URNIK IN PROGRAM
DOGAJANJA

4. DNEVI
ZAŠČITE IN
REŠEVANJA
Koper, 29. september - 1. oktober 2011

Četrtek, 29. september 2011
Kraj
Carpacciov trg
Carpacciov trg
parkirišče pred atletskim
stadionom Bonifika
Ukmarjev trg
Ukmarjev trg
Ukmarjev trg
Ukmarjev trg
Ukmarjev trg
atletski stadion Bonifika
pomol Ukmarjev trg
carinski pomol Koper
Ukmarjev trg
Ukmarjev trg
Taverna
Taverna
Hotel Koper
Kolosej
Taverna
Carpacciov trg, Ukmarjev trg,
Mandrač
Ukmarjev trg
Hotel Koper
Pretorska palača (mestna hiša)
Taverna
Carpacciov trg, Ukmarjev trg,
Mandrač, ploščad pred Hotelom
Koper

Ura
9.00
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00

Dogodek
Začetek dela na vseh razstaviščih in deloviščih.
Predstavitev URSZR ter sil za zaščito, reševanje in pomoč – v šotoru.
Mladinski kotiček (kviz, namizne družabne igre, računalniške igre) – v šotoru.
Razstava gasilskih vozil.

9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–9.30
9.00–9.30
9.00–12.00
9.30–11.45
10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–16.00

Meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola (RKS).
Delavnice prve pomoči (RKS).
Prikazi krvodajalske akcije, nastanitvene enote in službe za iskanje pogrešanih (RKS)
Mladinski kotiček – kviz (RKS).
Gledališka predstava Križem Kapica (gostovanje OZ RK Novo mesto).
Statična predstavitev in ogled helikopterja Bell 412.
Predstavitev Slovenske vojske (430. MOD – delovanje na morju in odkrivanje NUS).
Statična predstavitev in ogled vojaške ladje Triglav.
Predstavitev Policije, njenih dejavnosti in opreme.
Predstavitev dela policijske enote vodnikov službenih psov.
Lutkovna predstava za otroke Pikec Ježek in Gasilko Jež.
Voden ogled po razstaviščih in deloviščih za vrtce in šole.
Okrogla miza Napovedovanje stanja morja (za strokovne službe).
Posvet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (za župane).
Lutkovna predstava za otroke Pikec Ježek in Gasilko Jež.
Predstavitev opreme in tehnike enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč.

12.00–14.00
12.00–15.30
15.00–15.45
16.00–16.45
17.00–19.00

Posvet območnih združenj Rdečega križa in voden ogled.
Okrogla miza Vzpostavljanje modela psihosocialne pomoči ob nesrečah (za delavce v CSD).
Sprejem pri županu, za vabljene goste.
Odprtje Dnevov zaščite in reševanja.
Dinamični prikazi delovanja enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč.

19.00

Konec dela na vseh razstaviščih in deloviščih.

Petek, 30. september 2011
Kraj
Carpacciov trg
Carpacciov trg
parkirišče pred atletskim
stadionom Bonifika
parkirišče ob tržnici
Ukmarjev trg
Ukmarjev trg
Ukmarjev trg

Ura
9.00
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00

Dogodek
Začetek dela na vseh razstaviščih in deloviščih.
Predstavitev URSZR ter sil za zaščito, reševanje in pomoč – v šotoru.
Mladinski kotiček (kviz, namizne družabne igre, računalniške igre) – v šotoru.
Razstava gasilskih vozil.

9.00–17.00
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00

Ukmarjev trg
Ukmarjev trg
atletski stadion Bonifika
pomol Ukmarjev trg

9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–19.00

Razstava starodobnih gasilskih vozil.
Meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola (RKS).
Delavnice prve pomoči (RKS).
Prikazi krvodajalske akcije, nastanitvene enote in službe za iskanje pogrešanih (RKS)–
v napihljivih šotorih.
Mladinski kotiček – kviz (RKS).
Gledališka predstava Križem Kapica (gostovanje OZ RK Novo mesto).
Statična predstavitev in ogled helikopterja Bell 412.
Predstavitev Slovenske vojske (430. MOD – delovanje na morju in odkrivanje NUS)

carinski pomol Koper
Ukmarjev trg
Taverna
Taverna
Gasilska brigada Koper
Kolosej

9.00–19.00
9.00–19.00
9.00–9.30
9.00–12.00
9.00–13.00
9.30–13.00

učilnica Luke Koper
Ukmarjev trg
Ukmarjev trg
Taverna
Pristaniška ulica
pomol Ukmarjev trg
pomol Ukmarjev trg
ploščad pred Hotelom Koper
ploščad pred Hotelom Koper
Ukmarjev trg
Taverna
pomol Ukmarjev trg
atletski stadion Bonifika

