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1. STROKOVNO OPERATIVNO PODROČJE
1.1.

SPLOŠNE OPERATIVNE NALOGE

1. Sodelovanje pri razvoju in delu z gasilskimi organizacijami na vseh nivojih

Gasilska zveza Slovenije je opravila naslednje naloge glede organizacije, razvoja in dela
prostovoljnih gasilskih enot:
-

svetovanje in pomoč pri pripravi operativne organiziranosti,

-

spremljanje kadrovske sposobnosti na podlagi rezultatov predhodno opravljene analize,

-

ažuriranje podatkov o opremljenosti z gasilsko zaščitno in reševalno opremo,

-

svetovanje in pomoč pri pripravi operativne pripravljenosti,

-

nadzor nad opravljanjem javne gasilske službe preko vodstvenih struktur (regijskih poveljnikov
in poveljnikov gasilskih zvez) ter s pomočjo ugotovitev ob analizah večjih požarov.
2. Organizacija strokovnega dela v regijah, izvajanje nalog regijskih poveljstev po Pravilih

gasilske službe in Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev, sklepih UO ter
Poveljstva, sodelovanje pri vodenju in analizah večjih gasilskih intervencij
Regijski poveljniki so sodelovali pri vodenju in analizah večjih intervencij. Poveljnik Gasilske zveze
Slovenije in člani Poveljstva so si ogledali nekatera požarišča in se seznanili s posledicami ter
sodelovali na analizah. Regijski poveljniki so tekoče spremljali in se vključevali v aktivnosti, ki so
bile organizirane na terenu. Prav tako so spremljali procese usposabljanja. Nadzirali so usposabljanja
na nivojih gasilskih zvez. Sodelovali so pri organizaciji usposabljanj na nivojih gasilskih zvez in
gasilskih regij. Na tečajih, katerih nosilka je bila Gasilska zveza Slovenije, so bili predsedniki
izpitnih komisij in nadzorniki izvajanja posameznih usposabljanj.
Člani Poveljstva so sodelovali tudi na usposabljanjih, ki jih je organizirala Uprava RS za zaščito in
reševanje.
Regijski poveljniki so sodelovali in strokovno pomagali pri pripravi ter izvedbi vaj. Strokovno so
svetovali pri načrtovanju ter nabavah gasilske tehnike in opreme. Sodelovali so na strokovnih
posvetih, sestankih in Občnih zborih gasilskih zvez, bili so tudi delegati in nosilci nalog pri izvajanju
gasilskih tekmovanj na nivoju gasilskih zvez ter regij.
Regijski poveljniki so spremljali zbiranje podatkov in izvajanje analiz, ki jih je pripravila Gasilska
zveza Slovenije, oziroma so pri tem aktivno sodelovali. Prav tako so aktivno sodelovali v delovnih
skupinah.
3. Organizacija dneva predsednikov in poveljnikov ter drugih posvetovanj na nivoju regij

Zadnjo soboto v februarju, 24. 2. 2018, se je odvijal tradicionalni dan predsednikov in poveljnikov
GZ. Tokrat je potekal v vetrovni Ajdovščini v dvorani Prve slovenske vlade.
Aktualnosti na področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zbranim predstavil Darko
But, generalni direktor URSZR, na področju inšpekcijskih nadzorov pa Milivoj Dolščak, glavni
inšpektor IRSVNDN. Zbrane sta pozdravila tudi domačina podžupan Alojzij Klemenčič in Primož
Novak, predsednik GZ Ajdovščina,.
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Na aktualna vprašanja udeležencev so odgovarjali Janko Cerkvenik in Franci Petek, v. d.
predsednika in poveljnik GZS, Srečko Šestan, poveljnik CZ, ter Darko But, generalni direktor
URSZR.
Ob koncu so predstavniki Društva onkoloških bolnikov predstavili delovanje in pomembnost
ozaveščanja o svojem zdravju s projektom »Pravi moški skrbi zase – zakorakaj k zdravju«.
Predstavitev je obogatila osebna izpoved enega od bivših bolnikov, direktor podjetja Gamat pa je
zaključil posvet s predstavitvijo podjetja in vizije za prihodnost.
Program je popestril Moški pevski zbor PGD Dornberk.
4. Vodenje večjih intervencij

-

Usposabljanje operaterjev za uporabo vozila PV-2

Zaradi postopka izvedbe nadgradnje telekomunikacijske opreme v vozilu PV-2 smo usposabljanje
organizirali julija, saj nadgradnja vozila junija še ni bila gotova.
- Nadgradnja vozila PV-2
Nadgradnja vozila PV-2 se je začela februarja in bila končana juliju. Skozi celoten postopek
nadgradnje smo spremljali potek dela in aktivno sodelovali pri prenovi. S skrbniki vozila PV-2 in
operaterji smo julija preizkusili uporabo večjega poveljniškega vozila PV-2 ter opravili kontrolni
pregled vozila, z namenom priprave vozila na poletno požarno sezono.
V decembru smo z izvajalcem nadgradnje uskladili način posodobitve opreme za zagotavljanje
internetne povezave v vozilu in njegovi okolici.
-

Sodelovanje z vozilom PV-2 na vajah po terenu

Posadka operaterjev z vozilom PV-2 je novembra sodelovala v veliki iskalni akciji, ki je
potekala na širšem območju Krvavca. Vozilo je nudilo telekomunikacijsko podporo vodstvu
intervencije.
5. Strokovna pomoč gasilskim organizacijam pri uporabi Pravil gasilske službe in Pravil

gasilske službe prostovoljnih gasilcev
Nadaljevali smo z uveljavljanjem Pravil gasilske službe in Pravil gasilske službe prostovoljnih
gasilcev.
6. Sodelovanje v odboru in komisiji za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada ter priprava

strokovnih gradiv
Aktivno smo sodelovali v Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in njegovih delovnih
skupinah pri izvajanju programa dela ter nabavi opreme in oddaji raziskovalnih nalog. Sodelovali
smo pri razporeditvi nabavljene opreme iz sredstev požarnega sklada, pri aktivnostih, vezanih na
nabavo opreme, pa tudi v skupinah za pripravo gradiv raziskovalnih nalog. Po potrditvi razdelilnikov
opreme na sejah Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada smo z razdelilnikom in načinom
delitve seznanili gasilske zveze.

7. Aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne

in reševalne opreme
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Z razpisom za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme v letu 2018 je bilo zagotovljenih
1.700.000,00 € proračunskih finančnih sredstev. Za izvedbo razpisa je generalni direktor Uprave RS
za zaščito in reševanje s sklepom določil komisijo.
Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 17/2018, dne 16. 3. 2018. Na razpis je bilo preko
spletnega programa za vodenje evidenc v gasilskih organizacijah (v nadaljevanju VULKAN)
poslanih 699 vlog – v roku (do 7. 5. 2018) 691 pravilnih vlog, 5 vlog je bilo oddanih samo v
Vulkanu, 3 vloge so bile po pošti oddane prepozno.
Od pravilnih prijav je bilo 656 poslanih neposredno s strani prostovoljnih gasilskih društev, za 279
društev je vloge poslalo 38 gasilskih zvez. Prijavljena so bila tudi 3 vozila za gasilske zveze.
Odpiranje in pregled pravilnosti prijav je opravila komisija v dneh od 8. do 10. 5. 2018, o čemer je
sestavila zapisnik (št. 8451-7/2018-6-DGZR).
V času do 24. 5. 2018 so potekali preverjanje podatkov prijavljenih, pregled izpolnjevanja pogojev
razpisa in priprava obvestil o neustreznosti pogojem razpisa.
Dne 30. 5. 2017 je bilo poslanih 162 obvestil o neustreznosti pogojem razpisa z natančnim opisom
vrste pomanjkljivosti ter z možnostjo naknadne dopolnitve oz. ugovora v roku 8 dni od prevzema
obvestila ter obvestil o upoštevanem gasilskem tipu vozil društvom, katerih prijava je sodila med
»izjeme« (2. točka, 10. in 11. odstavek razpisa).
V roku se je odzvalo 98 obveščenih – prispelo je 86 obvestil o naknadni izpolnitvi pogojev in 12
ugovorov ter kombinacij dopolnitev/ugovor na ugotovitev komisije o neizpolnjevanju pogojev.
Dne 27. 6. 2018 je komisija obravnavala prispele dopolnitve in ugovore. Ugotovljeno je bilo, da je
79 naknadno posredovanih dopolnitev za izpolnjevanje pogojev ustreznih za uvrstitev v nadaljevanje
postopka, 4 dopolnitve so bile delno ustrezne, 4 pa neustrezne. Od prejetih ugovorov je bilo v
obravnavi kot utemeljenih pozitivno rešenih 7 ugovorov, 3 ugovori so bili delno utemeljeni, 1 pa je
bil zavrnjen kot neutemeljen.
O obravnavi je komisija sestavila zapisnik (št. 8451-6/2017-6- DGZR).
Vsem 78 PGD oz. GZ, ki so posredovale ugovore ali dopolnitve, je bil o odločitvi komisije dne 5. 7.
2018 poslan (priporočeno s povratnico) odgovor oz. dokončen sklep. Po opravljenih postopkih je v
celoti izpadlo 16 prijaviteljev, za sofinanciranje pa je ostalo 683 prijaviteljev od tega 650 PGD in 33
GZ.
Od 33 GZ jih je 32 prijavilo opremo za 279 PGD. Tako je bilo sofinanciranih neposredno ali preko
GZ 929 PGD in 3 GZ.
Po opravljenem izračunu vrednosti sofinanciranja, skladno z merili objavljenimi v razpisu, je rezultat
višine sofinanciranja, glede na izhodiščne vrednosti posamezne vrste opreme, sledeč:
-

osebna oprema vsi: =17,33 %
osebna oprema manj razviti: 17,33 % + 6,75 % = 24,08 %
vozila vsi: =12,53 %
vozila manj razviti: 12,53 % + 3,31 % = 15,84 %

Enajstim prijaviteljem se, skladno z določilom razpisa, zneska ne izplača, ker skupno ne presega
vrednosti 50 €, v skupni vrednosti 420,73 € in sicer:
PGD ZAPLANA 24,27 EUR
PGD SPODNJI KAMENŠČAK 28,9 EUR
PGD DRAGOTINCI 28,9 EUR
PGD PODPRESKA 28,9 EUR
PGD DOLNJI SLAVEČI 50 33,72 EUR
PGD STROČJA VAS 33,72 EUR
PGD BANOVCI 48,16 EUR
GASILSKA ZVEZA CERKLJE NA GORENJSKEM 48,54 EUR
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PGD HOTEDRŠICA 48,54 EUR
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STUDENEC 48,54 EUR
PGD BLATNA BREZOVICA 48,54 EUR
Izdelanih je bilo 683 pogodb za sofinanciranje, ki so bile prijaviteljem (društvom oz. zvezam)
poslane v podpis 17. avgusta 2018. Sredstva so bila na podlagi podpisanih pogodb društvom
nakazana 30. dan po uradnem prejemu podpisanega in žigosanega fizičnega izvoda na MORS.
8. Sodelovanje s Slovensko vojsko, Policijo in Reševalno službo

-

Izvajanje nalog na podlagi sklenjenih pogodb in drugih nalog

Konec leta 2017 smo s Slovensko vojsko podpisali letni načrt sodelovanja, v katerega so vključene
aktivnosti Gasilske zveze Slovenije, kot tudi gasilskih zvez in PGD za leto 2018.
Na Gasilski zvezi Slovenije smo zbirali prijave gasilcev za tekmovanja v streljanju s puško M48 in
jih posredovali Slovenski vojski, ki je bila organizatorka tekmovanj. Bilo je osem tekmovanj na 1.
ravni, dve na 2. ravni in eno tekmovanje na 1. ravni. Vso dokumentacijo v zvezi s tekmovanjem smo
objavljali na spletni strani (razpis, časovnice, rezultati).
Sodelovanje s Slovensko vojsko je najbolj intenzivno na področju izobraževanj za gašenje požarov v
naravnem okolju, kakor tudi pri intervencijah, v katerih sodelujejo helikopterji Slovenske vojske.
V prvi polovici leta 2018 ni bilo aktivnosti na področju sodelovanja z Direktoratom za logistiko.
S Policijo sodelujemo tudi na osnovi sporazuma o medsebojnem sodelovanju.
Sodelovali smo tudi z Reševalno službo.

9. Zbiranje podatkov in urejanje dokumentov o sodelovanju gasilskih enot na velikih

intervencijah za sofinanciranje stroškov intervencij s strani države
Zaradi vetroloma, ki je pustošil decembra 2017, je bil aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja. V
Vulkanu smo sodelujočim enotam omogočili vpis podatkov o intervencijah ter izdelali izračun
stroškov, ki smo ga posredovali na Upravo RS za zaščito in reševanje.
Zaradi močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije je bila 8. junija
2018 izdana Odredba poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije o aktiviranju gasilskih enot iz
drugih regij za zaščito, reševanje in pomoč po močnem neurju s točo ter poplavami na območju
Črnomlja.
V Vulkanu smo sodelujočim enotam omogočili vpis podatkov o intervencijah ter izdelali izračun
stroškov, ki smo ga posredovali na Upravo RS za zaščito in reševanje.
Na podlagi pogodbe o sofinanciranju intervencijskih stroškov za nesreče večjega obsega:
-

požar v naravi pri Divači (avgust 2017),

-

požar v naravi pri Komnu (avgust 2017),

-

vetrolom (december 2017),

-

toča na območju Črnomlja (junij 2018),

smo za sodelujoče gasilske organizacije pripravili pogodbe o sofinanciranju intervencijskih stroškov
ter poskrbeli za realizacijo vseh zahtevkov za refundacijo.
5

