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Vabilo
''DAN POŽARNE VARNOSTI V EUROPARKU - PREDSTAVITEV GASILCEV''

Spoštovani,
mesec oktober je mesec požarne varnosti. Gasilci v tem mesecu izvajamo različne preventivne
aktivnosti namenjene ozaveščanju občanov glede požarne varnosti. Ozaveščanje je velikega pomena
saj s pravilnim pristopom ter predvsem učinkovitim gašenjem posameznika v začetni faz požara
preprečimo širjenje požara in nastanek večje materialne škode ter vpliva na zdravje ljudi.

Po sklepu UO in poveljstva bo Gasilska zveza Maribor v soboto, 17. oktobra 2015, v nakupovalnem
središču EUROPARK v Mariboru, med 8.00 in 21.00 uro, organizirala DAN POŽARNE VARNOSTI PREDSTAVITEV GASILCEV.
Obiskovalcem nakupovalnega centra bomo gasilci predstavil osnove požarne varnosti za občane,
predstavili bomo delo gasilcev, zaigrala bo gasilska godba, za najmlajše bomo pripravili gasilske
delavnice, na ogled pa bo tudi gasilska oprema in vozila. Izvedli bomo tudi veliko gasilsko vajo.
Veseli bomo če nas boste člani PGD na ta dan počastili z vašim obiskom.
Ker je dogodek skupen projekt gasilcev GZ Maribor vam v prilogi pošiljamo okrožnico z informacijo
za vključitev posameznih PGD v samo organizacijo in izvedbo dneva.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ,
Gasilska zveza Maribor
Predsednik, Slavko Kramberger

Poveljnik, Samo Robič

Maribor, 12. oktober 2015
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Okrožnica
''DAN POŽARNE VARNOSTI V EUROPARKU - PREDSTAVITEV GASILCEV''
Spoštovana vodstva PGD in PIGD GZ Maribor,
kot je navedeno že v vabilu na dogodek v Europarku v Mariboru vam v nadaljevanju podajmo
navodila za sodelovanje vaših enot, gasilcev v aktivnostih.
Zaradi kompleksne organizacije dogodka smo z določenimi posamezniki ter PGD določene aktivnosti
(dostava opreme, vozil, gasilcev, gradiva, …) že načrtovali in jih tudi dorekli. Specifične dogovorjene
aktivnosti ne navajamo v tej okrožnici.
Omeniti velja, da so določena društva nekoliko bolj vpeta v dogajanje, za kar se jim/vam seveda
zahvaljujemo. Prav tako bodo v vseh aktivnostih sodelovali tudi poklicni gasilci JZZPR Maribor.
Za izvedbo samega dogodka bodo nastali tudi določeni stroški kot so:
-

malica za vodje in izvajalce delavnic in predstavitev v Europarku,
malica za sodelujoče gasilce na veliki gasilski vaji,
promocijski material in oprema.

Skupni stroški dogodka bodo razdeljeni po posameznih občinskih poveljstvih in glede na različne
pogodbe po občinah tudi po PGD (tako kot v letu 2014).
Kot ključni dogodek v katerem bodo sodelovala vsa PGD GZ Maribor je izvedba velike gasilske vaje
na objektih stare mariborske kaznilnice, v soboto, 17.10.2015, ob 16.00 uri. Za vajo je pripravljen
elaborat, ki bo pred samo vajo objavljen na spletnih straneh GZ Maribor.
Iz elaborata vaje je razvidna predvidena udeležba posameznega PGD na vaji (vozilo, baza izvoza,
predvidene naloge, …). Vaja je načrtovana v želji po izvedbi kakovostnega vodenja ter izvedbe večje
intervencije. Poveljnike društev oz. poveljstva naprošamo, da skrbno pregledajo elaborat in se na dan
vaje, v skladu z navodili ob 15.30 uri, s predvidenimi vozili in opremljeno posadko javijo v bazah za
izvoz na vajo. Po izvozu bodo enote s strani vodstva vaje - intervencije prejela navodila za izvajanje
nalog. Izvajanje nalog lahko glede na navodila vodstva vaje odstopa od načrtovanih v elaboratu.
Pričakujemo sledečo zasedbo gasilcev in opreme po vozilih:
-

vozila AC in GVC 24/50; 3 gasilci (tipizirana oprema);
vozila GVC 16/25, GVV-1 in GVGP; 5 ali 6 gasilcev (tipizirana oprema – nosilci IDA);
GVM; 5-6 gasilcev (tipizirana oprema ter cevi in oprema za oskrbo cistern iz hidranta z vodo);
enote ki izvajajo nudenje prve pomoči (PGD Rače, PGD Korena) tovrstna oprema.

Za dodatna vprašanja glede izvedbe vaje je pristojen poveljnik GZ Maribor (gsm: 041 327 297).
Gasilska zveza Maribor
Predsednik, Slavko Kramberger

Poveljnik, Samo Robič

Maribor, 12. oktober 2015

