
Dnevi zaščite in reševanja so bili predlani v Kopru, leta 2009 v Novem mestu, leta 2007 v 

Novi Gorici in leta 2005 v Mariboru. Organizatorja prireditve sta vseskozi Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje ter občina, kjer prireditev gostuje. Letos je to Mestna občina 

Velenje in tam je bil tudi prvi sestanek organizacijskega odbora, ki mu predseduje poveljnik 

Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan. Odbor je potrdil predlagani program 

prireditve. 

  

Na dnevih zaščite in reševanja v Velenju se bodo poleg sil za zaščito in reševanje predstavile 

tudi službe in enote Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Slovenske vojske, ki delujejo 

na tem področju, ter gospodarske družbe in zavodi, v posebnem šotoru pa tudi ponudniki 

opreme za zaščito in reševanje. Predstavili se bodo še reševalci iz nekaj sosednjih držav in 

pokrajin. 

  

Pripravljen je poseben program za otroke in mladino, da se seznanijo s področjem zaščite in 

reševanja ter si v spomin vtisnejo številko 112 – en nos, ena usta, dve ušesi. Za vrtce in šole 

bodo organizirani prevozi in vodeni ogledi, za najmlajše pa tudi lutkovna igrica.  

  

Na področju preventive bo v središču varstvo pred požari, in sicer gašenje začetnih požarov z 

gasilniki. Na Titovem trgu bodo gasilci obiskovalcem demonstrirali uporabo ročnih gasilnih 

aparatov, na improviziranem kurišču pa bodo lahko tudi sami poskusili gasiti z gasilniki na 

CO2 in gasilniki ABC.  

  

Pripravljen je bogat program strokovnih tematskih srečanj – od posvetov o gasilnikih in 

požarnih stražah, varnosti in reševanju na divjih vodah, požarne varnosti v predorih, 

tehničnega potapljanja in reševanja izza sifonov v kraških jamah do varnega kopanja ter 

krvodajalskih in drugih programov Rdečega križa.   

  

Na dnevih zaščite in reševanja je izpostavljeno mednarodno sodelovanje, zato so k prestavitvi 

vabljeni predstavniki sosednjih Hrvaške in Madžarske ter predstavniki obmejnih regij 

Furlanije - Julijske krajine, avstrijske Štajerske in avstrijske Koroške. Vabila za obisk so 

poslana tudi predstavnikom drugih držav, s katerimi Uprava Republike Slovenije za zaščito 

in reševanje dobro sodeluje. 

  

V posebnem šotoru bo na 500 kvadratnih metrih razstavljena sodobna oprema za zaščito in 

reševanje, ki jo bo razstavljalo okoli 50 proizvajalcev in ponudnikov, nekaj domačih in več 

tujih. 

  

Okvirni program prireditev:  

  

Četrtek, 3. oktober 

  

9.00                             Odprtje razstavišč in delovišč 

9.00–12.00                  Organizirani obiski otrok in mladih  

10.00–11.00                Predstavitve sil za zaščito in reševanje v središču mesta  

11.00–15.00                Predstavitve sil za zaščito in reševanje v središču mesta  

10.00–12.00                Posvet županov  

16.00–16.45                Slovesno odprtje  
  

Petek, 4. oktober 

  



9.00–12.00                  Organizirani obiski otrok in mladih  

9.00–11.00                  38. srečanje rudarskih reševalnih služb Slovenije  

10.00–11.00                Predstavitve sil za zaščito in reševanje v središču mesta  

11.00–15.00                Predstavitve sil za zaščito in reševanje v središču mesta  

12.00–14.00               Vaja rudarskih reševalnih služb v  Premogovniku Velenje  

16.00 - 17.30              Državna vaja Velenje 2013 v središču mesta  

18.00 - 20.00              Tekmovanje Tek 112, start in cilj na atletskem stadionu  

  

 Sobota, 5. oktober 

  

 8.00–15.00                Tekmovanje gasilskih desetin na atletskem stadionu 

 9.00–15.00                 Državno preverjanje  ekip prve pomoči CZ in RK  

10.00–15.00                Predstavitve sil za zaščito in reševanje v središču mesta  

16.30–18.00                Sklepna slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad     
 


