Informacija o vaji – »POMURKA 2012«
Organizacija vaje
Vajo organizirajo:
Ministrstvo za obrambo, Upava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota;
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota;
Službe nujne medicinske pomoči: Zdravstveni dom Murska Sobota, Zdravstveni dom Gornja
Radgona, Zdravstveni dom Ljutomer in Zdravstveni dom Lendava ter Splošna bolnišnica
Murska Sobota;
Gasilske enote širšega pomena: Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota, Prostovoljno
gasilsko društvo Gornja Radgona, Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer in Nafta varovanje
in požarna varnost, d.o.o. – PIGE);
DARS d.o.o., ACB Murska Sobota.
V vaji sodelujejo:
Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, regijske enote in službe Civilne zaščite, organi, službe in
nevladne organizacije, ki v skladu z Načrtom zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti,
verzija 2.0 (sklep št. 842-14/2010-124, z dne 22.12.2010) izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
ter zaščitne ukrepe in sicer:
Poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Pomurje in Štab Civilne zaščite za
Pomurje v operativni sestavi,
Ministrstvo za obrambo, Upava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota,
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Murska Sobota,
Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, 15. HEB,
DARS d.d., ACB Murska Sobota,
ReCO Murska Sobota,
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota,
Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota,
Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona,
Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer,
Nafta varovanje in požarna varnost, d.o.o. – PIGE,
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,
Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Gasilsko regijsko poveljstvo za Pomurje,
Regijska enota Civilne zaščite za tehnično reševanje – ReETRSDSNCZ,
AMZS PE Murska Sobota.

Predpostavka vaje
Za namen vaje POMURKA 2012 je bila izdelana predpostavka, da je na avtocesti A5 – Pomurki, na
odseku Turnišče – Lipovci (A5 - 0912) pri Počivališču Dolinsko (S), prišlo do prometne nesreče z
udeležbo osebnega vozila in vozila za prevoz potnikov (kombiniranega vozila oz. enoprostorca).

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Nekaj časa po prometni nesreči, se je zaradi prevelike hitrosti, spolzkega cestišča in zmanjšane
vidljivosti zaradi megle, v vozilo za prevoz potnikov, ki je bilo že udeleženo v prometni nesreči,
zaletelo še eno osebno vozilo.
Vsled trka je osebno vozilo pristalo na boku v obcestnem jarku. Prav tako je prišlo do iztekanja goriva
iz poškodovanega rezervoarja ter do verjetnosti požara na poškodovanem vozilu. V poškodovanih
vozilih se nahaja 16 ponesrečencev z različnimi vrstami in stopnjami poškodb.
Udeleženec v prometu je o nastanku in lokaciji prometne nesreče obvestil pristojni ReCO Murska
Sobota na 112 – klic v sili.
Zaradi prometne nesreče nastane na avtocesti A5 iz smeri Lendava - Turnišče (A5 – 0912) kolona
tovornih in osebnih vozil oziroma prometni zamašek.

Izvedba vaje
Vaja se izvede kot enodnevna, napovedana in kombinirana vaja v soboto, 15. 9. 2012, v času med
10.30 in 12.00. Natančen začetek in konec vaje določi vodja vaje.

Namen in cilji vaje so:
preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v regijskem načrtu zaščite in reševanja ob množični
nesreči na avtocesti. Načrt se preveri predvsem v delih, ki se nanašajo na opazovanje in
obveščanje, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, upravljanje in vodenje ter izvajanje
ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči.
ugotoviti pomanjkljivosti in morebitna neskladja ter nedorečenosti v načrtih zaščite in reševanja
in jih odpraviti;
preveriti postopke opazovanja, obveščanja in aktiviranja;
preveriti komuniciranje in sodelovanje med posameznimi reševalnimi enotami in službami,
delovanje zvez ZARE in način medsebojnega komuniciranja;
preveriti intervencijske dostope na avtocesti ter odzivnosti enot in služb za zaščito, reševanje in
pomoč, ekip upravljavca avtoceste, služb nujne medicinske pomoči, gasilcev, policije in drugih
sodelujočih enot in služb v vaji;
preveriti ustreznost vodenja intervencije in vzpostavitev skupnega vodenja intervencije v smislu
koordinacije vseh sodelujočih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki sodelujejo ob množični
nesreči na avtocesti;
preveriti usklajenost delovanja upravljavca avtoceste, policije, javnih služb za zaščito, reševanje
in pomoč, enot in služb Civilne zaščite, Slovenske vojske, službe nujne medicinske pomoči idr;
preveriti organiziranost, opremljenost in usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki
sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči ter izvajanju zaščitnih ukrepov ob množični nesreči
na avtocesti, vključno z evakuacijo in zdravstveno oskrbo poškodovanih in prizadetih;
preveriti ustreznost opreme sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki sodelujejo ob množični nesreči
na avtocesti;

Za dajanje informacij v zvezi z vajo »POMURKA 2012« sta kontaktni osebi:
Martin Smodiš, vodja izpostave, URSZR Izpostava Murska Sobota in poveljnik Civilne zaščite
za Pomurje, vodja vodstva vaje in
Stanislav Tratar, vodja ACB, DARS, d.d. ACB Murska Sobota, namestnik vodje vodstva vaje.

Opozorilo:
Ogled vaje bo potekal v terenskih pogojih, zato vas prosimo, da poskrbite za primerna oblačila in
obutev.
Gosti, novinarji in ostali udeleženci morajo v času izvajanja praktičnih aktivnosti vaje upoštevati
varnostna navodila organizatorja vaje.
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Predstavitev vaje
»POMURKA 2012«
Gasilski dom Murska
Sobota, Cankarjeva 75N
46°39,478˝; E 16°09,583˝

Slika 1: Gasilski dom Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, kjer bo potekala
predstavitev vaje »POMURKA 2012«

Makrolokacija ogleda praktičnih aktivnosti vaje
»POMURKA 2012«
Počivališče Dolinsko (S) AC A5 Lendava – Lipovci (A5 - 0912)
N 46°37´5,60˝; E 16°18´15,00˝)

Slika 2: Počivališče Dolinsko (S) AC A5 Lendava – Lipovci (A5 - 0912) (N 46°37´5,60˝;
E 16°18´15,00˝) - makrolokacija ogleda praktičnih aktivnosti vaje »POMURKA 2012«
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