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Primorci bodo gasili v Makedoniji
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Danes zvečer naj bi po skoraj 20 urah vožnje v makedonsko mesto Kočani prispel
konvoj 16 vozil z 39 primorskimi gasilci in nekaj pripadniki naše civilne zaščite, ki
je na pot krenil včeraj iz Ljubljane. Primorski gasilci hitijo na pomoč prebivalcem
vzhodnega dela Makedonije, kjer divja velik požar.
Foto: Uprava RS za zaščito in reševanje
LJUBLJANA > Zaradi obsežnega požara, ki v teh dneh divja v okolici mesta Kočani,
približno 100 kilometrov od Skopja in 50 kilometrov od bolgarske meje, je predsednik
Severne Makedonije Stevo Pendarovski v torek aktiviral celo makedonsko vojsko.
Podobno kot v drugih balkanskih državah tudi v Makedoniji v teh dneh divjajo številni
požari, ognjena stihija pri Kočanih pa je najhujša in najnevarnejša.
Makedonija je zaradi tega zaprosila za pomoč Evropsko Unijo, ta pa je v najbolj južno
nekdanjo republiko bivše skupne države poslala slovenske gasilce. In kdo ima pri nas
več izkušenj s požari v naravi kot primorski gasilci?
Največja je cisterna za 12.000 litrov
Na zaprosilo uprave za zaščito in reševanje so iz obalno-kraške gasilske zveze takoj
oblikovali ekipo 19 gasilcev z osmimi vozili, iz severnoprimorske pa 20 gasilcev s petimi
vozili. “Gasilci prihajajo iz različnih prostovoljnih društev, v Makedonijo pa smo jih
poslali v specialnih gasilskih vozilih za gašenje gozdnih požarov. Gre za vozila z
rezervoarji od 3000 do 9000 litrov vode, zraven sta tudi dve cisterni, ena s kapaciteto
9000, druga pa 12.000 litrov vode,” nam je povedal poveljnik obalno-kraške gasilske
zveze Marko Adamič, ki je koordiniral zbiranje moštva in opreme.

50članska ekipa je skoraj v celoti primorska. (foto: Uprava RS za zaščito in reševanje)
Primorsko gasilsko enoto vodita poveljnik Blaž Turk, sicer tudi poveljnik-direktor
sežanskega zavoda za gasilno in reševalno službo, ter njegov namestnik Denis Slavec,
izkušen vodja izmene v koprski gasilski brigadi. Naše gasilce spremlja tudi nekaj
pripadnikov civilne zaščite s tremi vozili, ki bodo skrbeli za logistiko. Vodja celotne
odprave pa je Branko Sojer, sicer vodja logistike na upravi za zaščito in reševanje.
Požar grozi mestu
“Pozanimali smo se, kakšen teren gori, kam se naši fantje odpravljajo, in zato smo tudi
izbrali taka vozila,” pravi Adamič. V Makedonijo se odpravljajo po trije gasilci iz
prostovoljnih društev Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Tolmin, Kobarid, Knežak in
Pobegi-Čežarji, po dva iz Bovca, Kanala ob Soči, Dornberka, Studenega, Komna, Vrbova,
sežanskega zavoda in koprske brigade, ter po eden iz Podnanosa, Postojne, Ilirske
Bistrice, Babičev in Hrvatinov. Vozila pa so prispevala društva iz Planine, Knežaka,
Pobegov-Čežarjev, Tolmina, Dornberka, Šempetra, Kanala, Kobarida ter Kraška gasilska
zveza, sežanski Zavod za gasilno in reševalno službo in Gasilska brigada Koper.
Tik pred odhodom jim je včeraj opoldne pred logističnim centrom Roje v Ljubljani
zaželel srečno pot in gašenje direktor uprave za zaščito in reševanje Darko But, nato pa
so krenili na skoraj 20-urno vožnjo proti Makedoniji. Pri Kočanih požar grozi mestu s
treh strani. Skromno opremljenim makedonskim gasilcem primanjkuje tako ljudi kot
opreme, zato so v gašenje vključili celo domačine.

