila z
avtocisterno, ki je prevažala kurilno olje. Posledica nesreče so bili poškodovani in
pogrešani potniki ter iztekanje kurilnega olja v reko Sočo. Ogrožen je bil vir pitne
vode-črpališče Mrzlek. V vajo je bilo vključenih 90 vadbencev iz vrst prostovoljnih in
poklicnih gasilcev, potapljačev podvodne reševalne službe, policije, nujne medicinske
pomoči ter pripadnikov štabov civilne zaščite.
Vaja je bila načrtovana s ciljem, da v praksi preverimo usposobljenost in usklajenost
delovanja pripadnikov enot in služb, ki ob takih nesrečah posredujejo, njihovo
aktiviranje ter delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja ob nesrečah z
nevarno snovjo.
Posebno skrb in pozornost smo pri vaji posvetili praktičnemu preizkusu delovanja
algoritma ukrepanja ob ogroženosti virov pitne vode. Algoritem smo razvili skupaj z
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in ostalimi projektnimi partnerji, v okviru
projekta GEP, Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013. Sam
algoritem ukrepanja smo v okviru standardnih operativnih postopkov (SOP),
standardizirali in uveljavili za vse regijske centre za obveščanje v Sloveniji, ki ob
tovrstnih nesrečah, sprožijo ustrezen odziv.
Vaja je pokazala veliko stopnjo usposobljenosti reševalcev. S koordinirano akcijo
vseh enot in služb, bi lahko ob takih nesrečah, učinkovito preprečili večjo ekološko
katastrofo. Sistem aktiviranja in obveščanja v okviru algoritma ukrepanja ob
ogroženosti virov pitne vode, bi zagotavljal izvajanje vseh zaščitnih ukrepov ter
obveščanje služb, ki morajo ob takih nesrečah ukrepati.
Vsi napori načrtovalcev in udeležencev reševalnih vaj, so usmerjeni predvsem v to,
da zagotovijo občanom čim večjo varnost in zaščito ob podobnih nesrečah.
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