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1. GRADIVO IN PREDVIDENE AKTIVNOSTI 
 
 
Spoštovani! 
 
Leto je naokoli in pred nami je mesec požarne varnosti. Čeprav se gasilci zavedamo pomena 
požarne preventive skozi celo leto, navadno prav ob mesecu požarne varnosti še dodatno 
poudarimo tisto, kar se nam zdi z vidika požarne preventive še posebej pomembno. Letošnji 
mesec požarne varnosti je namenjen ozaveščanju s področja evakuacije iz objektov. Slogan 
meseca požarne varnosti 2015 se glasi »KO ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI!« 
 
Z namenom informiranja ter ozaveščanja smo skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje 
ter Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravili promocijsko gradivo, ki nudi več 
informacij o omenjeni tematiki.   
 
Natisnili smo 100.000 zgibank za odrasle »Evakuacija iz stanovanja«, 5.000 tematskih 
plakatov namenjenih otrokom in 100.000 zgibank za otroke »Če zagori, naj se ti ven mudi«, z 
enakim naslovom smo natisnili še 75.600 kazal za knjige in 49.000 urnikov. Glede na 
razdelilnik smo po gasilskih zvezah razdelili 2.000 plakatov in 70.000 zgibank za odrasle, 
30.000 zgibank za otroke ter 22.000 kazal za knjige in 14.000 urnikov za šolarje.  
 
Prosimo vas, da gradiva razdelite med vaša gasilska društva, da jih uporabijo pri njihovi 
dejavnosti. Plakati so namenjeni najmlajšim in jih opozarjajo na pravilno ravnanje v primeru 
požara. Predlagamo, da jih izobesite na mesta v okolici osnovnih šol, kjer bodo mlade 
opozarjali na problematiko požarne varnosti.  
 
Kot dodatno pomoč gasilskim društvom na terenu smo pripravili tudi gradiva v elektronski 
obliki, ki bodo dostopna na spletnih straneh Gasilske zveze Slovenije. Gradiva lahko 
uporabite pri pripravi predavanj v lokalni skupnosti, ob organizaciji dneva odprtih vrat ali zgolj 
za informiranje znotraj gasilskega društva.  
V letošnjem mesecu požarne varnosti bi radi opozorili na pomen evakuacije, ki jo ima le-ta za 
varnost ter preživetje oseb, v primeru požara in druge nesreče. Gasilskim zvezam in 
društvom predlagamo, da v svojih lokalnih skupnostih organizirate aktivnosti, s katerimi boste 



odgovorne osebe v organizacijah in občane osveščali o pomenu ter pravilni izvedbi 
evakuacije: 
 

- predavanja in predstavitve na temo evakuacije; 
- pomoč in svetovanje lastnikom objektov pri pripravi na evakuacijo; 
- ogled in ocenjevanje vaj evakuacije, ki jih izvajajo predvsem po objektih, kjer 

se hkrati zadržuje več oseb; 
- ozaveščanje na temo evakuacije otrok in gibalno oviranih oseb ter drugih oseb 

s posebnimi potrebami; 
- pregledi hidrantnega omrežja in gasilnikov; 
- prikazne vaje usposobljenosti članstva in zmogljivosti gasilske tehnike; 
- predstavitve in nastopanje v medijih ipd.  

 
2. DRUGE AKTIVNOSTI  

 
 
a/ SREČANJE DRUŠTEV MLADI GASILEC 
 
35. srečanje društev Mladi gasilec bo potekalo v petek in v soboto, 9. in 10. oktobra 2015, v 
OŠ Šentjernej na temo "Med ognjem in naravo smo mi." 
 
 
b/ GASILSKA DOPLAČILNA ZNAMKA 
 
V tednu od 5. do 10. oktobra 2015 bodo posamezniki in ustanove dolžni prilepiti doplačilno 
znamko v vrednosti 0,15 EUR na vsako poštno pošiljko v notranjem in mednarodnem 
prometu, razen na pošiljke s knjigami, časopisi ter revijami. Zbrana sredstva bo Gasilska 
zveza Slovenije uporabila za izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva in spodbujanje 
mladine za delo v gasilstvu.  
 
 
 

3. POROČILA O DEJAVNOSTIH OB MESECU POŽARNE VARNOSTI 
 
 
Po končanem mesecu varstva pred požarom morajo vse organizacije na svojem nivoju 
pripraviti analize ter poročila o opravljenih aktivnostih v mesecu varstva pred požari. 
 
Gasilske zveze morajo do 1. decembra 2015 na Gasilsko zvezo Slovenije poslati poročilo o 
izvedenih nalogah v mesecu varstva pred požari. Obrazec poročila vam pošiljamo v prilogi. 
 
 
- priloga: obrazec poročila za leto 2015 
 
 
Z gasilskimi pozdravi!  
 
 
Predsednik Komisije za preventivo:     Poveljnik:  
dr. Aleš Jug        Franci Petek  
     


