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Slovenska ekipa M USAR

Uspešni na mednarodni
reševalni vaji Tritolwerk 2016

M

ed 8. in 11. junijem 2016 je

Operations Coordination Centre).
Delovanje OSOCC-a in drugi ukrepi
usklajevanja mednarodne pomoči
so predpisani v smernicah INSARAG,
pripravljenih znotraj OZN.

v Avstriji v okolici Dunaja

potekala mednarodna reševalna
vaja »Tritolwerk 2016«. Vključevala
je različne postopke mednarodnih

Na vaji je sodelovala slovenska enota
Civilne zaščite za iskanje in reševanje
v urbanih okoljih M USAR, registrirana
kot reševalni modul v Mehanizmu CZ
in organizirana v skladu s smernicami
INSARAG. Izvajala je predvsem:

reševalnih intervencij, ki jih v
Sloveniji razvija Uprava RS za zaščito
in reševanje (URSZR) v okviru
Državne enote za hitre intervencije.
Vaje se je udeležila enota za
iskanje in reševanje v urbanih
okoljih (Medium Urban Search and
Rescue – M USAR), sestavljena iz 37
pripadnikov in 14 vozil.
Avtor:

Boštjan Triler
Revija Gasilec

Na vaji je aktivno sodelovalo 286
udeležencev iz 14 držav – pripadniki
reševalnih enot USAR iz treh držav
(Avstrija, Bolgarija in Slovenija) ter
pripadniki enote mobilne bolnišnice
(Češka). Del vadbenega osebja so bili
tudi člani Skupine za oceno stanja
in koordinacijo (EUCPT) s TASTkomponento iz Finske ter člani enot
za oceno poškodovanosti objektov
v okviru Projekta MATILDA (Italija,
Hrvaška, Slovenija).
Scenarij vaje je temeljil na tem,
da je območje izmišljene države
Modulistan 8. junija 2016 ob 6.19
prizadel potres z magnitudo 7,2.
Vse lokalne enote in službe so bile
na terenu. Modulistan je – zaradi
hudih posledic potresa – preko
Mehanizma CZ EU zaprosil za
mednarodno pomoč v obliki enot
za iskanje in reševanje v urbanem
okolju (USAR). Kot sestavni del

Vizum za vstop v namišljeno
državo Modulistan

vaje je bila prvi dan izvedena
štabna vaja, na kateri so se preverili
postopki zaprosila in nudenja
pomoči preko mehanizma CZ
EU. Na štabni vaji so sodelovali
nacionalni centri za obveščanje
vseh sodelujočih držav ter Center
Unije za koordinacijo odziva
na nesreče (ERCC). V smislu
pomoči lokalnim organom za
koordinacijo ukrepov ob nesreči
(LEMA – Local Emergency
Management Authority) se je – za
lažje koordiniranje mednarodne
pomoči enotam na področju
nesreče – ustanovil OSOCC (On site

»» sodelovanje z lokalnimi oblastmi in
reševalnimi ekipami drugih držav;
»» iskanje pogrešanih z reševalnimi psi,
geofoni in reševanje poškodovanih
iz ruševin;
»» pomoč pri nastanitvi prizadetega
prebivalstva;
»» svetovanje lokalnim organom za
koordinacijo ukrepov ob nesreči.
S sodelovanjem na vaji je Republika
Slovenija želela preizkusiti
organiziranost lastnih sil in postopkov
v primeru številnih ter med seboj
usklajenih dogodkov in aktivnosti, ki
izhajajo iz posledic potresa. Dodaten
cilj vaje je bil preizkus skupnega
delovanja reševalnih modulov
različnih držav, ki na zaprosilo v
prizadeto državo napotijo svoje
reševalne enote.

Postavljanje kampav
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Cilji vaje so bili vadbe sledečih
postopkov:

