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Zadeva: Mednarodno tekmovanje iz iskanja in reševanja (Search and Rescue) 
za študente in študentke

Spoštovani, 

Slovenija kot članica Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za
jugovzhodno Evropo (v nadaljevanju DPPI SEE) aktivno sodeluje v različnih programih, 
projektih in usposabljanjih pobude, saj regionalno sodelovanje na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami pomembno prispeva k razvoju nacionalnih sistemov in 
zmogljivosti za obvladovanje nesreč v državah v regiji.

V letošnjem letu bo država članica DPPI SEE Turčija, organizirala mednarodno tekmovanje iz 
iskanja in reševanja (Search and Rescue), ki je namenjeno študentom in študentkam različnih 
fakultet. Tekmovanje obsega znanja iz iskanja in reševanja (t.i. Light Rescue), vrvne tehnike, 
iskanja pogrešanih oseb (uporaba GPS) ter znanj s področja obvladovanja nesreč. Tekmovanje 
je bilo že izvedeno v preteklih letih (https://www.youtube.com/watch?v=2FUozXizoUE).

Tekmovanje je namenjeno:
- Izključno študentom in študentkam, ki predstavljajo svojo organizacijo (le-ti ne smejo biti 

obenem tudi prostovoljni gasilci, skavti, ekipe Rdečega križa, itd.);
- Ekipo mora sestavljati 10 oseb + mentor;
- Tekmovanje bo potekalo v maju 2023 (5 dni), v kraju Mersin, Turčija;
- Starost študentov in študentk  mora biti med 18 do največ 30 let;
- Ekipa mora imeti svojo osebno zaščitno opremo.

Vsi stroški prevozov (letalske karte, prevozi v Turčiji), nastanitve in prehrane, bodo kriti s strani 
DPPI SEE. Turška civilna zaščita bo v okviru tekmovanja zagotovila tudi prevajalce, sodnike in 
ustrezno stopnjo varnosti za udeležence (zdravstvene ekipe).

Naprošamo vas, da vabilo posredujete relevantnim fakultetam, ki bi lahko iz vidika svojih 
predmetnikov, nominirale študente in študentke za udeležbo na tekmovanju. Za morebitna 
vprašanja ter prijave na tekmovanje je kontakt v Upravi RS za zaščito in reševanje Nataša 
Kozmik, 01 471 1865, natasa.kozmik@urszr.si. 

S spoštovanjem,

Leon Behin
sekretar
v. d. generalnega direktorja
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