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Glavne misli in iztočnice iz govora ministrice za obrambo  

Andreje Katič na 17. kongresu Gasilske zveze Slovenije 

 

Ptuj, petek, 18. maj 2018 

 

 

Spoštovani gasilke in gasilci, visoki gostje,  

 

lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in imenu mojih sodelavcev. 

 

Zahvaljujem se vam in v čast mi je, da sem tu z vami, na tako 

pomembnem dogodku za nadaljnji razvoj gasilstva. Gasilke in gasilci ste 

pokončni ljudje, povezani v dejavnosti humanitarne narave. Bistvo 

vašega poslanstva in vaše etike je enakopravno sodelovati, graditi in 

ustvarjati, ne škoditi drugim ter vse opravljati kulturno, z znanjem in s 

spoštovanjem. Prav bi bilo, da bi bile te vrednote, ki jih gojite gasilci, 

vpete v vse pore družbenega življenja. 

 

Pred štirinajstimi dnevi, 4. in 5. maja, se je nad Podravjem razbesnela 

nevihta. Poplave na Dravskem polju, v MO Ptuj, in v delu Slovenskih 

goric so bile ene najobsežnejših v sodobni zgodovini. Gasilci so delovali 

neprekinjeno 45 ur, v petek, soboto in nedeljo, in sicer 45 gasilskih enot 

PGD iz 11 GZ z območja 13 občin. 808 gasilcev, ki so opravili 5.580 ur 

dela. Nastala škoda je velika.  

 

Leta 2017 je bilo 26.602 intervencij in v kar 16.959 so sodelovale 

operativne gasilske enote PGD. 

 

Naj na tem mestu omenim še nekaj večjih intervencij v zadnjih letih, 

v katerih ste gasilci nosili glavno ali zelo pomembno breme: 

–  požari v naravnem okolju na Trstelju in Velikem Rogatcu leta 2013,  

–  žledolom leta 2014,  

–  migrantski tok v letih 2015 in 2016,  

–  požar na Kraškem robu leta 2016, 

–  nesreče v industrijskih obratih Kemis, Ekosistemi in Plastkom leta  

    2017,  

–  decembrsko neurje leta 2017. 
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Gasilstvo je najbolj množična slovenska civilnodružbena 

organizacija in pomemben člen v zagotavljanju nacionalne varnosti. 

 

Kot zagovornica enakopravnosti sem vesela, da je v vaših vrstah ena 

četrtina vseh članic (5.622) operativnih in da za mesto podpredsednika 

kandidira ženska. Verjamem, da jo boste podprli. 

 

Slovensko gasilstvo ima skoraj 150-letno tradicijo, naslednje leto bo PGD 

Metlika praznovalo 150-letnico delovanja. Pomembni obletnici sta še 70-

letnica Gasilske zveze Slovenije in 50-letnica Slovenskega gasilskega 

muzeja dr. Branka Božiča v Metliki. 

 

 

Lani sem se v Dobrepolju udeležila slovesnosti ob 120-letnici revije 

Gasilec in podala predlog za prejem posebnega državnega priznanja 

predsedniku republike, ki je bilo tudi podeljeno.  

 

Pomembno je tudi dejstvo, da se v času krize sredstva niso zniževala, 

ampak celo povečala za kakšen odstotek, ob tem pa so se financirali še 

dodatni programi za Gasilsko zvezo Slovenije. 

 

Ob tem so bili izvedeni še razpisi za nabavo gasilskih avtolestev in 

vsakoletni razpisi za sofinanciranje nabave GZRO – več kot 600 pogodb 

letno za 1,7 milijona evrov letno, kot nadomestilo za plačan DDV, pred 

koncem je tudi nakup kemičnih detektorjev z biološkim čitalcem za 

GEŠP (gasilske enote širšega pomena). 

 

 

Ko že omenjam gasilske enote širšega pomena:  

– tako kot velja za druga področja (dogovorjen način dela – ustanovitev  

   delovnih skupin za reševanje, nadgradnjo posameznih področij),  

– npr. za GEŠP – 7-članska stalna delovna skupina za usklajevanje  

   organiziranosti in delovanja GEŠP (URSZR, GZS, ZSPG, SGRZS in  

   vodje komisije prostovoljnih GEŠP), 

– tudi za uskladitev in pripravo meril za organiziranje, opremljanje in  

   usposabljanje portalnih gasilcev. 
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Na normativnem področju smo v obdobju med kongresoma pripravili in 

sprejeli: 

 

 Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v letih 2016–2022 – temeljni usmerjevalni 

dokument razvoja sistema. 