10. Zavarovanje za primer poškodbe pri delu pri ZZZS

-

Priprava navodil in obrazcev za sklenitev zavarovanja in prijave poškodb ter svetovanje

Pripravili smo navodila in obrazce za sklenitev in plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri delu ter
zavarovanja za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri opravljanju svojih
aktivnosti ter oddajo REK-1b obrazcev za leto 2018. Gradivo smo posredovali gasilskim zvezam, ga
objavili na spletni strani ter gasilcem nudili strokovno pomoč pri sklepanju zavarovanj in pri prijavah
poškodb.
11. Preimenovanja v čine

- Sprejem, obdelava in
potrditev predlogov
izdelava
odločb,
diplom in pošiljanje na
GZ
- priprava spiskov
preimenovanj za seje
Poveljstva
V letu 2018 smo na
nivoju Gasilske zveze
Slovenije
sprejeli,
obdelali in pozitivno
potrdili 785 predlogov
za preimenovanja v
čine. Število preimenovanj po vrstah činov je razvidno iz grafa

Preimenovanja izvaja strokovna služba sproti, za kar je urejeno pooblastilo, potrjuje pa jih Poveljstvo
v obliki seznama. Za člane, ki so bili preimenovani v čine, smo izdelali diplome in odločbe ter jih
poslali na GZ.
12. Priznavanje gasilskih specialnosti, usposabljanj in činov

- Sprejem, obdelava in potrditev vlog
- Izdelava odločb, diplom, izdaja značk, računov ter pošiljanje na GZ
V prvem polletju smo priznali 783 specialnosti in usposabljanj, ter 20 činov.
13. Vpisi v program Vulkan
- Vpis tečajev, činov, odlikovanj za nazaj
- Vpisi in spremembe podatkov, ki so v pristojnosti GZS
Na podlagi pisnih prošenj gasilskih zvez, društev oz. posameznikov smo članom popravljali rojstne
podatke, redno vpisovali tečaje, čine in odlikovanja, ki so bili potrjeni v preteklosti in s strani PGD
niso bili pravočasno vpisani v Vulkan. Prav tako smo redno ažurirali osnovne podatke gasilskih
organizacij – matične in davčne številke, številke TRR ter podatke o kategorijah GE in osrednjih GE
v občinah. Skladno s spremembo sestave organov GZS smo ažurirali tudi funkcije. Vpisali smo tudi
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vse ostale aktualne zadeve in aktivnosti na nivoju Gasilske zveze Slovenije, ter članom vpisali delo.

14. Sodelovanje pri izvedbi tekmovanja v tehničnem reševanju
22. septembra je potekalo že 9. tekmovanje gasilskih enot širšega pomena, na katerem je sodelovalo
sedem ekip iz Slovenije in ena s Hrvaške.
15. Sodelovanje na sejmu SOBRA, Gornja Radgona
Od 20. do 23. septembra 2018 smo sodelovali na 7. mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite
in reševanja. Na sejmu je Gasilska zveza Slovenije sodelovala z razstavnim prostorom, na katerem
smo predstavili gasilsko organizacijo in njene dejavnosti, 17. Kongres na Ptuju in olimpijado v
Beljaku ter največje intervencije v zadnjih dveh letih. Predvsem mlajši so se preizkusili v vezanju
vozlov. Posebej zanimivo je bilo reševanje Ceneta Prevca, ki so si ga obiskovalci lahko ogledali s
pomočjo posebnih očal v 3D-tehniki. Pri tem so potek reševanja lahko spremljali z očmi
ponesrečenca ali gasilca.
Na zunanjem razstavnem prostoru je Komisija za preventivo obiskovalcem praktično simulirala
najpogostejše napake, ki v gospodinjstvu privedejo do požara, in postopke pravilnega gašenja le-teh s
priročnimi gasilnimi sredstvi.
V petek, 21. septembra, popoldan smo organizirali posvet gasilskih enot širšega pomena. Rdeča nit
posveta, ki se ga je udeležilo 65 gasilcev, so bila tovorna vozila. Sledila je vaja domačih gasilcev iz
Gasilske zveze Gornja Radgona, ki so jo izvedli v sodelovanju s Slovensko vojsko in Policijo. Na
vaji je sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske.
16. Aktivnosti za izgradnjo vadbenih poligonov
Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije se je redno seznanjalo s potekom izgradnje drugega regijskega
vadbenega poligona v Radljah ob Dravi.
V postopku povpraševanja za izgradnjo vadbenega poligona za usposabljanje gasilcev – Radlje ob
Dravi – izvedenega na podlagi okvirnih sporazumov za izgradnjo vadbenih poligonov, smo kot
najugodnejšo dopustno ponudbo izbrali ponudbo ponudnika Gradbeništvo Kuster d.o.o.
PONUDNIK: Gradbeništvo Kuster d.o.o., Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec
Ponudba prispela: 25. 9. 2017
Ponujena cena: 323.475,58 EUR brez DDV
Po uvedbi v delo je omenjeno podjetje gradbena dela izvajalo do meseca oktobra 2018.
V soboto, 13. oktobra 2018, je v Radljah ob Dravi potekalo slovesno odprtje regijskega gasilskega
vadbenega poligona.
Prisoten je bil tudi minister za obrambo RS, Karl Erjavec, ki je v govoru poudaril vlogo slovenskih
gasilcev v varnostnem in zaščitnem sistemu Republike Slovenije, dodal je, da je Regijski poligon
nujno potreben, če želimo biti kos vsem sodobnim izzivom, in da bodo lahko gasilci kvalitetno
opravljali svoje delo.
Zbrane pa so pozdravili še ministrica za pravosodje RS Andreja Katič, ki je v prejšnji funkciji
obrambne ministrice položila temeljni kamen za poligon, predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko
Cerkvenik, poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, ter župan Občine Radlje ob Dravi Alan
Bukovnik.
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Poligon je zgrajen po tipskem načrtu, enakem za gradnjo vseh 17 gasilskih vadbenih centrov po
Sloveniji – regijski gasilski vadbeni poligoni bodo namenjeni praktičnemu usposabljanju gasilcev na
regijski ravni.
Na poligonu se bodo izvajala praktična usposabljanja gasilcev na tečajih za operativnega gasilca in
višjega gasilca ter pripravljalne vaje na tečajih za nižjega gasilskega častnika in gasilskega častnika.
Poligon se bo uporabljal za izvajanje praktičnih vaj gasilcev v obliki urjenja enot, oddelkov in
skupin.
Regijski vadbeni poligoni bodo primerni tudi za usposabljanja ostalih pripadnikov sil za zaščito in
reševanje.
Izvajajo se vzporedne aktivnosti za pričetek gradnje naslednjega poligona na eni izmed naslednjih
lokacij:
- Jesenice,
- Grosuplje,
- Žužemberk.
17. Aktivnosti Poveljstva
Poveljstvo je imelo 8 sej:
-

