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Vabimo vas
da si v soboto, 4. novembra 2017
ogledate enodnevno, napovedano, kombinirano regijsko vajo

» MARIBORSKO POHORJE 2017«

Program:
8:00 Zbor vabljenih v prostorih Izpostave URSZR Maribor, Bezjakova 151, Pekre
8:15 Predstavitev vaje
8:45 Premik gostov in novinarjev na lokacijo izvedbe vaje-Pohorska vzpenjača 1.-4.steber
9:00-12:00 izvedba vaje
12:00 Zaključek vaje in povratek na lokacijo Izpostave URSZR Maribor, Bezjakova 151,
Pekre

Ivana Grilanc
podsekretarka
vodja izpostave

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

INFORMACIJA O VAJI “MARIBORSKO POHORJE 2017”

Organizacija vaje:
Vajo organizirajo:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,Izpostava Maribor
Marprom d.o.o.
MO Maribor-služba za zaščito in reševanje ter obrambno načrtovanje
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Maribor;
Služba nujne medicinske pomoči: Zdravstveni dom Maribor
Gasilska enota širšega pomena,
GZ Maribor
GRS Maribor
Letalski center Maribor

Vaja "Mariborsko Pohorje 2017” bo enodnevna, napovedana, vaja celovitega preverjanja
pripravljenosti javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, enot in služb Civilne zaščite,
organov, služb in nevladnih organizacij, ki v skladu z Načrtom zaščite in reševanja ob nesreči
zrakoplova , verzija 4.0, št. 842-2/2010-41 z dne 13.7.2010 in Načrta ZIR ob izrednih dogodkih
in nesrečah na žičniških napravah, št. 1-1/2015 z dne 21.1.2015, Verzija I, upravljavca žičniških
naprav Marprom d.o.o. izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitne ukrepe ob
nesreči zrakoplova in nesreči na žičniških napravah v smučarskem centru Mariborsko Pohorje.

V vaji kot vadbenci sodelujejo:
namestnik poveljnika Civilne zaščite za Vzhodnoštajersko in Štab Civilne zaščite za
Vzhodnoštajersko v operativni sestavi,
regijska služba CZ (služba za podporo; regijski logistični center)
Ministrstvo za obrambo, Upava RS za zaščito in reševanje, Urad za operativo Izpostava
Maribor, ReCO Maribor,
Mestna občina Maribor-namestnik poveljnika CZ MO Maribor in štab CZ MO MB v
operativni sestavi,
Marprom d.o.o
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Maribor,
Javni zavod Gasilska brigada Maribor,
Gasilska zveza Maribor,
Društvo Gorska reševalna služba Maribor,
REPS Maribor,
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor-NMP Maribor,
RKS –OZ Maribor,
Redarska služba MO Maribor,
Letalski center Maribor
Predpostavka vaje:
Vaja "Mariborsko Pohorje 2017" se pripravi in izvede na podlagi predpostavke, da je manjše
letalo generalnega letalstva strmoglavilo na pobočju Pohorja, pri tem je zadelo jeklenico krožno
kabinske žičnice, katera se je snela s stebra. Pri tem je ena gondola padla na tla, ostale so na
jeklenici. Po prvih podatkih naj bi bilo v gondolah, v času obratovanja večje število potnikov.
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Izvedba vaje:
Vaja se izvede kot enodnevna, napovedana in kombinirana vaja v soboto, 4.11.2017, v času
med 9:00 in 12:00 uro. 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
nesreči zrakoplova in načrt zaščite in reševanja ob izrednih dogodkih in nesrečah na
žičniških napravah. 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. Posebej se preveri obratni načrt
zaščite in reševanja za primer izrednih dogodkov in nesreč na žičniških napravah,
upravljavca Marprom d.o.o.
ugotoviti pomanjkljivosti in morebitna neskladja ter nedorečenosti v načrtih zaščite in
reševanja in jih odpraviti;
preveriti komuniciranje in sodelovanje med posameznimi reševalnimi enotami in službami,
delovanje zvez ZARE in način medsebojnega komuniciranja;
preveriti intervencijske dostope na Mariborsko Pohorje ter odzivnosti enot in služb za
zaščito, reševanje in pomoč, ekip upravljavca Marprom, ekip služb nujne medicinske
pomoči, Ministrstvo za infrastrukturo, sektor za preiskovanje letalskih nesreč, GRS Maribor,
Letalskega centra Maribor,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
preveriti usklajenost delovanja upravljavca žičniških naprav,policije, javnih služb za zaščito,
reševanje in pomoč, enot in služb Civilne zaščite, 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

Za dajanje informacij v zvezi z vajo »MARIBORSKO POHORJE 2017« je kontaktna oseba:
-Ivana Grilanc, vodja izpostave URSZR Maribor in poveljnica Civilne
Vzhodnoštajersko,vodja vaje,
- Darja Adam Pak, URSZR, Izpostava Maribor, vodja skupine za pripravo načrta.

zaščite

za

Opozorilo:
- Ogled vaje bo organiziran po predstavitvi vaje, ki bo na sedeži Izpostave URSZR, Bezjakova
151, Pekre. Prevoz na mesto vaje bo z lastnimi vozili.
-Ogled vaje bo potekal v terenskih pogojih, zato vas prosimo 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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