Delo je potekalo neprekinjeno 24 ur na dan

»» koordinacije in skupnega delovanja
reševalnih enot iz različnih držav;
»» koordinacije med lokalnimi
oblastmi, mednarodnimi
reševalnimi enotami in
mednarodnimi organizacijami,
udeleženimi v vaji;
»» koordinacije delovanja reševalnih
enot iz EU s strani Mehanizma CZ
EU;
»» izvajanja mednarodnih reševalnih
intervencij na področju logistične
samozadostnosti, interoperabilnosti
in ustreznih postopkov (SOPs).
Cilji vaje slovenske enote:
»» preveriti in izboljšati postopke
priprav slovenskih enot Civilne
zaščite za nudenje pomoči drugim
državam ob nesrečah;
»» vaditi posebna znanja in
usposobljenosti pri iskanju
pogrešanih oseb v ruševinah z
reševalnimi psi in geofoni ter pri
izvajanju tehničnega reševanja iz
ruševin;
»» preveriti in izboljšati sodelovanje
slovenske enote Civilne zaščite z
reševalnimi enotami in ekipami
iz drugih držav, s poudarkom
na sodelovanju med enotami z
območja Mehanizma CZ EU;
»» preveriti pripravljenost sistema
zaščite in reševanja za pošiljanje
državne enote za hitre reševalne
intervencije v drugo državo.
Tehnično-reševalne enote so
bile nastanjene v operativni bazi
vojaškega kompleksa Tritolwerk
(Base of Operation – BoO). Cilj
vaje je bil tudi preskus logistične
samozadostnosti enote, zato je
bila celotna logistika izvedbe
mednarodne reševalne intervencije
v pristojnosti posamezne reševalne
enote. Aktivnosti na vaji so potekale
na več deloviščih. Delovišča so
enotam omogočila preizkus
različnih tehnik reševanja in iskanja.
Reševanje je potekalo iz porušenih
ali poškodovanih objektov, jaškov
... Tehnike reševanja in iskanja
so vključevale tehnično iskanje s
pomočjo avdio in video naprav,
iskanje z reševalnimi psi, stabilizacijo,

Podpiranje nestabilnih prehodov
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Tehnike reševanja in iskanja so
vključevale tehnično iskanje s
pomočjo avdio in video naprav, iskanje
z reševalnimi psi, stabilizacijo, delo
s tehničnimi sredstvi (hidravlično
orodje, dvigala, motorne žage ...),
dviganje bremen, reševanje z višin,
nudenje nujne medicinske pomoči ...
Izvedba posamezne operativne
naloge je zajemala:

Večina slovenske ekipe M USAR po končanih aktivnostih

»» seznanitev in prevzem naloge,
»» prevoz na kraj izvedbe,
»» priprave na kraju izvedbe,
»» izvedbo naloge (iskanje, reševanje,
izvidovanje ...),
»» poročanje o izvedbi naloge,
»» zaprosilo za dodatne sile (opcija),
»» štabno delo (vodenje operativnega
dnevnika, skica situacije, poročilo o
izvedenih nalogah …),
»» pospravljanje opreme in pripravo
na izvedbo naslednje naloge.

Naloge enote za iskanje in
reševanje so bile:

Slovenska mehanizacija je priskočila na pomoč tudi udeležencem Projekta MATILDA

delo s tehničnimi sredstvi (hidravlično
orodje, dvigala, motorne žage ...),
dviganje bremen, reševanje z višin,
nudenje nujne medicinske pomoči ...
Operativna ekipa enote M USAR je bila
sestavljena iz vodstva (vodja enote
ter častniki za varnost, povezavo,
načrtovanje in koordinacijo), skupine
za podporo (logistik – manager,
logistik – voznik, logistik, strokovnjak
za IT-podporo, 2 kuharja), skupine
za zdravstveno oskrbo (zdravnik,
2 zdravstvena tehnika), enote
za tehnično reševanje in iskanje
(operativni vodja, namestnik, tehnični
reševalec – varstvo pri delu, statik),
skupine za iskanje (vodniki reševalnih
psov, tehnični reševalec – geofonist),
dveh skupin za reševanje (vodja
skupine, upravljalci delovnih strojev,
tehnični reševalci).

Vsi udeleženci na vaji smo morali
imeti veljaven potni list, v katerega
smo dobili vstopni vizum države
Modulistan. Manjkati nista smeli
cepilna knjižnica ter kompletna
osebna in zaščitna oprema.
Slovenska enota CZ je na vaji izvajala
naloge, za katere je usposobljena in
opremljena. V času opravljanja nalog
je komunicirala z ostalimi enotami,
ki so opravljale podobne naloge, z
vodjo slovenske enote in z OSOCCom oziroma nacionalnimi ter drugimi
mednarodnimi koordinativnimi telesi.
V skladu s smernicami INSARAG
je prvoprispela reševalna enota
organizirala sprejemno/odhodni
center za mednarodno pomoč
(Reception/Departure Center) in
OSOCC.

»» zavarovanje ruševine,
»» statični ogled ruševine,
»» odstranitev morebitnih nevarnosti,
»» preiskava ruševine z geofonom in
psom,
»» lociranje ponesrečenih,
»» sistematično razčiščevanje ruševine
do zagotovitve dostopa do
ponesrečenih,
»» reševanje in imobilizacija
ponesrečenih,
»» prenos ponesrečenih do
reševalnega vozila in predaja v
oskrbo ekipi NMP,
»» pomoč pri evakuaciji ogroženega
prebivalstva,
»» svetovanje.
Enota M USAR je ves čas vaje
neprekinjeno izvajala vse operativne
naloge. Ob koncu smo bili zadovoljni z
doseženim. Uspešno smo opravili vse
naloge, se kaj novega naučili, stkali
nova prijateljstva, najpomembnejše
pa je, da ni prišlo do omembe vrednih
poškodb moštva in opreme.
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