16. 3. 2018 na Ptuju,

-

23. 4. 2018 na Ptuju (skupna seja UO in Poveljstva),

-

21. 6. 2018 v Ljubljani,

-

5. 9. 2018 v Postojni,

-

19. 10. 2018 v Vidrgi,

-

20. 10. 2018 v Vidrgi (skupna seja UO in Poveljstva),

-

15. 11. 2018 v Grosupljem,

-

8. 12. 2018 v Metliki (skupna seja UO in Poveljstva)

Na sejah je Poveljstvo obravnavalo poročila o izvajanju sklepov prejšnjih sej, preimenovanja v čine
ter naslednja področja: izobraževanje, tekmovanja, požari v naravi, analiza požarov, tipizacija
gasilskih vozil in osebne opreme gasilca (prenova uniforme) ter druge aktualne zadeve. Podrobnosti
o delu Poveljstva so zapisane v zapisnikih, ki so objavljeni na spletni strani.
18. Druge operativne naloge, ki bodo nastale pri delu GZS oziroma bodo prenešene na GZS
Redno smo izvajali vse naloge, ki so bile sprejete na organih GZS ali prenešene na GZS s strani
drugih organizacij. To so naloge, ki niso bile zapisane v programu dela, njihova narava pa je
zahtevala naše sodelovanje.
-

Seznam upravičencev za donacije od dohodnine

Ažurirali smo podatke gasilskih organizacij v seznamu upravičencev za donacije od dohodnine ter ga
posredovali na URSZR, le-ta pa naprej na Ministrstvo za finance.
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1.2.

INDUSTRIJSKO GASILSTVO

1. Krepitev industrijskega gasilstva in njegovega enakopravnega povezovanja v gasilsko
organizacijo
Komisija je nadaljevala z nalogo, ki si jo je zastavila na začetku delovanja. Svoje aktivnosti bo tudi v
bodoče usmerjala k krepitvi industrijskega gasilstva in se pri organih Gasilske zveze Slovenije
zavzemala za aktivno vključevanje industrijskih gasilskih enot v slovensko gasilsko organizacijo.
Komisija je pripravila program dela za leto 2019.
2. Vzpodbujanje IGE za izvedbo revizije operativnih načrtov ter načrtov alarmiranja IGE na
osnovi podanega predloga, v kolikor IGE tega še nimajo urejeno
Člani komisije so spodbujali in spremljali revizije operativnih načrtov ter načrtov alarmiranja po
industrijskih gasilskih enotah.
3. Anketa o stanju v PIGD-jih, kritične težave
Člani komisije so pregledali in posodobili obstoječi vprašalnik, ki so ga na gasilske zveze poslali že
leta 2013. Vprašalnik je bil poslan na vse gasilske zveze in objavljen na spletni strani GZS, s prošnjo,
da se ga dostavi vsem industrijskim enotam, ne glede na status njihovega delovanja. Komisija je
odgovore zbirala do konca januarja 2018 in dobila le 23 izpolnjenih vprašalnikov, kar je 12 manj kot
leta 2014. Primerjalna analiza prispelih vprašalnikov pa ni pokazala bistvenega odstopanja od
prejetih podatkov v letu 2014. Komisija ocenjuje, da je število prejetih vprašalnikov nekako realna
ocena trenutno aktivnih industrijskih gasilskih enot.
4. Posvet industrijskih gasilskih enot
Posvet bo komisija realizirala v začetku leta 2019.
5. Aktivno delo komisije:
Komisija je imela eno sejo (v petek, 11. maja 2018), korespondenčno pa je sodelovala pri pripravi
programa dela za leto 2019.

1.3.

