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WITH BLACK TOOLS TO GOLDEN HOUR IJ - 5. januar 2021

HEAVY RESCUE
SLOVENIA

www.heavyrescue.si
info@heavyrescue.si
+ 43 664 25 68 984
+386 41 584 746

ODPOVED DOGODKA
Heavy Rescue Slovenia, powered by Rescue Days.

Usposabljanje Heavy Rescue Slovenia je z leti 
preraslo v nekaj več kot samo rezanje avtomobilov. 
Tako naša prireditev vključuje različne aktivnoti od 
usposabljanja, sejma, simpozija ter mnogo drugih 

spremljajočih dogodkov in vsi dogodki so bili vedno polno zasedeni. HRS seveda 
nebi bil kar je brez naših gasilk in gasilcev iz cele Slovenije in vseh tistih, ki nas 
podpirajo že vrsto let. Nenzadnje so tu še gasilci iz tujine, inštruktorji iz Slovenije 
in tujine, razstavljalci, proizvajalci gasilske opreme, obiskovalci prireditve in še 
bi lahko naštevali. Dejstvo je, da smo postali največja tovrstna prireditev v južni 
Evropi. Aktivnosti, ki jih načrtujemo smo poskušali nekako postaviti v okvir, kjer bi 
lahko zadostili minimalnim higienskim ukrepom za zajezitev epidemije Covid-19. Žal 
ugotavljamo, da je to skoraj nemogoče izvesti brez posegov v sam obseg prireditve, 
kar pa ne želimo. Zato smo se odločili, da ravnamo odgovorno in prireditev Heavy 
Rescue Slovenia 2020(21) prestavimo v leto 2022.
Prireditev se bo odvijala 20., 21. in 22. Maja 2022 v Laškem.

Da pa prebrodimo to dolgo obdobje do Maja 2022, smo se odločili, da v Maju 
2021 pripravimo Mini HRS, vendar o tem več kasneje.

V novem letu vam želimo predvsem to, da se vrnemo v normalno življenje!

Se vidimo v Laškem!
Za dodatne informacije smo na voljo na spodnjih kontaktih: 

         Boštjan Žagar               Blanka Kroflič
           Organizator           Organizator

       Matej Špiler, PGD Laško       Milan Kroflič
 Soorganizator              Koordinator sejma

Blanka Kroflič - info@heavyrescue.si | +43 664 25 68 984
Boštjan Žagar - zagar.nep@gmail.com | +386 41 584 746
Milan Kroflič - sejem@heavyrescue.si | +43 664 881 25 715
Matej Špiler - matej.spiler@gmail.com | +386 41 763 845


