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AKTIVNOSTI TRBOVELJSKIH GASILCEV OB MESECU OKTOBER
» MESECU POŽARNE VARNOSTI 2015 «
Tako prostovoljni kot poklicni gasilci se 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 posebno 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 !«
Gasilska zveza Slovenije, Uprava za zaščito in reševanje in Slovensko združenje za požarno
varstvo so pripravili promocijsko gradivo, ki bo ponudilo več informacij o omenjeni tematiki.
Trboveljski gasilci bomo preko gasilskih društev razdelili mladini, stanovalcem, osnovnim
šolam, delovnim organizacijam zgibanke za odrasle » evakuacija iz stanovanja«, tematske
plakate namenjene otrokom in zgibanke za otroke » Če zagori, naj se ti ven mudi«, z enakim
naslovom pa bodo razdeljena še kazala za knjige in urniki za šolarje. Pravilnik o požarnem
redu ( Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11 ) določa, da morajo lastniki in uporabniki
objektov, za katere je potrebno izdelati načrt evakuacije, najmanj enkrat letno izvesti
praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru. Namen projekta je,
spodbuditi lastnike ali uporabnike objektov, da vaje evakuacije organizirajo in izvedejo ter da
se jih udeleži čim večje število oseb kar bomo skušali na celotnem območju občine Trbovlje
izvajati trboveljski gasilci.
Trboveljski prostovoljni in poklicni gasilci bomo organizirali v gasilskih domovih dneve
odprtih vrat, odgovorne osebe v organizacijah in občane bomo osveščali o pomenu ter
pravilni izvedbi evakuacije, organizirali bomo predavanja in predstavitve na temo evakuacije,
nudili pomoč in svetovanje lastnikom objektov pri pripravi na evakuacijo, izvedli bomo
ozaveščanje na temo evakuacije otrok in gibalno oviranih oseb ter drugih oseb s posebnimi
potrebami, izvajali bomo preglede hidrantnega omrežja in gasilnikov, Poveljstvo Gasilske
zveze Trbovlje pripravlja tudi regijsko gasilsko vajo »UNP 2015« ( bivši Europlin), kjer bomo
poskušali izvesti tudi praktično evakuacijo dela stanovalcev v bližnjih večstanovanjskih
objektih, na Opekarni,( sodelovali bodo tudi gasilci GZ Hrastnika in Zagorja ob Savi ) , gasilci PGD
Trbovlje mesto in PGD Prebold bomo izvedli že tradicionalno skupno vajo na meji z
občinama, gasilci PIGD Rudnika Trbovlje se bodo udeležili intervencijske vaje v
prijateljskem gasilskem društvu Novi Marof v sosednji Hrvaški, so pa tudi organizatorji
skupne vaje Rudnikov in Energetike, ki bo letos v Trbovljah, udeležili se bomo Bogatajevih
dnevov - Dnevi zaščite in reševanja 2015 v Murski Soboti, ki bodo od 1. do 3.10.2015.
Pionirji Društva mladi gasilec, ki deluje na O.Š. Ivana Cankarja se bodo udeležili Državnega
gasilskega tekmovanja v Šenjerneju, pionirji PGD Klek pa Državnega gasilskega tekmovanja
v Orientaciji na Dolah pri Litiji.
Gasilska zveza Trbovlje in Poveljstvo zasavske regije bo v soboto 3.10.2015 s pričetkom ob
7.00 uri na območju Športnega parka Rudar v Trbovljah izvedlo Občinsko in regijsko gasilsko
tekmovanje gasilskih enot zasavske regije.
Z gasilskimi pozdravi !
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