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Zadeva: Aktivnosti ob mesecu požarne varnosti 2020 

 

Leto 2020, tako Slovenijo kot Evropo in Svet, zaznamuje virus COVID-19. Ne glede na 

epidemiološko sliko in omejitve, ki veljajo v Sloveniji, smo se Gasilska zveza Slovenije skupaj z 

Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem za požarno varnost odločili, da 

bo tudi letošnji oktober mesec varstva pred požari. Letošnja tema meseca varstva pred požari 

ima naslov »Kdor za požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi«.  

Na osnovi statistike lahko ugotovimo, da se v prostem času in času potovanj premalo 

zavedamo pomena varstva pred požarom, saj je v tem obdobju še vedno »preveč« požarov, 

zato je potrebno prebivalstvo dodatno poučiti in dvigniti osveščenost. Zato bomo v letošnjem 

mesecu požarne varnosti osveščali prebivalstvo, kako je potrebno poskrbeti za požarno 

varnost na dopustu, počitnicah, praznikih, vikendih, morju, potovanju, v gorah ali kar doma, 

saj ne glede na to, kje preživljamo prosti čas, ne pozabimo, da lahko zagori kadarkoli in kjerkoli. 

Da bi prosti čas minil brezskrbno in veselo, je pomembno, da poskrbimo za požarno varnost. 

Glede na zaznamovano leto z virusom COVID-19 in z vsemi ukrepi, ki so sprejeti v cilju 

omejevanja širjenja virusa, bo letošnji mesec požarne varnosti potekal v okrnjeni obliki, saj 

smo se primorani odpovedati vsem aktivnostim, kjer bi lahko prišlo do združevanja ljudi in 

posledično do možnega prenosa virusa. Kot posledica virusa je bil že prestavljen na naslednje 

leto 8. mednarodni sejem Obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, ki je bil predviden med 24. 

in 26.9.2020 v Gornji Radgoni. Prav tako letos nosilci meseca požarne varnosti ne bodo 

organizirali posvetov. 

Ob tej priložnosti bo na GZS natisnjenih 150.000 izvodov letakov »Kdor za požarno varnost 

poskrbi, je v prostem času brez skrbi« in 4.000 plakatov z enako tematiko. V Ljubljani bodo 

polepljeni mestni avtobusi s tematiko meseca požarne varnosti, na RTV SLO pa se bodo na 

temo meseca požarne varnosti vrteli spoti. 

V tednu požarne varnosti med 5. in 10. oktobrom 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. 

V letošnjem mesecu požarne varnosti v čim večjem obsegu sodelujmo z lokalnimi medij, saj na 

tem področju nimamo omejitev NIJZ. Preko lokalnih medijev opozarjajmo občane na 
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nevarnost požarov ter pravilno ukrepanje, da do le-teh ne pride. Letos še posebej opozarjajmo 

na Požarno varnost v prostem času. Sodelovanje z mediji v mesecu požarne varnosti 

izkoristimo 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. 

Glede na epidemiološko sliko v letošnjem letu ne bomo mogli izvajati vseh praktičnih 

aktivnosti v željenem obsegu, pri katerih pride do združevanja gasilcev ali prebivalcev (prikaz 

vaj, izvajanje evakuacij,…). V letošnjem letu se zraven uporabe medijev osredotočimo 

predvsem na aktivnosti, pri katerih bomo lahko upoštevali vsa navodila in priporočila NIJZ kot 

npr. pregled hidrantnih omrežij, pregled intervencijskih poti, preventivni pregledi objektov v 

svojem okolju, pregled in ureditev požarnih načrtov v arhivu društva, predstavitve v 

učilnicah,… 

Zavedati se moramo, da letošnja epidemiološko slika ne pomeni avtomatičnega zmanjšanja 

požarne nevarnosti, zato v tem času ne smemo opuščati nobenih preventivnih protipožarnih 

ukrepov. 

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

naše organizacije k požarni varnosti občanov. Poročilo pošljemo na Gasilsko zvezo Slovenije 

do 1. decembra 2020. 
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