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Vaja RCERO – zakaj? 

• Gradbeno in požarno zahteven objekt; 

• Velika požarna ogroženost; 

• Prisotnost različnih nevarnih snovi v procesu proizvodnje; 

• Posredovanje glede na dimenzije objekta; 

• Zahtevnost reševalnih postopkov; 

• Dogodki v realnih situacijah; 



Vaja RCERO – nameni 

• Preverjanje izvajanje postopkov evakuacije upravljavca 

RCERO; 

• Preverjanje izvajanje postopkov reševanja zaposlenih iz 

RCERO; 

• Preverjanje izvajanja gašenja objektov RCERO s strani JGS; 

• Preverjanje izvajanja reševanja iz objektov in prostorov 

RCERO s strani JGS; 

• Preverjanje odzivanja na nenapovedano alarmiranje 

prostovoljnih gasilskih enot Sektorja Jug GZL; 

• Preverjanje in usklajevanje delovanja prostovoljnih enot GZL 

Sektorja Jug in poklicne gasilske enot GB Ljubljana;

• Okrepitev zaupanja javnosti v pripravljenost JGS MOL



Vaja RCERO – kje?



Scenariji

Približek realnim dogodkom, ki so se že 

zgodili v objektu in predstavljajo največjo 

nevarnost v primeru realnih dogodkov.

Posredovanje enot se načrtuje do prihoda 

na mesto delovanja, nadalje je izvedba 

odločitev vodje intervencije.  



Predvideni taktični postopki

• Razvitje skoraj celotnega IPS 

• Operativni taktični postopki OTP:

20.006, Gašenje požara v industrijskem 

objektu, 

40.001, Nesreča z nevarnimi snovmi,









Gasilska zveza Ljubljana
(35 prostovoljnih gasilskih enot)

• 4 sektorji

Sektor SEVER ( 6 x OGE)

Sektor JUG (7 x OGE)

Sektor VZHOD (10 x OGE)

Sektor ZAHOD (12 x OGE)



Sektor JUG

• Enote v sektorju:

 Barje (II. kat.)

 Brdo (II. kat.)

 Kozarje (II. kat.)

 Ljubljana Mesto (III. kat.)

 Rudnik (II. kat.)

 Trnovo (III. kat)

 Vič (III. kat)



Nenapovedana vaja
PRENOS ALARMA NA GBL PREKO INFRANET SISTEMA

• Aktivacija poteka preko centrale GBL:

 1 alarm: GBL + lokalno pristojna enota - PGD Vič

 2 alarm: PGD Brdo, PGD Trnovo, Poveljnik sektorja, medijski 

predstavnik GBL, varnostni nadzornik GBL

 3. alarm: PGD Kozarje, GD Lj- Mesto, PGD Barje, PGD Rudnik, 

GBL (vrvna tehnika)



Prve ugotovitve in odločitve

• GBL : Voz: 1,2,3,4

• PGD Vič: GVC 16/25, PV-1

 Ogled kraja – požar v MBO-M, nesreča z nevarno snovjo v 

MBO-B

 Pogrešanih 11 oseb

 Informacije o poteku evakuacije in o objektu

 Razporeditev prvih sil GBL in PGD Vič.

 Vzpostavitev sprejemnega in poveljniškega mesta.

 Aktivacija 2. alarma.



Sektorizacija

• Delo na intervenciji se razdeli na 6 sektorjev
 Sektor 1 –požar pod nadstrešnico in v MBO M

(voz 3, 4, GVC 2x16/25)

 Sektor 2 – požar v hali MBO M

(1x GVC 16/25, 1xGVC 24/50) 

 Sektor 3 – požar v hali “kosovni odpadki”

(2xGVC 16/25, 1xGV1)

 Sektor 4 - reševanje oseb iz globokih bunkerjev

(voz 2,11, 1xGVM)

 Sektor NS – iztekanje nevarne snovi

(2xGVC 16/25, 1xOVVO)

 Sektor PP – triaža in začetna oskrba

(2x GVM, 1x PV1)



Vodstvena struktura
Vodja intervencije:Boštjan Žagar, vodja izmene, GBL

Vodja operative: Tine Juvan, poveljnik sektorja JUG

Vodja načrtovanja:                    Varnostni nadzornik:                      Medijski predstavnik:

Gregor Gomboši,                           Marko Tomazin,                                 Robert Okorn,

PGD Vič                                            GBL                                                  GBL

Vodje sektorjev in enot



Prihod prvih enot



Sprejemno mesto



Poveljniško mesto



Reševanje iz globokih bunkerjev



Nevarne snovi



Vprašanja?



Hvala za pozornost!