9.30–13.00
10.00–11.00
10.00–11.00
10.30–11.00
11.00–11.30
11.00–12.00
12.00–13.00
13.00–14.00
14.00–15.00
15.00–15.30
15.30–16.00
16.00–17.30
18:00–19:00
19.00

Statična predstavitev in ogled vojaške ladje Triglav (razen med vajo Morje, med 16.00 in 17.30).
Predstavitev Policije, njenih dejavnosti in opreme.
Lutkovna predstava za otroke Pikec Ježek in Gasilko Jež.
Voden ogled po razstaviščih in deloviščih za vrtce in šole.
Posvet Požari v naravnem okolju (za poveljnike GZ).
Posvet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot način življenja v osnovnih šolah (za
ravnatelje in učitelje OŠ).
Posvet Manipulacija z nevarnimi snovmi v Luki Koper (za prve posredovalce).
Prikaz postavljanja vodne pregrade (SPEDM).
Prikaz delovanja državne enote za neeksplodirana ubojna sredstva.
Lutkovna predstava za otroke Pikec Ježek in Gasilko Jež.
Parada starodobnih gasilskih vozil.
Prikaz dela z reševalnimi psi (KZS, ZRPS).
Prikaz tehničnega reševanja iz vode (ETP EHI).
Prikaz reševanja z visokih zgradb in iz žičniških naprav (JRS).
Prikaz reševanja z uporabo žičnice (GRZS).
Predstavitev dela policijske enote vodnikov službenih psov.
Predstavitev državne vaje Morje 2011.
Državna vaja Morje 2011.
Tek 112.
Konec dela na vseh razstaviščih in deloviščih.

Carpacciov trg
Carpacciov trg
parkirišče pred atletskim
stadionom Bonifika
parkirišče ob tržnici
Ukmarjev trg
Ukmarjev trg
Ukmarjev trg

Ura
9.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00

Dogodek
Začetek dela na vseh razstaviščih in deloviščih.
Predstavitev URSZR ter sil za zaščito, reševanje in pomoč – v šotoru.
Mladinski kotiček (kviz, namizne družabne igre, računalniške igre) – v šotoru.
Razstava gasilskih vozil.

9.00–15.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00

Ukmarjev trg
atletski stadion Bonifika
pomol Ukmarjev trg
carinski pomol Koper
Ukmarjev trg
Ukmarjev trg
atletski stadion Bonifika
Gasilska brigada Koper
gradbišče predora Markovec
Pristaniška ulica
Taverna
Ukmarjev trg
pomol Ukmarjev trg
Ukmarjev trg
pomol Ukmarjev trg
pomol Ukmarjev trg
ploščad pred Hotelom Koper
ploščad pred Hotelom Koper
atletski stadion Bonifika
atletski stadion Bonifika

9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–9.30
9.00–15.00
9.30–10.00
10.00–12.00
10.00–10.30
10.00–10.30
10.00–11.00
10.00–11.00
10.00–11.00
11.00–12.00
12.00–13.00
13.00–14.00
14.00–15.00
15.00–16.00
15.00–16.00

Razstava starodobnih gasilskih vozil.
Meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola (RKS).
Delavnice prve pomoči (RKS).
Prikazi krvodajalske akcije, nastanitvene enote in službe za iskanje pogrešanih (RKS)–
v napihljivih šotorih.
Mladinski kotiček – kviz (RKS).
Statična predstavitev in ogled helikopterja Bell 412.
Predstavitev Slovenske vojske (430. MOD – delovanje na morju in odkrivanje NUS).
Statična predstavitev in ogled vojaške ladje Triglav.
Predstavitev Policije, njenih dejavnosti in opreme.
Predstavitev dela policijske enote vodnikov službenih psov.
Gasilsko tekmovanje.
Predstavitev vaje rudarskih reševalcev.
Vaja rudarskih reševalcev.
Parada starodobnih gasilskih vozil.
Lutkovna predstava za otroke Pikec Ježek in Gasilko Jež.
Prikaz postavljanja vodne pregrade (SPEDM).
Prikaz vzorčenja sedimenta morskega dna (MEEL, PRS).
Prikaz delovanja državne enote za neeksplodirana ubojna sredstva.
Prikaz dela z reševalnimi psi (KZS, ZRPS).
Prikaz tehničnega reševanja iz vode (ETP EHI).
Prikaz reševanja z visokih zgradb in iz žičniških naprav (JRS).
Prikaz reševanja z uporabo žičnice (GRZS).
Podelitev diplom gasilskim častnikom in višjim gasilskim častnikom.
Razglasitev rezultatov gasilskega tekmovanja in zaključek Dnevov zaščite in reševanja.

Sobota, 1. oktober 2011
Kraj