POŽARI V NARAVI

1. Spremljanje problematike požarov v naravi doma in v tujini ter sodelovanje pri analizah velikih
požarov
Redno smo spremljali stanje požarne varnosti v naravnem okolju doma in v tujini ter o stanju
poročali na Poveljstvu Gasilske zveze Slovenije.
V skladu z Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju smo tudi letos zagotovili, da se je v
poletnih mesecih v IC Sežana izvajalo usposabljanja za gašenje požarov v naravi, s čimer se je
povečala operativna sposobnost domačih gasilcev.
Spremljali smo aktivnosti ob gašenju požarov po Sloveniji in v tujini.
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2. Usposabljanje za velike intervencije s področja vodenja, topografije, uporabe PV - 2,
telekomunikacij
V skladu s pripravami na požarno sezono smo junija opravili operativni sestanek – skupaj s
predstavniki URSZR in Gasilske šole – kjer smo pregledali in dorekli določene postopke, ki so
pomembni za uspešno izvedbo programov usposabljanj v poletni sezoni.
Na vozilu PV-2 so bili opravljeni potrebni kontrolni pregledi, ki so predpogoj za zagotavljanje
operativne zmogljivosti v poletni požarni sezoni. Vsi operaterji so se udeležili 2 uporabniških
usposabljanj, ki jih je izvedel izvajalec prenove telekomunikacijskih naprav, skladno z zahtevo
javnega naročila. Usposabljanja smo izvedli v Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana.
3. Uvajanje topografskih znakov in simbolov za delovne karte
Komisija za požare v naravi je pripravila »Smernice za predvidevanje razvoja požara v naravi« in
»Navodila za vodenje delovnih kart«. Gradivo je namenjeno vodjem gasilskih intervencij in štabom
za vodenje gašenja večjih požarov v naravi. Sprejeto je bilo na seji Poveljstva in objavljeno na
spletni strani Gasilske zveze Slovenije.
4. Sodelovanje z gozdarji ZGS (kartografija – revizija Atlasa protipožarnih objektov,
dežurstva, vključevanje v intervencije, načrti varstva pred požari)
Na vseh aktivnostih, ki smo jih organizirali na temo gašenja požarov v naravi, so sodelovali tudi
predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije. Predstavniki Zavoda za gozdove – OE Sežana v času
velikih požarov na Krasu zagotavljajo kartografsko in drugo strokovno pomoč gasilcem na terenu.
5. Sodelovanje s predstavniki Slovenske vojske na področju usposabljanja in gašenja ter
pri izvajanju nalog gašenja s helikopterji in letali
Aktivno sodelujemo pri izvajanju usposabljanj za gasilce za uporabo zrakoplovov SV – modul B.
Usposabljanja se izvajajo v vojaški letalski bazi v Cerkljah in na terenu, v skladu s sprejetimi
programi izobraževanj.
V letu 2018 ni bilo večjih potreb po pomoči SV s svojimi plovili.
6. Sodelovanje s predstavniki MNZ - Policije na področju usposabljanja in gašenja ter pri
izvajanju nalog gašenja s helikopterji in letali
Na tem področju ni bilo aktivnosti.
7. Nadzor nad uvedbo nove letalske frekvence FIREGUARD
Letalska frekvenca se uporablja za potrebe opazovanja, obveščanja in spremljanja naravnih nesreč.
Ob delu s plovili SV se redno preverja uporabnost in delovanje te frekvence.
8. Sodelovanje pri mednarodnih razpisih
Sodelujemo pri mednarodnem razpisu na tematiko požarov v naravi z naslovom projekta Crossit safer.
9. Sodelovanje pri izdelavi tipizacije za gasilska vozila za gašenje požarov v naravi ter ostalo
osebno opremo gasilca, pomoč URSZR pri nabavah opreme za skladišče KRAS
Komisija je sodelovala pri pripravi prenove tipizacije gasilskih vozil, ki ureja tudi tipizacijo vozil za
gozdne požare. Tako kot vsa leta smo sodelovali pri pripravi predloga programa nabav opreme.
10. Sodelovanje na seminarjih, posvetih, usposabljanjih na temo gašenja požarov v naravi
Sodelovali smo na strokovnih seminarjih in vajah, ki so bile organizirane na terenu.
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11. Mednarodno in obmejno sodelovanje ter izvedba strokovne ekskurzije (sodelovanje z
RH, CZ IT)
Najbolj tesno je sodelovanje v obmejnem pasu z republiko Hrvaško ter Italijo, kjer smo v rednih
kontaktih z predstavniki njihovih gasilskih organizacij.
Strokovna ekskurzija ni bila organizirana.
V drugi polovici leta smo pričeli s pripravami na izvedbo usposabljanja avstrijskih gasilcev, ki bo v
mesecu aprilu 2019.
Usposabljanje bo potekalo na osrednjem vadišču Sv na Počku pri Postojni. Poleg inštruktorjev bodo
pri izvedbi aktivnosti sodelovale tudi gasilske enote Obalno-kraške regije.
12. Nudenje pomoči članov komisije ob velikih požarih v naravi – na terenu
Pozorno smo spremljali aktivnosti na požarih, ki so se zgodili čez leto. Terenska pomoč ni bila
potrebna.
13. Sodelovanje s SŽ, URSZR in ZGS na preventivnem področju
Sodelovali smo pri izvedbi preventivnega požiga travišč ob železniški progi ter na osredjem vadišču
SV – Poček pri Postojni.
Sodelujemo tudi pri izvajanju usposabljanj za gašenje požarov v naravi, ki se izvaja v sklopu poletne
požarne sezone.
14. Aktivno delo komisije
Komisija je imela 1 sejo. Člani komisije so bili v nenehnem stiku in si informacije izmenjevali tako
korespondenčno kot na delovnih sestankih.

1.4.

TEHNIKA

1. Implementacija tipizacije gasilskih vozil
Komisija za tehniko je v letu 2017 pripravila novo Tipizacijo gasilskih vozil in jo dala v potrditev
poveljstvu Gasilske zveze Slovenije ter predstavila nadgraditeljem gasilskih vozil.
Z rednimi pregledi gasilskih vozil je nadzirala vpeljavo novih zahtev in nadgraditeljem svetovala
glede samih posodobitev. V praksi nismo zaznali posebnih težav kar dokazuje, da je tipizacija
kvalitetno pripravljena.
2. Posodobitev standardov za osebno in zaščitno opremo gasilca
Redno spremljamo razvoj standardizacije na področju EU in sledimo usmeritvam in zahtevam.
Trenutno poteka projekt prenove oziroma posodobitve gasilske uniforme za člane in članice.
3. Spremljanje razvoja podvozij za gasilska vozila in izdajanje mnenj o njihovi ustreznosti
glede na tipizacijo ter sodelovanje z nadgraditelji
Komisija je v prvi polovici leta 2018 izdala 124 mnenj o ustreznosti podvozij za izdelavo v določen
tip gasilskega vozila. Mnenje, ki ga izda Komisija za gasilsko tehniko, je osnova za nabavo
določenega tipa podvozja, ki se kasneje predela v gasilsko vozilo. Ob prehodu na nove zahteve
tipizacije gasilskih vozil je Komisija še posebej poudarjala glavne spremembe in zahteve po
posameznem tipu gasilskega vozila.
Dnevno sodelujemo s proizvajalci podvozij in pridobivamo podatke, ki so pomembni za izdelavo
ocene ustreznosti.
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Komisija lahko na podlagi ocene ustreznosti izda tudi mnenje za izdelavo pilotnega/projektnega
vozila na nekem novem podvozju, ki se šele pojavi na tržišču.
Komisija aktivno sodeluje z vsemi nadgraditelji gasilskih vozil in na ta način redno rešuje odprta
vprašanja in predloge, ki vplivajo na končno izdelavo gasilske nadgradnje.
4. Pregledi gasilskih vozil z ugotavljanjem ustreznosti glede na tipizacijo
Komisija, ki pregleduje izdelana gasilska vozila, je v prvi polovici leta 2018 opravila 117 pregledov.
Pregledi se izvajajo na terenu pri izdelovalcih nadgradenj gasilskih vozil.
Na podlagi pregleda, Komisija izda zapisnik o prevzemu gasilskega vozila, ki je podlaga za
drugostopenjsko homologacijo in spremembo statusa vozila.
5. Izdajanje mnenj o ustreznosti osebne in skupne zaščitne opreme
Komisija je redno pripravljala ocene za novo gasilsko zaščitno in reševalno opremo ali nove
dobavitelje, spremljala in nadzirala izvajanje tipizacije gasilske zaščitne in reševalne opreme pri
proizvajalcih, zastopnikih, prodajalcih in neposrednih uporabnikih ter sodelovala z izdelovalci
opreme v smislu stalne izboljšave.
6. Spremljanje razvoja gasilske tehnike in pripravljanje predlogov za njihovo uvajanje
Komisija za tehniko je tekoče spremljala razvoj gasilske tehnike in pripravljala predloge za uvajanje
novosti. Zaradi tega smo se udeležili več predstavitev gasilske opreme, ki jo organizirajo proizvajalci
ali zastopniki gasilske tehnike ter nadgraditelji gasilskih vozil.
Izdelava nadgradenj je v Sloveniji na zelo visokem nivoju, kar pomeni, da se gasilske organizacije po
večini odločajo za nadgradnjo gasilskih vozil pri domačih nadgraditeljih. Zaradi postopka
spremembe tipizacije gasilskih vozil je bila opravljena temeljita analiza stanja na področju gasilskih
vozil v Evropi.
7. Spremljanje in nadziranje izvajanja tipizacije gasilske zaščitne in reševalne opreme v
gasilskih organizacijah in pri proizvajalcih
Redno skrbimo za ažuriranje pogodb o uporabi zaščitnega znaka kakovosti Gasilske zveze Slovenije.
V primeru sprememb proizvajalci v pregled priložijo nove vzorce in dokumentacijo, kar se tudi
ustrezno zabeleži v pogodbo.
Na podlagi naročil proizvajalcev skrbimo za redno izdajanje zaščitnih znakov Gasilske zveze
Slovenije in o izdanih znakih vodimo ustrezno evidenco.
8. Aktivno delo komisije
Komisija je imela 2 redni seji. Člani so se redno udeleževali tudi drugih organiziranih aktivnosti na
to temo (delovni sestanki, predstavitve opreme itd.).

