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PROGRAM AKTIVNOSTI OB MESECU POŽARNE VARNOSTI  2013 

Leto je naokoli in pred nami je nov mesec požarne varnosti. Geslo meseca oktobra, 

ki je tradicionalno mesec požarne varnosti, je v letu 2013: "Gasilnik". Izdani bosta 
zgibanki "Gasilnik v osebno vozilo" in "Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu" ter 
plakat "Gasilnik". 

V prvem tednu oktobra 2013 bodo posamezniki in ustanove dolžni prilepiti 

doplačilno gasilsko znamko v vrednosti 0,15 EUR na vsako poštno pošiljko v 

notranjem in mednarodnem prometu, razen na pošiljke s knjigami, časopisi in 

revijami. Zbrana sredstva bo Gasilska zveza Slovenije uporabila za izenačevanje 

materialne opremljenosti gasilstva in spodbujanje mladine za delo v gasilstvu 

Aktivnosti letošnjega meseca požarne varnosti imajo ponovno glaven cilj – usmerjati 

prebivalce na spletno stran Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer je 

na podlagi sodelovanja med Upravo republike Slovenije za zaščito in reševanje, 

Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo zbranih 

veliko požarno-preventivnih vsebin, ki služijo za opozarjanje na požarne nevarnosti in 

hkrati predlagajo osnovne rešitve za zmanjševanje nevarnosti. 

Ob letošnjem mesecu požarne varnosti predlagamo, da se po društvih organizira 

dneve odprtih vrat ali informativne dneve, ki naj bodo tematsko usmerjeni na 

požarno-preventivne aktivnosti v domačem okolju. 

Večino gradiv na temo preventivnega delovanja lahko najdete na spletnih straneh: 

- Gasilske zveze Slovenije: http://www.gasilec.net 
- Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje: www.urszr.si  
- Slovenskega združenja za požarno varstvo: www.szpv.si. 

 

Ostale stalne naloge društev in aktivnosti poveljstva zveze: 

 Ureditev in pregled gasilske opreme in tehnike v garažah, orodiščih in vozilih 

za normalne in zimske razmere. 

http://www.gasilec.net/
http://www.urszr.si/
http://www.szpv.si/


 Pripraviti vse potrebno za popis OS, DI in orodja v uporabi, preveriti stanje 

inventarja v Vulkanu. 

 Izvedli bomo tradicionalno srečanje vodstva GZ z županom Občine Šentjur. 

 Pripraviti in posredovati predloge za priznanja in odlikovanja GZ in GZS, za 

leto 2014. 

 Poveljstvo GZ bo izvedlo »tečaj za vodjo enot in enote«, poveljniki društev 

morajo vse kandidate temeljito pripraviti, tako da z njimi osvežijo potrebna  

znanja iz strokovnih predmetov. 

 V tem mesecu bo izvedeno regijsko tekmovanje gasilskih enot, zato pozivamo 

vse poveljnike in mentorje tekmovalnih enot, da svoje tekmovalne enote čim 

bolje pripravijo. 

 Na osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju, bo 27. in 28. septembra potekalo 33. 

srečanje društev Mladi gasilec. Geslo letošnjega srečanja je "Rad sem 

gasilec". 

 V Velenju bodo tudi letos potekali 5. Dnevi zaščite in reševanja, v času od 3. 

do 5. oktobra. 2013, več o programu najdete na spletni strani GZS. 

 Poveljniki bodo na podlagi Meril o organiziranosti in opremljenosti GE, prijavili 

manjkajoče kandidate za usposabljanje iz specialnosti na IC Ig, ki bodo 

glede na razpis GZS, na tečaje razporejeni v prvi polovici leta 2014. Preostale 

kandidate bomo poslali na izobraževanje v drugi polovici naslednjega leta. 

 Vsa društva naj pravočasno poskrbijo za pripravo praktičnih vaj, njihovo 

prijavo, izdelavo elaborata in analizo. Poročilo je potrebno oddati na GZ 

Šentjur. 

 Komisija za ocenjevanje društev, bo pregledala in ocenila administrativno in 

operativno delovanje PGD, v prvi polovici meseca decembra. 

 Program društva dopolnijo z lastnimi aktivnostmi. Poročilo o realizaciji 

programa MPV je potrebno posredovati na GZ, najkasneje do srede, dne 

20.novembra. 2013. 
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