 

 Skupaj smo pripravili nov Zakon o gasilstvu, a smo zaradi 

stavkovnega sporazuma s poklicnimi gasilci morali pripraviti  

spremembe samo enega člena zakona – glede dodatka za stalnost, 

ki je bil na seji vlade sprejet, a je bil  predlog SDS prej poslan v 

Državni zbor in je tudi ostal v prvem branju. 

 

 Sprejeta je bila tudi sprememba Zakona o financiranju občin konec 

leta 2017 – sofinanciranje skupnega opravljanja nalog občinske 

uprave tudi na področju civilne zaščite in požarnega varstva 

(nesreče ne poznajo občinskih mej).  

 

Posebej si prizadevamo za sistemsko ureditev področja zdravstvenega 

in pokojninskega zavarovanja, trenutno se celovito in enotno ureja 

področje zavarovanj vseh (poklicnih in prostovoljnih) gasilcev. 

 

 Skupaj smo dosegli spremembo Pravilnika o ugotavljanju 

zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev – bistvo je v večji 

vlogi osebnega zdravnika, ki najbolj pozna zdravstveno stanje 

posameznika, in uvedbi osebne izjave gasilca, da je sposoben 

opravljati gasilsko službo, ter spremembo Zakona o motornih 

vozilih, veljavno od 12. decembra 2017 (registracija na 1 leto). 

 

 

V proceduri sta naš predlog uredbe o skladiščenju odpadkov na prostem 

(ugotovitev po požaru v Straži), ki jo pripravlja MOP, in sklep o 

oblikovanju Medresorske koordinacijske skupine za vodenje aktivnosti ob 

velikem požaru, ki pomembno vpliva na okolje in zdravje, ki se bo 
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aktivirala na predlog vodje intervencije iz gasilskih vrst. Ta skupina bo 

delovala, dokler ne bo pripravljena sistemska rešitev za take primere. 

 

 

Področje usposabljanja  

 

–  Izvedena je bila prenova učnih programov temeljnih usposabljanj  

    prostovoljnih gasilcev. Potrebno je nenehno nadgrajevanje ob razvoju  

    družbe.   

–  Podpora in sofinanciranje izgradnje regijskih poligonov (17) skupaj z  

    GZS. Obiskala sem poligon v Ormožu.  

–  Nadaljuje se z ureditvijo zemljišč za dokončanje poligonov v Sežani in  

    Pekrah. 

–  Prizadevala si bom, da se naredi pomembne korake k temu, da se  

    izbirni predmet Varstvo pred nesrečami v zadnji triadi osnovne šole  

    izvaja v večjem obsegu. V tem predmetu imata pomembno vlogo tudi  

    gasilstvo in gasilska organizacija. 

–  Čestitke tudi za uspešno izvedena gasilska tekmovanja na vseh  

    ravneh in vrhunske uspehe na gasilskih olimpijadah – v zadnjem  

    kongresnem obdobju na treh gasilskih olimpijadah.  

 

Preventivna dejavnost 

 

– Vaše izvajanje preventivnih vsebin z namenom ozaveščanja in  

   opozarjanja občanov na nevarnosti požarov je izrednega pomena.  

   Podpiram že tradicionalno akcijo Oktober – mesec požarne varnosti.  

– Znanje na področju požarne preventive je treba prenesti do  

   prebivalcev. Zato je treba dati večji poudarek tudi dejanskemu  

   pregledu objektov. 

 

Treba je poudariti tudi vaše odlično sodelovanje z ostalimi 

strukturami nacionalnovarnostnega sistema. 

 

–  Gašenje požarov z uporabo zračnih sil je ključnega pomena predvsem   

pri velikih požarih in požarih na težko dostopnih terenih. Pomembno je 

sodelovanje s Slovensko vojsko oziroma njenimi zračnimi silami, kjer 

je ključen hiter odziv vodje intervencije po zahtevi za aktiviranje zračne 
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pomoči.–Pomembno in odlično je sodelovanje s Policijo pri skoraj vseh 

vrstah nesreč, kjer skupaj nastopate kot prvi posredovalci.– 

Pomembno je tudi vaše sodelovanje s Slovenskimi železnicami in 

Ministrstvom za infrastrukturo zaradi požarov ob železniški 

infrastrukturi in na njej. 

 

Najpomembnejši ste ljudje!  

