Sodelujoči na predstavitvi dejavnosti:

~ Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota
~ Območno združenje Rdečega križa Ljutomer
~ Policijska uprava Murska Sobota
~ Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota
~ Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona
~ Nafta varovanje in požarna varnost d.o.o. - PIGE
~ Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer
~ Gasilska zveza Ljutomer
~ Štab Civilne zaščite za Pomurje
~ Štab Civilne zaščite Občine Ljutomer
~ Regijska enota Civilne zaščite za tehnično reševanje (ETRSDSN)
~ Regijska enota Civilne zaščite za RKB - oddelek za izvidovanje
~ Podvodna reševalna služba - Reševalna postaja Gornja Radgona (GAPORA)
~ Slovenska vojska
~ Društvo za reševalne pse - REPS Maribor
~ Zdravstveni dom Murska Sobota - Služba nujne medicinske pomoči in
reševalna služba
~ Zdravstveni dom Gornja Radgona - Služba nujne medicinske pomoči
~ Zdravstveni dom Ljutomer - Služba nujne medicinske pomoči
~ Zdravstveni dom Lendava - Služba nujne medicinske pomoči
~DARS d.d. ACB Murska Sobota
~ Kinološko društvo Goričko
~ Društvo tabornikov Rod “Vedri Prleki” Ljutomer

Gostiteljica preverjanja usposobljenosti:

XVIII. regijsko preverjanje usposobljenosti
ekip prve pomoči
Civilne zaščite in Rdečega križa
Občina Ljutomer

Ljutomer 2. junij 2012

Uprava RS za zaščito in reševanje
Izpostava Murska Sobota
in
Rdeči križ Slovenije
Območno združenje Ljutomer
Vas vljudno vabita na
ogled XVIII. regijskega preverjanja usposobljenosti
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa,
ki bo v soboto, 2. junija 2012, s pričetkom
ob 8. uri, v Parku I. slovenskega tabora, Ljutomer.

Program
- 7.30 - 8.00

... Prihod, prijava ekip in žreb ekip

- 8.00

... Otvoritev preverjanja

- 9.00 - 14.00

... Preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči CZ in RK
- 9.00 - 14.00 ... Predstavitev dejavnosti organov
organizacij, enot in služb, ki sodelujejo
pri nalogah zaščite, reševanja in
pomoči
- 9.00 - 14.00

... Ogled delovnih in prikaznih mest

- 14.30 - 15.00 ... Zaključek preverjanja usposobljenosti
z razglasitvijo rezultatov
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Uprava RS za zaščito in reševanje
Izpostava Murska Sobota

Martin Smodiš
podsekretar
vodja izpostave

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
Območno združenje Ljutomer

Veronika Bogdan
predsednica

Na preverjanju usposobljenosti bodo poleg domačih ekip, že tradicionalno, sodelovale
tudi tuje ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih obmejnih
županij in dežel Madžarske, Hrvaške in Avstrije.
V sklopu spremljajočih aktivnosti bodo svojo dejavnost predstavili: Uprava RS za zaščito in
reševanje Izpostava Murska Sobota, Območna zduženja Rdečega križa, Civilna zaščita,
Policija, Slovenska vojska, gasilci, kinologi, potapljači, služba nujne medicinske pomoči,
idr.

