MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Uprava RS za zaščito in reševanje se bo tudi v
letošnjem letu aktivno vključila v priprave in izvedbo sejemskih in obsejemskih aktivnosti 7.
mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite
in reševanja »SOBRA 2018«, ki bo potekal v
Gornji Radgoni v času od 20.-23.9.2018. Za
aktivnosti sejma bo zagotovila predstavitev dela
organa ter sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Uprava RS za zaščito in reševanje bo na notranjih razstavnem prostoru (120 do 180 m2) v hali
A2 in prostoru pred njo (800 do 1.000 m2) predstavila svojo organiziranost in glavne dejavnosti,
med drugim s področja ocenjevanja škod po naravnih in drugih nesrečah, sistem opazovanja,
obveščanja in javnega alarmiranja, informacijsko-komunikacijski sistem, usposabljanja, področje osebne in vzajemne zaščite, raziskave in
razvoj, ter mednarodno sodelovanje.
Obiskovalci se bodo lahko podrobneje seznanili
z dejavnostmi in opremo enot, služb in organov
Civilne zaščite ter operativnih sestavov društev
in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri
nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Izvajale se bodo promocijske aktivnosti povezane z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami za predšolsko in šolsko mladino,
programom informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine za osebno
in vzajemno zaščito ter preventivno akcijo na
temo številke 112, ki bo potekala v oktobru »mesecu požarne varnosti«. V sklopu tega bo pripravljen otroški kotiček ter kviz za najmlajše obiskovalce sejma. Za predšolske in osnovnošolske

otroke prve triade bosta drugi dan sejma organizirani dve brezplačni lutkovni predstavi "Pikec
Ježek" in "Gasilko Jež", v izvedbi lutkovnega gledališča Fru-Fru.
Prav tako se bodo izvajale promocijske aktivnosti na temo obmejnega sodelovanja na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
sejemski obisk tujih strokovnih delavcev iz obmejnih županij in dežel Madžarske, Hrvaške,
Italije in Avstrije.
V sklopu navedenih dejavnosti bo podrobneje
predstavljeno:
Predstavitev enot in služb Civilne zaščite ter
drugih reševalnih sestavov
• organi, enote in službe Civilne zaščite na
državnem in regijskem nivoju;
• Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi - DEvNUS;
• Jamarska reševalna služba - JRS JZS;
• Gorska reševalna služba - GRS GRZS;
• Podvodna reševalna služba - PRS PZS;
• Enota za zaščito in reševanje ob nesrečah s
klorom ter drugimi jedkimi snovmi (TKI
Hrastnik);
• idr. operativni sestavi društev in nevladnih organizacij.
Oprema organov, enot in služb Civilne zaščite
ter drugih reševalnih sestavov
• specialna mobilna muljna črpalna enota DIA
AVS tip 650TS s prikolico za prevoz cevnega
materiala;
• specialna mobilna muljna črpalna enota Börger tip Clasic FL 1036;
• črpalka motorna MAST NP 8B;

• črpalka električna MAST ATP 20R;
• črpalka električna ŽOLNA tip WOODY;
• črpalka električna VGC Elko;
• prevozni elektroagregat Kirsch GmbH F3M
18kVA;
• elektroagregat tip GD 7.500ER;
• reševalni motorni čoln z opremo CZ (DSB
mod. DSB-5,1 SR, Yamaha F60 CETL);
• reševalni motorni čoln z opremo PRS;
• prikolica za množične nesreče;
• specialno vozilo Mercedes - Benz UNIMOG
U400 s hidravličnim dvigalom Palfinger PK
17502C ter priključki (nosilna košara, polipni
grabilec, paletne vilice, hidravlična žaga, hidravlično kladivo, idr.);
• specialno vozilo Mercedes - Benz UNIMOG
U500 s hidravličnim dvigalom Palfinger PK
29002 ter priključki (nosilna košara, polipni
grabilec, paletne vilice, hidravlična žaga, hidravlično kladivo, idr.);
• specialno vozilo Mercedes - Benz Actros 4141
s hidravličnim dvigalom Palfinger PK 74002;
• specialno vozilo (Land Rover Defender) z
opremo NUS;
• vodne baraže TM2 Vikoma International za
celinske vode;
• oprema tehnično reševalnih enot (dvižne blazine, motorne rezalke, ….);
• mobilna dekontaminacijska postaja DECON 35;
• prikolica za tehnično reševanje enote MUSAR;
• naprava za polnjenje protipoplavnih vreč Valostop ter protipoplavne vreče;
• bivalni kontejner (opremljen);
• predstavitveni panoji s področja ukrepanja ob
večjih naravnih in drugih nesreč idr.
Ocenjevanje škode po naravnih in drugih
nesrečah
• predstavitev računalniške aplikacije AJDA;
• predstavitveni panoji s področja naravnih
nesreč in ocenjevanja škode idr.
Sistem opazovanja, obveščanja, javnega
alarmiranja ter informacijsko komunikacijski
sistem:
• predstavitev aplikacije 3D-GIS;
• predstavitev aplikacije javno dostopne aplikacija "2D-GIS Analytics";
• predstavitev sistema za Poročanje o Intervencijah in Nesrečah - "SPIN";
• predstavitev aplikacije "POTROG" - Sistem za

