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Aktivnosti ob mesecu požarne varnosti 

 

Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena intervencijskim potem in površinam za 

gasilce. Tudi letos smo se zanjo odločili skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim 

združenjem za požarno varnost. Geslo letošnjega meseca požarne varnosti je »Ko se nesreča zgodi, 

naj bodo proste poti!«.  

Omenjena tematika sovpada s smernico SZPV 206 z naslovom Površine za gasilce v stavbah,  ki je v 

fazi javne obravnave. Nastala je na pobudo gasilskih enot – pri njeni pripravi smo sodelovali 

prostovoljni in poklicni gasilci. 

27. septembra 2017 bo v Škofji Loki – ob mesecu požarne varnosti – posvet »Intervencijske poti in 

površine za gasilce«, namenjen predstavnikom gasilskih zvez ter drugim, ki delajo na področju 

požarne varnosti in preventive ter bodo tudi nosilci aktivnosti v mesecu požarne varnosti. Posvet je 

posvečen problematiki intervencijskih in dovoznih poti za gasilska vozila. Na njem bodo predstavljeni 

slaba in dobra praksa na terenu, aktualni predpisi ter primeri ureditve problematike intervencijskih 

poti in površin za gasilce v tujini. V okviru posveta bo predstavljen požarni načrt, izvedle pa se bodo 

tudi praktične delavnice. 

Pred  posvetom bo v Škofji Loki organizirana že tradicionalna tiskovna konferenca  ob mesecu 

požarne varnosti, ki jo bomo popestrili s prikazom dovoza intervencijskih vozil v staro mestno jedro. 

Konferenco bomo organizirali v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim 

združenjem za požarno varnost.  

Z Zavarovalnico Triglav bomo izvedli akcijo preventivnih pregledov, ki jo bo zavarovalnica 

sponzorirala in spodbujala s popusti  pri požarnih premijah. 

V nakladi 10.000 izvodov bo natisnjen plakat »Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!«. Z njim 

bomo na javnih mestih opozorili občane na pomen intervencijskih poti in površin za gasilce. V nakladi 

150.000 izvodov bo z isto vsebino natisnjen tudi letak, ki ga bomo razdelili po gospodinjstvih. 

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 intervencijske poti in površine za gasilce. Pri predavanjih in 

drugih aktivnostih bodo v pomoč predstavitve predavateljev na posvetu v Škofji Loki. Vsa gradiva 

bodo objavljena na spletnih straneh Komisije za preventivo. V mesecu požarne varnosti bomo 

sodelovanje z mediji izkoristili tudi za promocijo gasilske organizacije, ki sicer skozi vse leto skrbi za 
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preventivo. Obiskali bomo šole in vrtce ter otrokom predstavili našo dejavnost in tematiko letošnjega 

meseca požarne varnosti – še posebej se moramo zavedati, da se odnos do varnosti oblikuje prav 

času učenja ter odraščanja najmlajših. V dogovoru z upravniki večstanovanjskih objektov predlagamo 

obiske večstanovanjskih stavb, na katerih se s stanovalci pogovorimo o pomenu prehodnih 

intervencijskih poti.  

Izvajali bomo prikazne in druge vaje. Z njimi bomo občanom predstavili pomen prostih intervencijskih 

poti in površin za gasilce ter delovanje gasilskih enot na intervencijah in preizkusili operativno 

sposobnost naših enot. 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 evakuacijah, 

ampak po potrebi rešujemo občane, ki se ne uspejo pravočasno evakuirati. 

V tednu požarne varnosti – potekal bo od 2. do 7. oktobra 2017 – bo v prodaji gasilska doplačilna 
znamka. Od nje zbrana sredstva bo Gasilska zveza Slovenije uporabila za izenačevanje materialne 
opremljenosti gasilstva in spodbujanje mladine za delo v gasilstvu. 

Po opravljenih aktivnostih ne smemo pozabiti na poročila, s katerimi bomo prikazali velik prispevek 

naše organizacije k požarni varnosti občanov. Poročila je potrebno poslati na Gasilsko zvezo Slovenije 

do 1. decembra 2017. 
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