
GASILSKI DAN
Dan odprtih vrat PGD Škofja vas

Sobota, 13. april 2019
Tudi tokrat ne zamudite zabavnega 
gasilskega dogajanja! 

Spoštovani!

Tudi na tem mestu bi se vam radi javno zahvalili za vso podporo, ki ste nam jo izkazali v 
tem letu.  Leto 2018 so zaznamovali številni dogodki, njihov pomemben del pa ste bili 
tudi vi. Je že res, da smo gasilci nekako v službi ljudi, svoje poslanstvo pa veliko lažje 
opravljamo ob zavedanju, da nam ob strani stojite vi! Letos smo med drugim izpeljali 
čudovit Gasilski dan, organizirali smo še eno tekmovanje na nivoju GZ Slovenije, v okviru 
katerega smo pripravili tudi komemoracijo v spomin na našega velikega gasilca, člana in 
sokrajana Antona Sentočnika. 
Letos smo pri vhodu v gasilski dom namestili AED – avtomatski defibrilator, ki 
ga je doniralo podjetje Frutarom Etol in je namenjen vsem krajanom, v kolikor bi to bilo 
potrebno.
Največ naših aktivnosti namenjamo vaši varnosti. Opravili smo številna izobraževanja 
in veliko ur namenili urejanju tehnike. To redno dopolnjujemo s pomočjo sredstev 
lokalne skupnosti, donacijami podjetij in krajanov, z izkupičkom prireditev ter 
opravljanjem naših storitev, z izvedbo koledarske akcije in sredstvi, ki nam jih namenite 
preko dohodnine.
Še posebej smo ponosni na mladinski pogon, saj le tako lahko zagotovimo našo 
prihodnost. Obenem pa otroke naučimo požarne preventive, delovanja v skupini, 
sprejemanja odločitev, reda, vzdrževanja fizične pripravljenosti in številnih drugih 
lastnosti, ki jih mora imeti gasilec.
Posredovali smo tudi na številnih intervencijah.                          
Ni enostavno, ko te na primer sredi noči zbudi alarm in odhitiš 
v gasilski dom. Temu običajno sledi dolgotrajen boj z ognjem, 
vodo, vetrom, vročino, mrazom in drugimi nevarnostmi. In ko 
si že na koncu z močmi, ti nove energije vlije hvaležni pogled 
prizadetih. Takrat veš zakaj si gasilec. Kot gasilci pa smo še 
bolj veseli, če lahko kakšno nesrečo preprečimo s preventivo.                                 
Zato je pred vami tudi ta zgibanka.
Ker nam narava ne prizanaša in vsakič odločno kaže svojo moč 
je tokratna zgibanka namenjena preventivi v primeru poplav in 
neurij.
Gasilke in gasilci prostovoljnega društva Škofja vas

KAKO RAVNAMO 
ob poplavah in neurjih



UKREPI 
ob 
poplavah

Poplave so običajno posledica dolgotrajnejših padavin, 
naraščanja vodotokov in dviga podtalnice ter posledično 
razlivanja presežka voda. V veliki meri se preko spremljanja 
razvoja vremena obsežnejša naraščanja vodotokov da 
predvideti in deloma napovedati, temu primerno naj bo tudi 
samozaščitno ravnanje. 

Spremljajte medije ter resno jemljite vsa opozorila in 
priporočila. Za primer izpada električne energije imejte 
pripravljene baterijske radijske sprejemnike.

Na voljo imejte pitno vodo in hrano, saj lahko poplave 
povzročijo dolgotrajnejše motnje v preskrbi s pitno vodo ali 
oporečnost vodnih virov.

Iz prostorov, ki jih poplavne vode lahko ogrozijo 
umaknite pohištvo in druge naprave. Vnetljive tekočine in 
nevarne snovi zavarujte pred razlitjem. V primeru neposredne 
nevarnosti poplavnih vod izklopite elektriko.

Jaške, vrata ali druge odprtine zatesnite s folijo, vrečami 
peska in podobnimi barikadami. 

Umaknite se v višja nadstropja. V primeru nevarnosti 
porušitve nemudoma zapustite objekt.

Ne poiskušajte prečkati vodnega toka. Po stoječih vodah se 
gibajte previdno, saj ne veste kje se lahko nahaja večja globina, 
jama ali slučajno odprt jašek. Izogibajte se vožnji ali hoji preko 
mostov.

