ELABORAT
Za izvedbo evakuacijsko reševalne vaje v
gledališču Park Murska Sobota
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2. Cilji vaje
3. Oblike in metode usposabljanja
4. Udeleženci
5. Organizator in izvajalec usposabljanja
6. Trajanje usposabljanja
7. Učne vsebine
8. Analiza vaje
9. Zagotavljanje materialno-tehničnih sredstev za izvedbo evakuacije
10.Preverjanje znanja
11.Stroški vaje
12. Zagotavljanje varnosti
13.Stiki z javnostmi

V skladu s pogodbo o izvajanju čezmejnega projekta »Rešujmo skupaj« v okviru Operativnega
programa Slovenija-Madžarska 2007-2013, na podlagi 1. odst. 98. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami UPB 1(UL RS, štev. 51/2006), 36. čl. Odloka o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Murska Sobota (UL RS, št. 1/2008), 11.čl.
Pravilnika o požarnem redu (UL RS, štev. 52/2007) ter 1. alinee 1. odstavka 33. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota UPB(UL RS, štev. 23/2007) izdajam naslednji
SKLEP
1. V petek dne 26.10.2012 ob 10.00 se izvede evakuacijska vaja v Gledališču Park Murska
Sobota, Ul.Št. Kovača 30.
2. Zaporedje aktivnosti na evakuacijski vaji določijo sodelujoči v skladu z medsebojnim
dogovorom.
3. V evakuacijski vaji bodo sodelovali:
 OŠCZ MO MS
 GZ MO MS z izbranimi PGD
 MU MO Murska Sobota
 Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (ZTKŠ M.Sobota)
 OZRK Murska Sobota
 OŠ II Murska Sobota
 Policijska postaja Murska Sobota
 Gasilstvo Szombathely
 Razvojni center Murska Sobota
 Vodstvo GZ Moravske toplice in GZ Hodoš
 Vodstvo PGD Öryszentpeter, Bajaszenjy in Szentgotthárd (Monošter)
4. Priprave za evakuacijo vodi in usklajuje Vodja projekta »Rešujmo skupaj« in Poveljnik
civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota Stanislav WOLF v sodelovanju odgovornimi v
sodelujočih subjektih.
5. Vsi sodelujoči v pripravah in na usposabljanju morajo upoštevati vse predpisane varnostne
ukrepe za zagotavljanje varnosti in preprečevanje poškodb sodelujočih, objektov in opreme.
6. Stroški priprav in sodelovanja pripadnikov CZ na vaji se krijejo iz proračuna Mestne občine
Murska Sobota in refundirajo pri MGRT v skladu s pogodbo iz sredstev ESRR in državnega
proračuna. Ostali sodelujoči krijejo svoje stroške v skladu s projektom »Rešujmo skupaj«.
7. Po izvedeni evakuacijsko reševalni vaji mora biti izdelana analiza usposabljanja v roku 30
dni po izvedbi vaje.
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Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.
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1. Cilji vaje
Gledališču Park Murska Sobota, Ul.Št. Kovača 30 spada v posebej rizični objekt ob posameznih
nesrečah. Na visoko rizičnost vpliva struktura obiskovalcev in način uporabe. V gledališču se
znajdejo v istem času obiskovalci z zelo različnimi pogledi, različna je starostna struktura,
uporaba objekta s strani uporabnikov je občasna in v prostoru je vidljivost in slišnost zunanjih
vplivov zelo omejena.

Da bi zagotovili čim višjo stopnjo varnosti agregatnih skupin v gledališču je nujno
zagotoviti tehnične pogoje za enostavno izvedbo evakuacije. Zato je potrebno usposobiti
tehnično osebje gledališča, da bo sposobno odreagirati ob nesreči. Za uspešno izvedbo je
potrebno vsakokratno pred predstavo z video posnetkom seznanjati gledalce s postopki ob
obvestilu o nesreči. V ta namen je potrebno vedno pred predstavo zavrteti to video
obvestilo s postopki alarmiranja ter o nalogah in postopkih gledalcev ob obvestilu o
nesreči. Cilj usposabljanja osebja in gledalcev je zmanjšati možnost poškodb ali celo
smrti ob nesreči. Osebje in gledalce se mora vsakokrat z video predstavitvijo seznanjati s
postopki in nalogami vsakega sodelujočega. Ob predstavitvi je obvezno prikazati skico
objekta, evakuacijske poti in zbirališča po umiku. Zaradi nujnosti posredovanja reševalnih
služb ob nesreči je potrebno pred vajo preveriti sposobnost reševalcev za reševanje,
preveriti primernost opreme in usklajenost delovanja vseh struktur sistema ZiR. Postopki
se izvedejo v teoretičnem preverjanju sposobnosti reševalcev, preverjanjem primernosti
opreme za reševanje, seznanjanjem osebja z njihovimi nalogami in preverjanje tehničnih
možnosti objekta za reševanje.
Skozi celotno usposabljanje moramo slediti cilju, da z usposabljanjem zagotovimo čim
višjo stopnjo usklajenosti postopkov za izvedbo vseh ukrepov in nalog za zagotavljanje
uspešnega reševanja in nudenja pomoči prizadetim. Hkrati pa preverimo primernost
postopkov za obveščanje trenutno zatečenih v objektu.

