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Pozdravljeni spoštovani partner.
Po dolgih 6 letih, ki se v zadnjem obdobju vlečejo še bolj, zaradi vse epidemiološke
situacije, vam z veseljem sporočamo, da je dolgo pričakovani veliki dogodek Heavy
Rescue Slovenia končno spet tukaj. Leta 2020 smo ga bili primorani odpovedati in
prestaviti na 2021. Ker tudi leta 21 ni kazalo na realno možnost izvedbe planiranega
velikega dogodka, smo ga raje prestavili na 2022. Čeprav je beseda pozitiven v
zadnjih letih dobila precej negativen pomeni, mi ostajamo pozitivni!
Pozitivni, da bomo tokrat dogodek izpeljali v celoti.

Še bolje, še večje, še dlje!
Ker ste partner, ki dogodek podpira že dolga leta, se k vam obračamo kot prvim.
Želimo vam predstaviti nov, dvakrat večji, drugačen in še bolj atraktiven dogodek.
HRS tokrat gosti na štajerskem. Natančneje Maribor. Na lokaciji znanega trgovskega
giganta E.Leclerc, Tržaška cesta 67a, 2000 Maribor.
Dogodek se bo odvija 9., 10. in 11. septembra 2022 na parkirnem prostoru
trgovskega centra, ki nam tokrat omogoča skoraj optimalne pogoje za izvedbo
prireditve. Namen sodelovanja z trgovskim centrom E.Leclerc je tudi predstavitev
našega dela širši javnosti, kar nam tovrstno sodelovanje z trgovskim centrom tudi
omogoča.
Kot vsa ta leta bodo tečajniki pridobili novo znanje s področja nove tehnologije
vozil ter taktičnih postopkov posredovanja ob prometnih nesrečah tovrstnih
vozil. V letošnjem letu bomo s področja tehničnega reševanja izvedli dve ločeni
usposabljanji, ki sta prilagojeni na nivo znanja udeležencev. Tako bomo prvi in
drugi dan (9. in 10. 9. 2022) izvedli intenzivno usposabljanje na 12 delovnih točkah,
kjer bodo tečajniki pridobili nova znanja na področju posredovanja gasilskih enot
ob prometnih nesrečah. Tega usposabljanja se bo udeležilo 250 prostovoljnih in
poklicnih gasilcev iz sedmih držav (Slovenija, Hrvaška, Črna Gora, Italija, Španija
ter Avstrija).
Usposabljanje bodo vodili priznani inštruktorji iz podjetja Weber Rescue. Inštruktorji
prihajajo iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Švice, Poljske ter Hrvaške. Vsaka država bo
prevzela eno izmed delovnih točk in na njej uprizorila intervencijo, ki se jim je zgodila
v njihovi bogati gasilski karieri.
Ta inovativen pester in predvsem poučen pristop bo izveden prvič v tej regiji.
Drugi sklop usposabljanja je novost. Pričeli bomo z usposabljanjem mladih gasilcev
pripravnikov na področju posredovanja ob prometnih nesrečah. V tem delu lahko
tako sodelujejo mlajši in neizkušeni gasilci katerim bo program prilagojen glede
na njihov nivo znanja. Sočasno bomo eno delovno točko namenili izključno našim
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gasilkam. V omenjeni skupini bosta usposabljanje prevzeli dve poklicni gasilki.
Usposabljanje “HRS Rookie” in “HRS Woman” se bo izvedlo v nedeljo 11. 9.. Na
usposabljanju bomo v kratkem teoretičnem usposabljanju gasilkam in gasilcem iz
Slovenije predstavili osnove posredovanja in opreme. Na praktičnem usposabljanju
pa bomo v treh skupinah udeležence usposabljali v rokovanju z orodjem ter osnove
oskrbe in iznosa poškodovance iz vozil.
Zaradi kvalitete usposabljanja je skupina omejena na 40 udeležencev.
V treh dneh bomo tako na področju prometnih nesrečah usposabljali 290
prostovoljnih in poklicnih gasilcev. Za njihovo nemoteno usposabljanje bo skrbelo
logistično osebje, ki ima v rokah tehnični del prireditve. Tako bo skupno število oseb s
tečajniki v prvih treh dneh preseglo število 320 ljudi.
Tekom teh treh dni bomo sočasno izvajali tudi usposabljanje na področju uporabe
osebne zaščitne opreme za posredovanje ob požarih. V ta namen bo podjetje
Texport iz Avstrije, med drugim, omogočilo tudi usposabljanje v “požarnem