1.5.

NEVARNE SNOVI

1. Priprava smernic in priporočil za specifične intervencije z nevarnimi snovmi
Komisija je sodelovala z avtorji strokovnih člankov, ki pripravljajo gradivo za objavo v reviji
Gasilec.
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2. Spremljanje intervencij z nevarnimi snovmi, strokovna pomoč pri intervencijah ter njihova
analiza
Redno spremljamo vse dogodke, povezane z nesrečami z nevarnimi snovmi, ter se po potrebi
vključujemo v strokovne razprave in sledimo analizam le teh.
3. Priprava predlogov za ažuriranje učnih programov in za opremljanje gasilskih enot
Člani komisije so aktivno sodelovali pri pripravi učnih programov, po katerih se izvaja usposabljanja
gasilcev in spremljali njihovo implementacijo.
4. Spremljanje predpisov s področja nevarnih snovi
Člani komisije redno sledijo informacijam, ki se navezujejo na področje nevarnih snovi, in
spremljajo aktualno zakonodajo ter obravnavajo strokovno literaturo na to temo.
5. Ogled vaj, seminarjev in izobraževanj s področja nevarnih snovi
Člani komisije se udeležujejo predstavitev opreme in drugih sredstev za področje nevarnih snovi ter
sodelujejo na strokovnih posvetih, ki obravnavajo to problematiko.
6. Objavljanje strokovnih člankov s področja nevarnih snovi v strokovnem glasilu
Komisija pripravlja strokovne članke na temo nevarnih snovi, ki se objavljajo v reviji Gasilec.
7. Mednarodno sodelovanje
Predsednik komisije se udeležuje zasedanj komisije CTIF. Obravnavana tematika s komisij CTIF je
kasneje v obliki poročila predstavljena tudi na rednih sejah komisije.
8. Aktivno delo komisije
Komisija je imela 1 sejo. Člani komisije so si korespondenčno redno izmenjevali informacije ter se
udeleževali tudi drugih organiziranih aktivnosti s tega področja.

1.6.

REŠEVANJE NA VODI IN IZ VODE

1. Sodelovanje z URSZR in ostalimi službami s področja reševanja iz vode in na vodi
Po potrebi se vključujemo v strokovne razprave in udeležujemo organiziranih posvetov in delavnic
na to temo. Komisija za reševanje na vodi in iz vode je obravnavala Program dopolnilnega
usposabljanja članov in pripadnikov gasilskih, potapljaških in drugih reševalnih služb ter enot CZ, ki
izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi, program E in podala svoje
predloge oziroma dopolnitve.
2. Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi tekmovanj za reševalce na vodi in iz vode
Sodelovali smo pri aktivnostih za izvedbo spusta gasilskih čolnov po reki Muri ter pri izvedbi 34.
tekmovanja gasilsko reševalnih čolnov, ki ga organizira PGD Dvorjane.
3. Sodelovanje pri predstavitvah, seminarjih za reševalce iz vode, na predstavitvah opreme in
novosti za reševalce
Redno se udeležujemo vseh organiziranih predstavitev in seminarjev.
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4. Priprava gradiv za temeljne programe usposabljanj prostovoljnih gasilcev
Aktivno se vključujemo v delo strokovnih svetov in komisij na področju reševanja na vodi in iz
vode.
5. Aktivno delo komisije
Komisija je imela 2 seji. Poleg tega si člani informacije še korespondenčno izmenjujejo. Člani
komisije so se redno udeleževali organiziranih aktivnosti s tega področja, predvsem raznih
predstavitev opreme za reševanje na vodi in iz vode.
1.7.

