
Spoštovani krajani!

Gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Škofja vas že 
od davnega leta 1905 svoj prosti čas namenjamo skrbi, da vaše 
življenje v kraju poteka čim varneje oziroma skrbi, da takrat ko je 
to potrebno svoje poslanstvo opravimo hitro, učinkovito, strokovno 
in varno za vse udeležene. Svoje delo opravljamo prostovoljno pa 
vendar profesionalno. Da je temu tako, velik del časa namenjamo 
izobraževanju, usposabljanju, spoznavanju nove opreme, 
spoznavanju novih tehnik in pristopov k gašenju in reševanju. Vse 
za to, da bi bili pri našem delu še uspešnejši. 

Veliko lahko k temu pripomorete tudi Vi! S preudarnim 
ravnanjem, ustrezno mero previdnosti, zavedanjem o tem kakšne 
nevarnosti lahko človeku pretijo v vsakodnevnem življenju. Ker 
gasilci strmimo k varnemu življenju se dobro zavedamo pomena 
stavka: »Preventiva je boljša kot kurativa!« Tudi zato smo za vas 
zbrali nekatere napotke, s katerimi vam želimo olajšati ravnanje v 
nekaterih nevsakdanjih situacijah.
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PGD ŠKOFJA VAS

Smo društvo, ki v skrbi za tradicijo in kvalitetno 
prihodnost, velik poudarek daje tudi dobremu 
počutju članov, krepitvi medsebojnih odnosov 
in kvalitetnemu delu s podmladkom.

Naše poslanstvo je več kot samo gašenje 
požarov in pomoč v raznih nesrečah in ujmah. 
Naše poslanstvo je tudi v krepitvi pozitivnih 
vrednot, v vzgoji v duhu poštenja, solidarnosti 
ter zdravega življenja. 

Zavedamo se, da je v današnjem tempu 
življenja težko uskladiti vse aktivnosti 
in odgovoriti na vse zahteve bivanja. Pa 
vendar smatramo, da je delovanje v gasilski 
organizaciji možnost, da storimo ravno to – 
sodelovanje na tovariškem in prijateljskem 
odnosu, delo v korist sočloveka in tudi 
nekoliko fizične aktivnosti je tisto kar nas 
krepi, združuje in plemeniti. 

V kolikor se kdo vidi in prepozna v teh 
navedbah, pa do sedaj ni imel poguma, da 

bi stopil v gasilske vrste, naj povemo, da je 
to vedno mogoče! Smo društvo odprtih vrat 
in vedno veseli novih obrazov, nove energije, 
novih idej, ki krepijo in plemenitijo dosedanje 
delo. 

V kolikor se nam želiš pridružiti, smo vedno na 
voljo. Dosegljivi smo na e-naslov: pgd.skofja.
vas@gmail.com ali na GSM 041 763 146 
(Predsednik) ali GSM 041 763 145 (Poveljnik)

Velik poudarek kot rečeno dajemo delu 
z mladino. Redna tedenska srečanja 
podmladka so vsak četrtek ob 18:00 uri v 
prostorih gasilskega doma. 

Naše delo pa lahko spremljate tudi preko 
spletne strani www.pgd-skofja-vas.si ali preko 
socialnega omrežja Facebook na https://
www.facebook.com/pgd.skofjavas

     

Tudi vi lahko pomagate nam, 
da bi mi lahko pomagali takrat, 
ko je to potrebno! 
Kako? 
V skladu z zakonodajo nam lahko namenite del 
odmerjene dohodnine. To za zavezanca ne pomeni 
dodatnega stroška, ampak se 0,5% odmerjene 
dohodnine nameni točno določenemu upravičencu 
in ne v državni proračun. Obrazec za namenitev dela 
dohodnine se nahaja tudi na naši spletni strani. Za 
vašo pomoč se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo!

Prostovoljno gasilsko društvo Škofja vas v svojih vrstah 
združuje ljudi različnih spolov, starosti, poklicev in 
nazorov. Vsem pa nam je skupno to, da želimo za svoje 
krajane, sosede, sorodnike ali popolne neznance le 
eno: da življenje vseh poteka varno! 

Temu namenjamo svoje znanje, voljo, energijo, trud, čas 
in včasih za to dajemo tudi svoje zdravje, pripravljeni 
smo dati tudi življenje. 

Izdal in založil: PGD Škofja vas. Oblikovanje, ilustracije in priprava za tisk: Lea Gorenšek s.p.. Tisk: Tiskarna Koštomaj. Naklada: 800kom. Celje 2013.
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PODARITE
GASILCEM 
DOHODNINO

Gasilke in gasilci 
PGD Škofja vam želimo, 

da tako prihajajoči 
prazniki kot tudi leto 2014 
za vas in vse vaše bližnje 

mine kar se da varno, 
zadovoljno, uspešno, 

zdravo, srečno in pozitivno!
Gasilski pozdrav 

NA POMOČ!
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• Odklopimo napravo iz električnega omrežja.
 Izvlečemo vtikač iz vtičnice ali odvijemo oz. s 

stikalom izklopimo varovalko – naprave, ki gori se 
ne dotikamo, saj je lahko že poškodovana do te 
mere, da je pod napetostjo ohišje naprave.

• Gasimo z ročnim gasilnim aparatom.
• O požaru obvestimo Center za obveščanje 112.

• Izklopimo grelno površino.
• Gorečo posodo pokrijemo s pokrovko ali mokro 

krpo.
• Gasimo z ročnim gasilnim aparatom.
• O požaru obvestimo Center za obveščanje 112.

Upoštevajte priporočilo, da je v vsakem stanovanju ali hiši       primerno imeti nameščen vsaj 1 delujoč in ustrezno servisiran gasilnik!!!

Kaj storimo v primeru 
požara v stanovanju?

POZOR:
Električnih naprav 
ne smemo gasiti z 
vodo, ker voda prevaja 
električni tok!

POZOR:
Segrete masti ali olja 
ne smemo polivati z 
vodo, saj lahko to vodi 
do vzbuha. Ta pospeši 
razvoj požara in nas 
lahko opeče.

KAJ STORIMO,
če pride do požara 
na gospodinjskih in 
drugih električnih 
napravah v stanovanju?

KAJ STORIMO,
če zagori olje ali mast 
v posodi na štedilniku?