2. Oblike in metode usposabljanja
Usposabljanje se bo izvedlo v dveh delih. Prvi del bo izveden v obliki teoretične
razdelave postopkov za izvedbo evakuacije in reševanja ob nesreči. Ta del bo izveden v
sodelovanju vseh odgovornih tako, da se bo proučil načrt evakuacije, evakuacijske poti
evakuacijska zbirališča in pripravili načini reševanja in nudenja pomoči poškodovanim in
način obveščanja gledalcev. Ta del bo izveden v enem od sedmih dni pred izvedbo vaje.
Pri pripravi odgovornih bodo sodelovali odgovorni na področju ZiR v Mestni občini
Murska Sobota in GZ MO Murska Sobota ter ostali zunanji sodelujoči izprojekta.
Drugi, praktični del, pa bo obsegal postopke alarmiranja, evakuacije in reševanja zajetih v
objektu v sodelovanju z odgovornimi, ekipo PP CZ ustanove, gasilcev ter drugih zunanjih
sodelujočih.
3. Udeleženci (Način pozivanja in obveščanja)



OŠCZ MO MS bo vključen kot vodstvo vaje in bodo člani s časom in vsebino vaje
vnaprej seznanjen
GZ MO MS z izbranimi PGD bodo aktivirani v skladu z načrtom aktiviranja gasilskih
enot v MO MS. O dnevu in približnem času bodo predhodno obveščeni na pripravah na
vajo
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OZRK Murska Sobota bo zagotovilo ekipo PP CZ za nudenje pomoči poškodovanim
Policijska postaja Murska Sobota
Gasilstvo Szombathely bo vključeno v skladu z načrtom evakuacije. Gasilci bodo
sodelovali pri reševalnih aktivnostih. O okvirnem času bodo seznanjeni na pripravah na
vajo
Razvojni center Murska Sobota- opazovalec in spremljevalec vaje
Vodstvo GZ Moravske toplice in GZ Hodoš sodelujeta kot opazovalki
Vodstvo PGD Öryszempeter, Bajaszenjy in Monošter sodelujejo kot opazovalke
Uprava URSZR Izpostava Murska Sobota

4. Organizator in izvajalec usposabljanja
Evakuacijska vaja v Gledališču Park Murska Sobota, Ul.Št. Kovača 30 se bo izvedla v okviru
projekta čezmejnega sodelovanja SI-HU »Rešujmo skupaj« zato so v vodstvu vaje predstavniki
VP in partnerjev v projektu. Pridruženi partnerji sodelujejo kot opazovalci.

5. Trajanje usposabljanja
Evakuacijski postopki v Gledališču Park Murska Sobota, Ul.Št. Kovača 30 se bodo izvedli dne
22.10.2012 v času med 09.00 in 14.00. V tem času bo izveden postopek obveščanja,
alarmiranja, evakuacije, reševanja in prikaz posamezne opreme za reševanje. Pri opremi
bo praktični prikaz delovanja gasilnega aparata na prah, naprave za visoki tlak in
predstavitve obstoječe AL ter predstavitev izvedenih postopkov za nabavo nove AL. Pri
predstavitvi izvedenih in potrebnih postopkov za nabavo nove AL bodo sodelovali
predstavniki MO MS.
7. Učne vsebine (program usposabljanja)
V Gledališču Park Murska Sobota, Ul.Št. Kovača 30, se bodo izvedli postopki evakuacije,