GASILSKA TEKMOVANJA

1. Organizacija in izvedba pokalnega tekmovanja v spajanju sesalnega voda Gasilske zveze
Slovenije za leto 2018
Konec septembra 2017 smo izdali razpis za organizatorje in tekmovalne enote. Na osnovi prijav
organizatorjev smo na Komisiji za tekmovanja pripravili predlog organizatorjev in datumov
tekmovanj, ki jih je potrdilo Poveljstvo GZS.
Organizatorji pokalnih tekmovanj v spajanju sesalnega voda v letu 2018 so bili: PGD Starše (20. 1.),
Hmeljčič (27. 1.), Zalog pri Cerkljah (24. 2.), Kebelj (3. 3.), GZ Šmartno pri Litiji (24. 3.).
Na pokalnih tekmovanjih je sodelovalo 52 tekmovalnih enot, od tega 32 enot članov in 20 enot
članic. Na posameznih pokalnih tekmovanjih so – poleg prijavljenih tekmovalnih enot v cikel –
sodelovale tudi lokalne tekmovalne enote in gostje iz tujine.
Gasilska zveza Slovenije je za vsako tekmovanje imenovala nadzornika tekmovanja, štiri
predsednike ocenjevalnih komisij, štiri sodnike št. 1 ter računalniškega operaterja. Ostale sodnike in
tekmovalni odbor so imenovali posamezni organizatorji. Organizatorjem pred tekmovanjem
odobrimo izvedbo tekmovanja in potrdimo predlog tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij.
Prve tri tekmovalne enote so prejele pokale in medalje. Prvih 6 enot članov in 4 enote članic so
prejele praktične nagrade. Najboljši tekmovalni enoti v obeh kategorijah sta osvojili tudi prehodna
pokala. Tekmovalne enote, ki so na vseh petih tekmovanjih osvojile točke, so prejele gasilnik S6,
tekmovalne enote, ki so sodelovale na več kot polovici pokalnih tekmovanj, pa priznanja.
Razpise, časovnice in rezultate pokalnih tekmovanj za pokal GZS za leto 2018 smo sproti objavljali
na spletni strani.
2. Organizacija in izvedba pokalnega tekmovanja Gasilske zveze Slovenije za leto 2018
(člansko, starejši)
Konec septembra 2017 smo izdali razpis za organizatorje ter tekmovalne enote. Na osnovi prijav
organizatorjev smo na Komisiji za tekmovanja pripravili predlog organizatorjev in datumov
tekmovanj, ki jih je potrdilo Poveljstvo GZS.
Organizatorji članskih pokalnih tekmovanj so: PGD Kamence (12. 5.), Hajdoše (26. 5.), PGD
Podgorci (9. 6.), PGD Štrekljevec (23. 6.), Zreče (30. 6.), Škofja vas (15. 9.). Pokalna tekmovanja
starejših gasilcev in gasilk pa organizirajo: PGD Oplotnica (13. 5.), Prepolje (26. 5.), Gaberke (9. 6.),
Vojnik (16. 6.), Polje (7. 7.), Lovrenc na Dravskem polju (18. 8.), Prevalje (1. 9.).
Za vsa pokalna tekmovanja Gasilska zveza Slovenije imenuje nadzornika. Za članska tekmovanja
imenuje GZS tudi predsednike in sodnike št. 3 za vajo z MB, za tekmovanja starejših gasilcev pa
predsednike komisij za vajo s hidrantom in vajo raznoterosti. Organizatorjem pred tekmovanjem
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odobrimo izvedbo tekmovanja in potrdimo predlog tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij.
Na tekmovanjih starejših gasilcev je prisoten tudi predstavnik Sveta veteranov GZS.
Razpise, časovnice in rezultate pokalnih tekmovanj za pokal GZS za leto 2018 smo sproti objavljali
na spletni strani.
Pokalno tekmovanje članov in članic je potekalo le v treh kategorijah: članice A, članice B in člani
A. Skupaj je sodelovalo 28 tekmovalnih enot, od tega 6 enot članic A, 5 enot članic B in 17 enot
članov A.
Na pokalnih tekmovanjih starejših je sodelovalo 33 tekmovalnih enot, od tega 10 enot starejših gasilk
in 23 enot starejših gasilcev.
3. Organizacija in izvedba pokalnega tekmovanja gasilskih dvojic Gasilske zveze Slovenije za
leto 2018
Konec septembra 2017 smo izdali razpis za organizatorje ter tekmovalne enote. Na osnovi prijav
organizatorjev smo na Komisiji za tekmovanja pripravili predlog organizatorjev in datumov
tekmovanj, ki jih je potrdilo Poveljstvo GZS.
Pripravili smo posodobljena pravila tekmovanja in navodilo za izvedbo pokalnega tekmovanja, ki jih
je potrdilo Poveljstvo.
Dne 31. 1. smo v PGD Britof organizirali posvet sodnikov in organizatorjev.
Za tekmovanja v letu 2018 so bili na Poveljstvu potrjeni naslednji organizatorji: Zreče (27. 5.), GZ
Ormož (16. 6.) Spodnja Polskava (5. 8.), Žužemberk (25. 8.).
Za vsa pokalna tekmovanja Gasilska zveza Slovenije imenuje nadzornika, predsednika ocenjevalne
komisije in sodnika C 1. Organizatorjem pred tekmovanji odobrimo izvedbo tekmovanja in potrdimo
predlog tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij.
Pokalno tekmovanje je na podlagi razpisa in števila prijav dvojic potekalo v treh kategorijah: člani,
članice in mešano.
Razpise, časovnice in rezultate pokalnih tekmovanj za pokal GZS za leto 2018 smo sproti objavljali
na spletni strani.
V ciklusu je sodelovalo 36 dvojic, od tega 3 dvojic članic, 20 dvojic članov in 13 dvojic v kategoriji
mešano.
4. Tekmovanje za memorial Matevža Haceta 2017-2018
- Izdaja razpisa za državno tekmovanje v letu 2018
V letu 2018 se je z državnim gasilskim tekmovanjem za memorial Matevža Haceta zaključil dveletni
tekmovalni ciklus v gasilskošportnih disciplinah, ki je potekal po razpisu Gasilske zveze Slovenije.
Za udeležbo na državnem gasilskem tekmovanju so morale enote prehoditi dolgo in naporno pot.
Tekmovalne enote so se v letu 2017 najprej preizkusile na tekmovanjih gasilskih zvez. Prvaki iz
tekmovanj gasilskih zvez pa so se uvrstili na regijska tekmovanja, ki so bila zaključena v jeseni
2017.
Organizacijo tekmovanja je prevzela Gasilska zveza Gornja Radgona. Tekmovanje je potekalo na
sejmišču v Gornji Radgon – v tem času (od 20. do 23. 9. 2018) je potekal tudi že uveljavljen sejem
SOBRA, mednarodni sejem opreme ter znanja za obrambo, zaščito, varovanje, reševanje in pomoč.
-

Organizacija in izvedba posveta in testiranja sodnikov, ki bodo sodili na državnem tekmovanju
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Posvet in testiranje sodnikov smo – skupaj z GZ Gornja Radgona – organizirali v soboto, 9.
septembra, v Gornji Radgoni. Dopoldan je potekalo usposabljanje za sodnike, imenovane za sojenje
na mladinskem tekmovanju, v popoldanskih urah pa za sodnike, imenovane za člansko tekmovanje.
Za vse sodnike smo organizirali tudi praktično usposabljanje, pri čemer so nam pomagale domače
tekmovalne enote.
-

