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Zadeva: Aktivnosti ob mesecu požarne varnosti

Nosilna tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena številki za klic v sili 112. Tudi
letos smo se za to tematiko odločili skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim
združenjem za požarno varnost.
Slovenija je številko 112 uvedla že leta 1997 kot druga država v Evropi. Delovanje ter storitve številke
112 so predpisane z direktivo Evropske unije. Vsi klici na številko za klic v sili 112 morajo biti
brezplačni, nanjo pa lahko pokličemo s stacionarnega ali mobilnega telefona oziroma pošljemo kratko
sporočilo (SMS). Vsakodnevna praksa pa nam kaže, da so ljudje, kljub enaindvajset letni uporabi in
stalni promociji številke še vedno premalo osveščeni in poučeni o možnosti uporabe številke za klic v
sili. Zato bomo ob letošnjem mesecu požarne varnosti občane osveščali tudi o pomenu poznavanja in
pravilni uporabi številke 112 za uspešno in pravočasno aktiviranje gasilcev in drugih reševalnih enot,
ki jih občani kličejo na pomoč ob požarih in drugih nesrečah.
4. oktobra 2018 bo v Tehniškem muzeju Slovenije Bistra pri Vrhniki organizirana tiskovna konferenca
v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje in Slovenskim združenjem za požarno varstvo na
kateri bomo predstavili program meseca požarne varnosti.
Novinarsko konferenco bomo izvedli v času posveta in delavnice »Požarna varnost v stavbah kulturne
dediščine«, ki ga bomo skupaj s Slovenskim združenjem za požarno Varstvo, Tehniškim muzejem
Slovenije, Ministrstvom za kulturo, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Gasilsko
zvezo Vrhnika in gasilskim društvom Verd izvedli v Tehniškem muzeju Slovenije Bistra pri Vrhniki. V
času posveta bo organizirana tudi vaja gašenja požara in reševanja vrednejših predmetov.
V nakladi 150.000 izvodov bomo natisnili letak »Številka za klic v sili« in plakat z enako tematiko v
nakladi 10.000 izvodov. Z omenjenim gradivom želimo ponovno občane opozoriti na obstoj in namen
telefonske številke 112 in pomen hitrega in pravilnega klicanja v primeru nesreče.
Komisija za preventivo bo konec septembra na spletni strani GZS objavila PPT predstavitev nosilne
tematike letošnjega meseca varstva pred požari - številka za klic v sili 112, katero bodo gasilci lahko
uporabljali pri izvajanju letošnjega programa meseca požarne varnosti.
»V Tednu požarne varnosti od 1. do 6. oktobra 2018 so posamezniki in ustanove pri pošiljanju pošiljk
v notranjem in mednarodnem prometu, razen na pošiljke s knjigami, časopisi in revijami, dolžni
poravnati prispevek v višini 0,15 EUR v obliki e-doplačilne znamke.«

Od 20. do 23. septembra 2018 bomo sodelovali na 7. mednarodnem sejmu obrambe, varnosti,
zaščite in reševanja SOBRA 2018.
Kjer bo še posebej aktivna Gasilska zveza Slovenije. Na sejmu bo imela razstavni prostor. Predstavila
bo organiziranost in delovanje slovenske gasilske organizacije, na prostem (na zunanjem razstavnem
prostoru) pa bo Komisija za preventivo izvedla preventivne delavnice na temo požarne varnosti v
gospodinjstvu, s poudarkom na požarni varnosti v kuhinji.
Na sejmu SOBRA bo v soboto, 22. septembra 2018 posvet ob mescu požarne varnosti. Na posvetu, ki
ga organizira komisija za preventivo, bo predstavljeno delo komisije ter program aktivnosti, ki jih
bomo izvajali v mesecu požarne varnosti. Posvet je namenjen predstavnikom gasilskih organizacij, ki
bodo aktivno sodelovali pri izvajanju letošnjega programa meseca varstva pred požari.
Na sejmu bodo zelo dejavni tudi domači gasilci iz PGD in GZ Gornja Radgona, ki bodo – poleg
predstavitve na razstavnem prostoru – skupaj s predstavniki Slovenske vojske, Policije in gasilcev iz
sosednje Avstrije izvedli že tradicionalno vajo gašenja in reševanj v primeru požara ali kakšne druge
naravne nesreče.
V času sejma bo v soboto, 22. septembra 2018, v Gornji Radgoni potekalo tradicionalno Tekmovanje
gasilskih enot širšega pomena, dan prej pa bo organiziran seminar na temo tehničnega reševanja v
primeru prometnih nesreč.
Najbolj množično udeležbo gasilcev pričakujemo na DRŽAVNEM GASILSKEM TEKMOVANJU ZA
MEMORIAL MATEVŽA HACETA – v soboto, 22. septembra 2018, se bodo na tekmovanju pomerile
mladinske enote, v nedeljo, 23. septembra 2018, pa bodo znanje in spretnosti pokazale članske
enote. Oba tekmovalna dneva pričakujemo skoraj 5.000 tekmovalcev – po izkušnjah lahko
pričakujemo še enkrat toliko spremljevalcev tekmovalnih enot in navijačev.
Tudi zaprtje SOBRE – v nedeljo, 23. septembra 2018, ob 17. uri – bo v znamenju Državnega gasilskega
tekmovanja za memorial Matevža Haceta, saj bodo tekmovalci poskrbeli za svečano vzdušje z velikih
mimohodom in postrojem gasilskih enot na stadionu Turistično športnega centra Trate.
V mesecu varstva pred požari bomo kot običajno izvajali tradicionalne aktivnosti: sodelovali bomo z
mediji in opozarjali občane na nevarnost požarov ter pravilno ukrepanje, da do le-teh ne pride. Letos
bomo še posebej opozarjali na številko za klic v sili 112. Pri tem si bodo lahko gasilci pomagali z
informacijami, ki jih bodo dobili na tradicionalnem posvetu, ki ga vsako leto izvedemo pred mesecem
varstva pred požari. Sodelovanje z mediji v mesecu požarne varnosti bomo izkoristili tudi za
promocijo gasilske organizacije, ki tudi sicer za preventivo skrbi skozi vse leto. Obiskali bomo šole in
vrtce ter otrokom predstavili našo dejavnost in tematiko letošnjega meseca požarne varnosti. Pri tem
se moramo še posebej zavedati, da se odnos do varnosti oblikuje prav času učenja in odraščanja
najmlajših.
Izvajali bomo prikazne in druge vaje na katerih bomo preizkusili operativno sposobnost naših enot. Že
tradicionalno bomo pregledovali hidrantna omrežja. Šolam, vrtcem in drugim organizacijam bomo
pomagali pri izvedbi evakuacij, ki so v domeni organizacij samih, gasilci pa jim pri tem lahko
pomagamo s strokovnimi nasveti – v primeru nesreč gasilci ne sodelujemo pri evakuaciji, ampak po
potrebi rešujemo občane, ki se ne uspejo pravočasno evakuirati.

Po opravljenih aktivnostih ne smemo pozabiti na poročila, s katerimi bomo prikazali velik prispevek
naše organizacije k požarni varnosti občanov. Poročilo pošljemo na Gasilsko zvezo Slovenije do
1. decembra 2018.
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