kontejnerju”, ki simulira usposabljanje v realističnih pogojih. Tečajniki bodo v več
manjših skupinah izvajali prehode skozi kontejner kjer bodo izpostavljeni realnem
pogoju požara v stanovanju. Poleg tega pa bodo spoznavali tehniko pravilne
uporabe zaščitne opreme pred vstopom v goreč objekt ter nato pravilno rokovanje
s kontaminirano zaščitno opremo po intervenciji. Predvsem slednja tematika je
tista na katero želimo opozoriti naše gasilke in gasilce saj kontaminacija s produkti
gorenja lahko na dolgi rok povzroča različne oblike raka. Usposabljanje bo potekalo
vse tri dni in udeležilo se ga bo preko 150 gasilcev iz Slovenije in sosednjih držav.
V sodelovanju z Gasilsko Zvezo Slovenije (GZS) bomo v nedeljo, 11. 9., izvedli posvet
za vse prostovoljne gasilske enote iz Slovenije. Posvet bo namenjen posredovanju
gasilcev ob požarih električnih in hibridnih vozil. Tematika je za gasilce izrednega
pomena, saj s pravilnim posredovanjem, lahko preprečimo večjo škodo. Poleg
problematike posredovanja ob požarih pa se bomo na simpoziju dotaknili tematike
zdravja gasilcev med in po požarnih posredovanjih. Na simpoziju pričakujemo od
200 do 250 udeležencev. Število udeležencev je nekoliko odvisno od dvorane,
ki jo bomo najeli v Mariboru ter pogojev za udeležbo s strani GZS in morebitnih
epidemioloških ukrepov.
V nedeljo 11. 9. bomo organizirali srečanje gasilskih vozil Scania. To srečanje je
v Sloveniji postalo tradicionalno srečanje, gasilskih enot, ki za svoje delovanje
uporabljajo gasilska vozila Scania. Srečanje običajno podpre tudi podjetje Scania
Slovenija. Na srečanju se vse enote, ki se srečanja udeležijo zberejo pred mestom
Maribor in nato v strnjeni koloni vozijo skozi Maribor vse do prireditvenega prostora,
kjer si nato obiskovalci ter udeleženci usposabljanj lahko ogledajo vozila. Srečanja
se po dosedanjih izkušnjah udeleži okrog 25 gasilskih vozil ter do 120 gasilcev iz
omenjenih enot.
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V soboto zvečer se bo odvijalo nočno taktično tekmovanje dvojic na tematiko
tehničnega reševanja v kombinaciji s hitrostno preizkušnjo. Na tekmovanje bomo
sprejeli do 30 ekip. Za prijetno vzdušje bo poskrbljeno tudi z zabavnim programom in
glasbo.
Poleg vseh omenjenih usposabljanj ter spremljajočih dogodkov pa bomo našim
partnerjem omogočili tudi površine, kjer se bodo lahko predstavili s svojimi produkti
ali storitvami, ki so vezani na gasilstvo. Sodelovanje je že potrdilo nekaj podjetij iz
Slovenije, Hrvaške, Nemčije in Avstrije. Ker bo dogodek odprt za javnost pričakujemo
dnevni obisk do 1.500 obiskovalcev iz Slovenije in sosednjih držav. Ena izmed novosti
na omenjenih površinah bo “aktivna razstavna točka”. Na tej razstavni točki želimo
obiskovalcem podati informacije in osnovno znanje o električnih vozilih, ki počasi
postajajo del našega življenja. Na tej točki bodo inštruktorji predstavljali pozitivne
točke električnih vozil ter sočasno poskušali pojasniti kaj storiti ob prometnih
nesrečah ali požarih teh vozil.
Ob slednjem dogodku smo za vas pripravili tudi primerne prostore za predstavitev.
Na razpolago imamo pokrite in zunanje razstavne površine.
Na razpolago imamo 19 notranjih in minimalno 8 zunanjih razstavnih površin, ki so
po potrebi tudi združljive. V nadaljevanju vam posredujemo podatke o površinah in
dodatno ponudbo.
Sejem bo odprt vsak dan med 9:00 in 17.00 uro.
Za vsa vprašanja smo vam kadarkoli na voljo na sledečih kontaktih:
info@heavyrescue.si | +43 664 25 68 984
Blanka (splošne informacije, mediji, foto, prijave, socialna om., Scanie, tekmovanje,
gostinstvo...)
sejem@heavyrescue.si | +43 664 881 25 715
Milan (sejem, Weber Rescue, inštruktorji, delovne točke, simpozij)
usposabljanje@heavyrescue.si | +386 41 584 746
Boštjan (strokovno usposabljanje, vozila, delovne točke, simpozij)