hitro odločanje v primeru potresa;
• predstavitev aplikacije "RAZLITJE" - Orodje
za hiter odziv v primeru razlitja;
• predstavitev aplikacije "Nevarne snovi";
• predstavitev aplikacije »112-napotki«;
• predstavitev sistema za opazovanje "SMOK";
• predstavitev sistema eKlic;
• predstavitev sistema javnega alarmiranja SIJA;
• predstavitev sistema radijskih zvez ZARE in
ZARE+ (ročne in stacionarne radijske postaje,
pagerji, mobilni repetitor,…);
• predstavitveni panoji s področja opazovanja
obveščanja in alarmiranja ter informatike in
komunikacij idr.
Izobraževanje, usposabljanje, osebna in
vzajemna zaščita
• predstavitev preventivne akcije na temo številke 112, ki bo potekala v sklopu meseca oktobra - meseca požarne varnosti:
• izvedba dveh lutkovnih predstav "Pikec
Ježek in Gasilko Jež" v izvedbi lutkovnega
gledališča Fru-Fru za otroke 4-10 let;
• razdeljevanje promocijskega gradiva v
okviru akcije na temo številke 112:
• predstavitev promocijskega spota na temo
požarne varnosti,
• zgibanka na temo številke 112, pobarvanka
z barvicami idr,
• družabna igrica Klic na številko 112 (revija
Zmajček),
• plakati ob mesecu oktobru - mesecu požarne varnosti idr.
• predstavitev vsakoletnega program aktivnosti
informiranja, izobraževanja in usposabljanja
predšolske in šolske mladine za osebno in vzajemno zaščito:
• predstavitev prenovljenih internetnih
strani za predšolsko in šolsko mladino,
• predstavitev likovnih in literarnih izdelkov
regijskega natečaja »Naravne in druge nesreče - Številka za klic v sili 112«,
• predstavitev računalniške didaktične igre
Znajdi se, Questcity, aplikacije 112-napotki,
spletne hiše Ste storili vse za varen dom idr.;
• predstavitev izobraževanja in usposabljanja v
Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje (programi usposabljanj, film o ICZR,
predstavitveni panoji, metodični priročnik za
učitelje izbirnega predmeta VNDN v OŠ v elek-

tronski obliki, priročnik »Psihosocialna pomoč
po nesrečah in drugih kriznih dogodkih«.
• izvedba kviza za predšolsko in šolsko mladino
s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami; vsak dan trajanja sejma bodo izžrebani in nagrajeni sodelujočih otroci;
• predstavitveni panoji s področja izobraževanja
in usposabljanja idr.
Mednarodno sodelovanje
• predstavitev enostranskega in regionalnega
sodelovanja;
• predstavitev sodelovanja v sklopu Evropske
unije in projektov EU;
• predstavitev sodelovanja v sklopu OZN in
NATO;
Raziskave in razvoj
• predstavitev uporabniških aplikacij razvitih v
sklopu raziskovalnih nalog (MASPREM 3,
BARAŽE, POTROG, VODPREG, HeRO idr.);
Področje dela Uprave RS za zaščito in
reševanje z njenimi izpostavami ter splošno
sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami preko:
• predstavitev obstoječih video posnetkov naravnih in drugih nesreč;
• predstavitev obstoječih video posnetkov vaj
zaščite in reševanja ter usposabljanj;
• predstavitev spletne strani URSZR http://www.sos112.si
• predstavitev spletne strani Facebook URSZR
- https://www.facebook.com/pages/UpravaRepublike-Slovenije-za-zascito-in-resevanje
Obiski delegacij tujih strokovnih delavcev s
področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami iz obmejnih regij
Uprava RS za zaščito in reševanje bo izvajala
promocijske aktivnosti na temo obmejnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter sejemski obisk tujih strokovnih delavcev iz obmejnih županij in dežel
Madžarske, Hrvaške, Italije in Avstrije.
Konferenčni del
Uprava RS za zaščito in reševanje ne načrtuje samostojne organizacije in izvedbe posveta/delavnice/okrogle mize.

Novosti na sejmu SOBRA 2018:

Nova oprema organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih operativnih reševalnih sestavov:
• specialno vozilo Mercedes - Benz Arocs 2651L
z nadgradnjo za prevoz zabojnikov;
• mobilni kontejner za tehnično reševanje
MUSAR;
• specialna mobilna muljna črpalna enota
Börger tip Clasic FL 1036;
• mobilna dekontaminacijska postaja DECON 35;
• reševalni motorni čoln z opremo PRS;
• specialno vozilo Enote za zaščito in reševanje
ob nesrečah s klorom ter drugimi jedkimi
snovmi (TKI Hrastnik);
• idr.
Sistem opazovanja, obveščanja, javnega alarmiranja ter informacijsko komunikacijski sistem:
• nove aplikacije, ki so bile razvite v sklopu raziskovalnih projektov ("POTROG" - sistem za
hitro odločanje v primeru potresa, »MASPREM 3« - sistem za obveščanje in opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov;
»112-napotki« idr.
• uvedba E-klica v CORS in 13 regijskih centrih
za obveščanje;
Izobraževanje, usposabljanje, osebna in vzajemna zaščita:
• predstavitev preventivne akcije na temo številke 112, ki bo potekala v sklopu oktobra »meseca požarne varnosti« (zgibanka in plakat, promocijski materiali, videospot, družabna igrica za otroke, idr.);
• predstavitev makete, ki ponazarjajo nastanek
plazov in poplav oziroma njihovo preprečevanje;
Raziskovanje in razvoj:
• predstavitev uporabniških aplikacij razvitih v
sklopu raziskovalnih nalog (MASPREM 3,
BARAŽE, POTROG, VODPREG, HeRO idr.);