 

– V gasilskem podmladku je prihodnost slovenskega gasilstva. Treba je  

   izkoristiti znanje in sposobnosti mladih, njihove nove poglede in ideje. 

– Usposabljati je treba mentorje. 

– Res je, da se kot narod staramo. Posledično je tudi vedno več   

   starejših gasilk in gasilcev.   

– Cenim, da dajete pravo mesto tudi starejši generaciji gasilk in gasilcev,  

   generaciji, polni znanja, izkušenj in pripravljenosti za delo po svojih  

   močeh. 

  

– Ob vašem strokovnem in operativnem delu je vedno prisotna tudi  

   kulturna dejavnost, negovanje slovenskega jezika, pa tudi gasilski  

   pevski zbori in gasilske godbe na pihala. 

 

– Gasilstvo – gasilski domovi – zgodovina. Poudarjati je treba velik  

   pomen  slovenskega gasilstva na kulturnem in domoljubnem področju  

   ter veliko ljubezen do slovenskega jezika. To je treba zapisati in  

   ohraniti v muzejih. 

 

Gasilstvo ni samo reševanje, pomoč bližnjemu v nesreči – izvajanje 

tega plemenitega poslanstva. Je še več. Več kot 160.000 ljudi 

različnih starosti, obeh spolov – druženje, prijateljstvo, aktivna 

starost, spretnosti mladih, ki niso »priklopljeni na internet«. 

Omenila sem že kulturo, pomembne so tudi športne in dobrodelne 

aktivnosti. 160.000 – kakšno bi bilo mesto, v katerem bi živeli samo 

gasilci? 

 

Solidarnost, tovarištvo, pomoč, sodelovanje … Ko priskočite na 

pomoč, s tem nemalokrat tvegate tudi lastno zdravje ali celo 

življenje. Pazite nase. Vaša varnost mora biti prva skrb.  
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In velikokrat ste soočeni s tragedijami. Žalost, gorje, smrt – čustva, 

ki se vas globoko dotaknejo. Tudi zato sem vesela, da je uveden 

model prve psihološke pomoči za reševalce.  

 

In naj sklenem te misli v svojem imenu in imenu sodelavcev:  

 

Podpiramo Programske usmeritve, ki so predlagane za sprejem na 

17. kongresu GZS.  

 

 Še posebej podpiramo usmeritve za delovanje gasilske mladine, 

članic in veteranov na področju operativne organiziranosti ter 

ukrepanja ob nesrečah.  

 

 Podpiramo usmeritev, da je potreben še večji poudarek na varnosti 

gasilcev med izvajanjem intervencij, še posebej pri ukrepanju ob 

nesrečah z nevarnimi snovmi, pa tudi nadaljnje urejanje 

primernega vrednotenja prostovoljnega dela ter primernega statusa 

gasilcev in gasilske organizacije.  

 

 Treba je zagotoviti ustrezne davčne in druge olajšave za 

delodajalce, ki zaposlujejo gasilce in jim tudi v delovnem času 

omogočajo opravljanje gasilskih nalog, hkrati pa je treba za 

operativne gasilce zagotoviti takšne pogoje dela in bonitete, ki 

bodo stimulirali zahtevno operativno delo gasilcev. To je 

pomemben izziv za prihodnost.  

 

 Prepričani smo, da boste uspešno izvedli tudi Gasilsko olimpijado 

leta 2021 v Sloveniji! 

 

 

V svojem mandatu sem se trudila, da sem se v čim večji meri 

odzvala na vabila na gasilske slovesnosti po različnih krajih po 

Sloveniji. Srečali smo se na različnih koncih ob različnih 

priložnostih. Lepo mi je bilo z vami. Vse dobro želim vam in vašim 

družinam. 
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Prostovoljno gasilstvo je največja sila v Sloveniji, zato ga je treba 

neprestano razvijati skladno s sodobnimi potrebami.  

 

In kot sem že enkrat omenila – glede na to da ste gasilci 

najmočnejši steber zaščite in reševanja in da ste večinoma prvi na 

kraju kriznih dogodkov, bi si, kot smo govorili ob mojem obisku 

sedeža Gasilske zveze Slovenije, zaslužili, da ima vaš prapor 

prostor tudi na državnih proslavah. Ta predlog še lahko podamo 

skupaj. 

 

Hvala vam, vsem – tudi tistim, ki jih danes ni z nami. 

Hvala vašim družinam in prijateljem. 

 

Zahvaljujem se vsem – tudi osebno – za vaše–naše sodelovanje. 

 

Srečno! Na pomoč!  