CELOTEN PRIREDITVENI PROSTOR

SEJEMSKI PROSTORI + JEDILNICA IN UČILNICA

Sejemski prostor in jedilnica se stikata, a sta med seboj zaprta. Vhoda sta ločena.
Notranji sejemski prostori so na voljo v šotoru dimenzije 35 x 15 metrov.
Podlaga je asfalt. V šotoru je razsvetljava.
Vsak razstavljalec prejme zakupljeno sejemsko kvadraturo, električni priključek 230V na sejemskem prostoru (podaljške in razdelilce
zagotovite sami).
Objekt je varovan.

PAKETI ZA RASTAVLJALCE
Cena velja za tri dni. Cene so brez davkov. Davek je 22%.

1.700,00 €

1.400,00 €

800,00 €

500,00 €

450,00 €

380,00 €

330,00 €

350,00 €

210,00 €

127.5 m2

60 m2

25 m2

22 m2

17,5 m2

10,5 m2

9 m2

25 m2

15 m2

DIAMANT

PLATINUM

GOLD

SILVER

BRONZE

BLUE

GREEN

OUTSIDE

OUTSIDE 21

Objava na spletni strani HRS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Objava na FB in IG HRS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1x transparent / rollup na poligonu HRS za usposabljanje

X

X

X

X

X

X

X

25,00 €

25,00 €

1x transparent / rollupna poligonu
za nočno tekmovanje

X

X

X

X

X

X

15,00 €

15,00 €

15,00 €

1x transparent / rollup v jedilnici

X

X

X

X

X

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

Flyer v darilno vrečko za tečajnika

X

X

X

X

X

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

Objava logotipa v reklami HRS
2022 v reviji GASILEC*

X

X

X

X

Vaš promocijski artikel v vrečko za
tečajnika

X

X

X

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

1x transparent / rollup na poligonu ROOKIE za usposabljanje

X

X

X

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

Vaš izdelek na HRS delovni točki/
kos

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

Vaš izdelek na ROOKIE delovni
točki/kos

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

Poimenovanje točke po vašem
podjetju

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Primer: Točka “Slovenija”, se preimenuje v točka “Vaše Podjetje”
Točke, skupaj z inštruktorsko ekipo, bodo predstavljene že pred dogodkom na naših socialnih omrežjih, ter omrežjih naših partnerjev.
Na točki se lahko uporabi do dva kosa vaše opreme, ki jo želite predstaviti in jo lahko primerno uporabimo v specifične izobraževalne namene.
Točka se smiselno označi in razmeji z vašimi promocijskimi trakovi, transparenti, zastavami,…
Inštruktorje lahko opremite s svojimi promocijskimi majicami, ovratnimi trakovi, drugimi pripomočki. Inštruktorja ni mogoče obleči v drugo zaščitno
obleko, rokavice, škornje ali čelado. Prav tako ni mogoče na točko postaviti hidravlične reševalne opreme in orodja.
* Ob pravočasni fiksno potrjeni rezervaciji.

