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RAZSTAVA  
»GASILSTVO IN POŽARNA VARNOST  
SKOZI OČI MLADIH USTVARJALCEV«

Komisija za preventivo pri Gasilski zvezi Kokra v okviru svojih dejavnosti že vrsto let v 
oktobru, mesecu požarne varnosti, razpisuje natečaj za risanje likovnih del in pisanje 
literarnih prispevkov na vsakokratno temo meseca požarne varnosti. Razpis je namenjen 
učencem osnovnih šol na območju delovanja Gasilske zveze Kokra, tj. Jezersko, Preddvor 
in Šenčur.

Cilj razpisa je ozaveščanje osnovnošolske mladine o pomenu požarne varnosti in delovanju 
gasilske organizacije. Predpostavljamo, da učenci z risanjem in pisanjem o omenjenih 
temah utrdijo zavedanje o pomenu požarne varnosti, saj Komisija v razpisu med drugim 
predlaga, da se učitelj, učiteljica oz. mentor ali mentorica z učenci najprej pogovori o smislu 
požarne varnosti, nato pa se učenci v mislih poskušajo sami vživeti v konkretno situacijo ter 
iz nje črpati navdih za ustvarjanje.



V mesecu požarne varnosti v več šolah izvajajo vajo evakuacije, marsikje šolo obiščejo tudi 
gasilci lokalne gasilske enote in učencem ter osebju šole predstavijo svoje delo in opremo, 
včasih pa združijo vajo evakuacije z gasilsko vajo. 

Poleg ozaveščanja mladine o pomenu požarne varnosti poskušamo s tovrstno ustvarjal-
nostjo ohranjati tradicijo povezanosti gasilstva in kulture. Gasilska društva so bila v zgodo-
vini v mnogih primerih glavni nosilec kulturnega življenja v svojem okolju – znana so bila po 
gasilskih godbah, gledaliških in pevskih skupinah.

Marsikaj od zgoraj naštetega deluje še danes, žal pa je nekoč daleč naokoli poznana in 
priznana gasilska godba Šenčur, ki je bila ustanovljena leta 1930, prenehala z delovanjem 
po koncu druge svetovne vojne. V gasilskih društvih, ki so bila ustanovljena v času Avstrijske 
oz. Avstro-Ogrske monarhije je bilo kulturno delovanje močno povezano z narodno zavestjo. 
Tako npr. v kroniki PGD Preddvor, ki letos praznuje 120 let delovanja, beremo, da gre 
narodni zavednosti družine Urbančič (graščaki z gradu Turn) zahvala, da so vse knjige o 
delu društva iz tistega časa pisane v slovenskem jeziku.

Večina del, ki jih prejmemo kot odziv na razpis, je likovnih, zato na pričujoči razstavi 
predstavljamo izbor najboljših del z letošnjega razpisa, medtem ko risbe na tem letaku 
izvirajo iz leta 2015. Če se ozremo nazaj in se poskušamo vprašati po skupnih značilnostih 
prispevkov iz različnih let, ugotovimo da vsako leto najdemo različne motive slik oz. 
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risb, ki pa se v daljšem časovnem obdobju ponavljajo. Tako vsako leto prejmemo nekaj 
izdelkov z motivi, ki se nanašajo izključno na temo meseca požarne varnosti (npr. za leto 
2016: Delujmo preventivno; 2015: Če zagori, naj se ti ven mudi; 2014: Ko zagori, pomoč 
potrebujemo vsi), pogosti so motivi, povezani z gasilskimi vozili in tehniko (nedvomno 
gasilci, ki obiščejo šolo z gasilskimi vozili naredijo velik vtis zlasti na mlajše učence), nadalje 
najdemo motive požarov v različnih okoljih (požar v šoli, požar na stanovanjskem objektu, 
požar v naravi, požar večjega obsega), kot rezultat obiska učencev v gasilskem domu pa v 
slikah najdemo tudi različne interpretacije funkcije gasilskih domov.

V zadnjih nekaj letih vsako leto beležimo večji odziv na naš razpis, zato verjamemo, da s 
to akcijo razširjamo splošno zavedanje o pomenu požarne varnosti in morda v svoje vrste 
pridobimo kakega novega člana ali vsaj simpatizerja.