V primeru, da je ogroženo življenje pokličite številko 
112! Imejte v mislih, da je v takšnih primerih prizadeto večje 
število ljudi oziroma so sile zaščite in reševanja na delu na več 
lokacijah, kar lahko pomeni tudi povečan odzivni čas. 



Hitre spremembe vremena lahko povzročajo tudi nastanek 
nevihtnih celic in z njimi povezanih lokalnih neurij – te običajno 
spremljajo močni lokalni nalivi in siloviti sunki vetra. Razlivanje 
voda je povezano z veliko količino padavin, ki jih infrastruktura v 
kratkem času ni sposobna sprejeti, meteorna voda pa običajno 
sama hitro odteče. Njihovo lokacijo in moč je težje predvideti 
in napovedati. Zato je pravočasno samozaščitno ravnanje toliko 
bolj pomembno. Kljub temu spremljajte medije ter resno jemljite 
vsa opozorila in priporočila. Za primer izpada električne energije 
imejte pripravljene baterijske radijske sprejemnike.

Redno vzdržujte zgradbe. Poskrbite za redno vzdrževanje 
ali popravila dotrajanih streh. Pritrdite ali odstranite viseče 
predmete. Poskrbite za odtekanje meteornih voda, pravočasno 
očistite morebitne zamašene odtoke ali jaške. Zaprite okna in jih 
dodatno zavarujte z naoknicami ali roletami. Na varno umaknite 
korita ali lonce z rastlinami. Umaknite predmete, ki bi s padcem 
lahko ogrozili zdravje ali življenje ljudi. Podrite ali obrežite nevarna 
in bolna drevesa. Izklopite električne naprave. Vozila umaknite v 
zavetja ali jih zavarujte s priročnimi pokrivali. Poskrbite za živali.

Med neurji ne zapuščajte objektov. V času trajanja neurja 
ali padanja toče ne poskušajte zaščititi vozil ali vrta – takrat je 
prepozno, v mislih imejte svojo varnost! Na prostem se izogibajte 
zadrževanju pod drevesi ali v bližini drugih visokih objektov.

Med nevihto vožnjo prilagodite razmeram. Nikakor ne 
ustavljajte v predorih ali pod nadvozi!  Izogibajte se vožnji preko 
mostov in viaduktov. 

Poškodbe objektov, posebej streh, po 
neurjih čim prej odpravite.

V primeru, da je ogroženo življenje 
pokličite številko 112! 

UKREPI 
ob 
neurju
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NEVARNOST POŽAROV 
v prazničnem času
Ker je čas bližajočih se praznikov in s tem 
povezanih običajev naj opomnimo na 
nekatere nevarnosti za nastanek požara.

Pri uporabi pirotehničnih sredstev 
upoštevajte vsa varnostna navodila. 
Ne dovolite, da pirotehniko uporabljajo 
otroci brez nadzora odrasle osebe. 

Uporabljate samo ustrezno in certificirano praznično razsvetljavo in svetlobna telesa. 
Električni podaljški naj bodo primerno dimenzionirani in zunaj ustrezno zaščiteni. Lučk 
ne prižigajte kadar ste dalj časa odsotni. Svečke na dekoracijah prižigajte samo kadar ste 
prisotni. Goreče svečke naj bodo primerno umaknjene od zaves in drugih vnetljivih snovi ali 
predmetov.

Vžigalice, kresničke in druge podobne oblike odprtega ognja ali dekoracije shranjujte 
izven dosega otrok. Upoštevajte, da so naravni venčki in božična drevesa zelo vnetljiva 
zaradi smol in suhih iglic. 

Poskrbite, da bodo prazniki zaradi vaše previdnosti minili lepo in idilično. Izogibajte se 
nevarnemu ravnanju in nespametni rabi odprtega ognja ali pirotehnike. 

Vabilo na
GASILSKI DAN
Dan odprtih vrat PGD Škofja vas

Sobota, 13. april 2019
Tudi tokrat ne zamudite zabavnega 
gasilskega dogajanja! 

Namenite 0,5% dohodnine. 
Obrazec najdete na: 
www.pgd-skofja-vas.si
ali na tel: 041 763 146

P O D A R I T E
G A S I L C E M 
DOHODNINO GASILSKE VAJE

četrtek ob 18. uri
Četrtek je dan druženja v 
gasilskem domu v Škofji vasi. 
Dobrodošli.

AED
avtomatski 
defibrilator
v gasilskem domu

Na pomoc!

www.pgd-skofja-vas.si
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