preverili postopki alarmiranja in obveščanja ob nesreči. Pri tem je potrebno v prvi fazi
teoretično preveriti načrt evakuacije in požarni načrt za navedeni objekt. Na dan izvedbe
evakuacije bo alarm sprožen po nalogu vodje projekta in Poveljnika CZ MO MS. V
postopku mora odgovorna oseba takoj alarmirati prisotne v gledališču in o stanju
obveščati ReCO Murska Sobota (112) ter prositi za potrebno pomoč. Za sodelovanje pri
evakuacijski vaji se zaprosi tudi Policijska postaja Murska Sobota preko štev. 112 z
nalogo urejanja prometa na Ul. Štefana Kovača, Murska Sobota ob ogroženem objektu.
Odgovorni v Gledališču Park Murska Sobota, Ul. Štefana Kovača 30, morajo ob znaku za
nevarnost »Takoj« izvesti vse postopke za evakuacijo vseh obiskovalcev in osebja, ki se
v tem trenutku nahajajo v objektu. Osebje mora na evakuacijskih zbirališčih preverjati
stanje evakuirancev in prositi potrebno pomoč preko Reco na številki 112. Zaradi varnosti
je potrebno reševalce (gasilce) usmeriti v gašenje in pregled objekta zaradi morebitnih
zatečenih v objektu.
Zaključek usposabljanja bo po rešitvi vseh, ki se bodo v tem trenutku nahajali v objektih.
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8. Analiza vaje
Prva analiza izvedbe evakuacije v Gledališču Park Murska Sobota, Ul. Štefana Kovača 30, se
bo izvedla takoj po izvedbi vseh predvidenih nalog. Na analizi sodeluje vodstvo vaje
določeno s strani partnerjev v projektu. Analiza se izvede v prostorih Gledališča Park
Murska Sobota, Ul. Štefana Kovača 30.
Dokončna analiza mora biti izvedena 30 dni po izvedbi vaje.

9. Zagotavljanje materialno-tehničnih sredstev za izvedbo evakuacij
Vsaka sodelujoča enota in služba CZ ter operativni sestavi morajo za izvajanje svojih
nalog zagotoviti ustrezna materialno tehnična sredstva. Odgovorni v Gledališču Park
Murska Sobota, Ul. Štefana Kovača 30, morajo za izvedbo vaje zagotoviti dostopnost načrtov
evakuacije in požarnih načrtov ter obvestilo o postopkih alarmiranja ter signal za
alarmiranje. Zagotoviti morajo tudi dostopnost vseh prostorov v objektu kjer se bo
evakuacija izvajala.

10. Preverjanje znanja
Skozi priprave in izvajanje vaje se mora stalno spremljati delovanje vseh sodelujočih in
ugotavljati usklajenost izvajanja nalog z zastavljenim načrtom vaje, evakuacijskim načrti
in požarnimi načrti. Namen vaje je preverjati že pridobljena znanja v izvedbi naloge. Po
izvedeni analizi vaje pa bodo morali vsi sodelujoči odpraviti morebitne ugotovljene
pomanjkljivosti. Analiza bo zastavljena v obliki preverjanja izvedenih postopkov ob
izvajanju evakuacije in jih ugotavlja vodstvo vaje.
11. Stroški vaje
Vaja se izvaja na podlagi Pogodbe o sofinanciranju ESRR številka 4300-624/2012/18 z
dne 19.09.2012 Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska za
obdobje 2007-2013 v višini 85%. 10% vrednosti projekta se sofinancira iz nacionalnih
virov sredstev, 5% financira vsak sodelujoči partner sam.

12. Zagotavljanje varnosti
Pri zagotavljanju varnosti je potrebno upoštevati več faktorjev. Tako je potrebno
upoštevati vse ukrepe varstva pri delu. V nadaljevanju je dovoljena samo uporaba opreme
in sredstev, ki mora biti v skladu s predpisanimi standardi. Pri izvajanju postopkov
reševanja se mora zagotoviti vse varnostne ukrepe. Posebej je pomembno, da se morajo
postopki izvajanja aktivnosti zaustaviti, če bi obstajala možnost za nastanek poškodb ali
povzročitve nepotrebne škode. V primeru kakršne koli nevarnosti ali poškodbe je
potrebno takoj vse postopke varno zaustaviti in nuditi pomoč poškodovanemu. O
nadaljevanju postopkov odloči Vodja projekta in Poveljnik CZ Mestne občine Murska
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Sobota v sodelovanju z odgovorno osebo v Gledališču Park Murska Sobota, Ul. Štefana
Kovača 30. Vsi reševalci morajo biti dodatno zdravstveno in invalidsko zavarovani v
skladu s predpisi zato se mora postopek beleženja aktivnosti izvesti v skladu s predpisi.
13. Stiki z javnostmi
Izvedba evakuacijske vaje je odprta za javnost. Izvedbo si lahko ogledajo zainteresirani
občani in službe. Pri tem morajo upoštevati navodila vodstva vaje, da ne bi povzročali
motenj v izvajanju vaje.
O vaji bodo obveščeni lokalni mediji, ki lahko vajo in vse postopke tudi spremljajo in
odgovorni za stike z javnostmi v Mestni občini Murska Sobota.
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Mestne občine Murska Sobota
Stanislav WOLF

Odobril
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton ŠTIHEC, univ.dipl. inž.grad

6

