
 

 

 
 

Z gasilci za boljši in varnejši jutri v osrednji Sloveniji 
Zavarovalnica Triglav v sklopu preventivne akcije podprla nakup najnujnejše gasilske opreme  

 
Dober mesec dni nazaj, ko je narava ponovno pokazala svojo moč in marsikje po Sloveniji še vedno 
niso odpravili vseh posledic obilnega deževja in močnega vetra, so se s svojo nesebičnostjo in 
požrtvovalnostjo spet izkazali gasilci. Njihovega velikega pomena se zaveda tudi Zavarovalnica 
Triglav, ki z novoletno preventivno akcijo Za boljši jutri že peto leto zapored podpira preventivne 
projekte po vsej Sloveniji. Ljubljanska območna enota zavarovalnice je tako tudi letos podprla 
prostovoljna gasilska društva pri nakupu najnujnejše gasilske opreme, ki jo potrebujejo pri 
intervencijah. Odslej bodo še učinkoviteje posredovali gasilci PGD Golo z Iga, PGD Ljubljana - Vič, 
PGD Moravče, PGD Zgornje Pirniče in PGD Šmartno v Tuhinju. 
 
Zavarovalnica Triglav del svojih sredstev ob koncu leta pod okriljem vseslovenske akcije Za boljši jutri 
že tradicionalno preusmerja v podporo različnim preventivnim projektom po vsej državi. Letos je med 
skoraj 30 projekti podprla tudi pet prostovoljnih gasilskih društev iz osrednje Slovenije. »Poslanstvo 
naše zavarovalnice je ustvarjanje varnejše prihodnosti za vse generacije. Številni gasilci oziroma 
društva, ki smo jih podprli v preteklosti, že učinkoviteje posredujejo z novo opremo. Mi pa se še naprej 
zavzemamo za to, da bo čim več gasilcev varno in učinkovito opravljalo svoje humanitarno poslanstvo. 
Tako smo tudi letos podprli nakup nujno potrebne opreme za operativne gasilce,« je dejal Aleš Klement, 
direktor Območne enote Ljubljana Zavarovalnice Triglav. 
 
Bolje opremljeni za poplave 
V PGD Ljubljana - Vič, ki svoje intervencije opravlja na območju glavnega mesta, v zadnjih letih veliko 

časa in energije namenjajo predvsem odpravljanju posledic vremenskih ujm. S pomočjo Zavarovalnice 

Triglav bodo kupili nove visoko zmogljive črpalke. »Ob intenzivnih nalivih, nevihtah in ujmah smo v 

letošnjem letu doslej črpali vodo iz vsaj 20 stanovanjskih objektov, pri čemer smo se srečali z izzivom, 

da je zalilo vse objekte naenkrat v zelo kratkem času. Hkrati smo pod okriljem Gasilske zveze Ljubljana 

pomagali tudi pri interventnem prekrivanju streh po hudi toči v Črnomlju. Odpravljanje posledic 

vremenskih ujm bo zaradi posledic podnebnih sprememb naša najobširnejša naloga tudi v prihodnosti,« 

je povedal Gregor Gomboši, poveljnik PGD Ljubljana - Vič. 

 
Peto leto akcije Za boljši jutri 
Novoletna preventivna akcija Za boljši jutri poteka že peto leto zapored. V zadnjih štirih letih je 
Zavarovalnica Triglav v sklopu omenjenega projekta podprla skoraj 100 preventivnih programov po 
vsej Sloveniji, medtem ko jih bo letos več kot 25. V preteklih letih je pomagala številnim gasilskim 
društvom po državi, sofinancirala nakup defibrilatorjev, ultrazvočnega aparata in EKG-aparata ter 
podprla številne druge projekte na področju zdravstva, civilne zaščite, poplavne in prometne varnosti 
ter razvoja in varnosti otrok. 
 
Del sredstev so v ljubljanski območni enoti tudi v preteklem letu namenili gasilskim društvom, in sicer  
PGD Šmarje – Sap, PGD Dol pri Ljubljani, PGD Vrh Sv. Treh Kraljev, PGD Horjul in PGD Dolenji Lazi za 
nakup raznovrstne gasilske opreme. 

 