Izvedba mladinskega državnega tekmovanja

V soboto, 22. septembra, je v Gornji Radgoni potekalo mladinsko tekmovanje, kjer je sodelovalo 194
tekmovalnih enot: 44 enot pionirk, 54 enot pionirjev, 43 enot mladink, 52 enot mladincev ter 1 ekipa
gostov s Hrvaške. Tekmovalne enote so se pomerile v naslednjih kategorijah in disciplinah: pionirji
in pionirke (vaja z vedrovko, štafeta s prenosom vode, vaja razvrščanja), mladinci in mladinke
(mokra vaja s hidrantom, teoretični test, vaja razvrščanja).
- Izvedba članskega državnega tekmovanja
V nedeljo, 23. septembra, je potekalo člansko tekmovanje, na katerem je sodelovalo 262 tekmovalnih
enot: 45 enot članic A, 46 enot članov A, 38 enot članic B, 44 enot članov B, 41 enot starejših gasilk
in 48 enot starejših gasilcev. Tekmovalne enote so se pomerile v naslednjih disciplinah: člani in
članice (taktična mokra vaja, teoretični test, vaja razvrščanja), starejši gasilci in gasilke (vaja s
hidrantom, vaja raznoterosti).
Na mladinskem in članskem državnem tekmovanju je skupaj sodelovalo 165 sodnikov in članov
tekmovalnega odbora ter več kot 100 redarjev, kurirjev in drugih, ki so skrbeli za nemoten potek
tekmovanja. Za vse tekmovalne enote smo zagotovili značke in priznanja, najboljše enote pa so
prejele tudi pokale, medalje in praktične nagrade. Za vse službe, ki so delovale na tekmovanju, smo
zagotovili prehrano in nekaj prenočišč. Vsi udeleženci so bili zavarovani. Skupaj z organizatorji smo
izdali bilten tekmovanja, organizirali sprejeme gostov, novinarsko konferenco in druge aktivnosti.
5. Izbirno mladinsko tekmovanje za mladinsko olimpijado 2019
Razpis za organizatorja prvega izbirnega tekmovanja za mladinsko olimpijado leta 2019 ter razpis za
tekmovalne enote smo izdali konec meseca septembra 2017. Razpis je potrdilo Poveljstvo GZS.
Prvo izbirno tekmovanje je bilo izvedeno v soboto, 9. 6. 2018, v Športnem parku Radlje ob Dravi.
Na tekmovanju je sodelovalo 14 tekmovalnih enot, od tega 6 enot mladincev in 8 enot mladink.
Sodelovalo je tudi več kot 30 sodnikov. Prve štiri tekmovalne enote iz obeh kategorij so izpolnile
pogoje za udeležbo na drugem izbirnem tekmovanju (mladinke: PGD Zbilje, Andraž nad Polzelo,
Oplotnica, Zgornji Tuhinj; mladinci: PGD Drenov grič-Lesno brdo, Blagovica, Šentvid pri Stični,
Slovenska Bistrica), ki bo spomladi 2019.
6. Aktivnosti, povezane z organizacijo mladinske in članske gasilske olimpijade 2021 v
Sloveniji
V skladu s programom dela mednarodne gasilske organizacije CTIF bo Gasilska zveza Slovenije leta
2021 gostiteljica 23. mednarodnega gasilskega mladinskega srečanja in 17. mednarodnega gasilskega
tekmovanja.
Konec meseca januarja, je na GZS potekal prvi sestanek s predstavniki lanskoletne organizacije
gasilske olimpijade v Beljaku.
Razpis za organizatorja XXIII. Mednarodnega mladinskega gasilskega srečanja in XVII.
Mednarodnega gasilskega tekmovanja leta 2021 smo izdali meseca marca 2018. Razpis je potrdilo
Poveljstvo GZS.
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Na razpis sta prispeli dve prijavi, izmed katerih je poveljstvo GZS potrdilo organizatorja, ki je
ustrezal več merilom, predpisanih s strani CTIF in navedenih v razpisu. Za organizatorja gasilske
olimpijade v Sloveniji je bilo potrjeno mesto Celje.
Mesto z okolice, namestitve in tekmovališča so delegati GZS uradno predstavili na delegatski
skupščini CTIF, ki je potekala 14. junija 2018 v Las Vegasu. V jeseni so se odvili še sestanki
komisije za tekmovanje ter mladih pri CTIF, kjer je bila prav tako ena izmed točk dnevnega reda
seznanitev z olimpijado v Sloveniji. Prav tako pa si je delegacija predstavnikov komisije za
tekmovanje CTIF ogledala mesto Celje z okolico, se seznanila z lokacijo tekmovanja ter potrdila
nadaljnjo sodelovanje.
7. Sodelovanje pri izvedbi tečajev za sodnika gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih
disciplin (3 tečaji)
Člani Komisije za tekmovanja so aktivno sodelovali pri izvedbi tečajev za sodnika. Tečaja sta
potekali v Pomurski (21 tečajnikov) in Savinjsko-šaleški regiji (25 tečajnikov).
8. Povezovanje z Mladinskim svetom GZS na področju priprave tekmovanj in poenotenja
mladinskih pravil s tekmovalnimi ter organizacija skupnih posvetov pred državnimi
tekmovanji oz. imenovanje kontrolorja ocenjevanja
Člani Komisije za tekmovanja so sodelovali s predstavniki Mladinskega sveta na temo poenotenja
tekmovalnih pravil, priprave razpisov mladinskih tekmovanj ter imenovanje tekmovalnega odbora.
9. Priprava vsebine nove knjižice Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin
Člani Komisije za tekmovanje so na seji komisije razdelile naloge in področja, ki jih mora vsak član
preučiti ter ustrezno označiti in zapisati morebitne dopolnitve oz. napake. V jesenskem delu je imela
komisija delovne sestanke, na katerih so pregledali posodobljeno vsebino.
10. Sodelovanje pri nadgradnji programa Vulkan, programa za tekmovanja ter programa za
tekmovanja v spajanju sesalnega voda
Nadgradnja programa Vulkan je bila na področju zbiranja prijav za mladinska tekmovanja v kvizu in
orientaciji.
11. Prenova učnega programa za specialnost sodnik gasilskošportnih tekmovalnih disciplin in
prenova rednega izobraževanja sodnikov
Aktivnosti na to temo se niso izvajale.
13. Sodelovanje na mednarodnem področju
Aktivno sodelujemo na mednarodnem področju. Predsednik komisije je aktiven pri delu Komisije za
tekmovanja CTIF. Slovenske tekmovalne enote in sodniki so se udeleževali tekmovanj v tujini, pri
čemer pridobivajo izkušnje in prenašajo dobre prakse v naš tekmovalni prostor. Tudi tekmovalne
enote iz tujine sodelujejo na naših tekmovanjih. Delegacija je obiskala tekmovanja tujih gasilskih
zvez. Trije sodnike Slovenije so se jeseni udeležili usposabljanja sodnikov za sojenje na mladinski
olimpijadi, ki bo potekala leta 2019 v kraju Martigny (Švica) in ga tudi uspešno opravili.
14. Aktivno delo komisije
Komisija je v letu 2018 imela dve redni seji in nekaj korespondenčnih sej za potrjevanje in
usklajevanje tekočih zadev. Člani so imeli tudi veliko drugih vrst komunikacije glede na vse
izvedene aktivnosti. Udeleževali so se tudi drugih organiziranih aktivnosti, sodelovali kot sodniki,
nadzorniki in delegati.
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1.8.

ENOTE ŠIRŠEGA POMENA

1. Spremljanje dela in statusa enot, ki opravljajo naloge širšega pomena
Člani komisije so spremljali delovanje gasilskih enot širšega pomena. Stanje teh pa so obravnavali
tudi na svojih sejah.
2. Skrb za usklajeno delovanje gasilskih enot, ki opravljajo naloge širšega pomena s strukturo
prostovoljnega gasilstva
Komisija si s svojimi aktivnostmi prizadeva za čim boljše sodelovanje gasilskih enot širšega pomena
z drugimi enotami s katerimi sodeluje v okviru javne gasilske službe. V ta namen pristojne organe
opozarja na odpravo vzrokov, ki bi lahko vplivali na sodelovanje gasilskih enot.
Komisija spremlja vključevanje članov gasilskih enot širšega pomena v proces usposabljanja pri
Gasilski zvezi Slovenije.
Komisija se je seznanila z vključevanjem novih gasilskih enot nične kategorije v sistem reševanja na
cestah. Pri tem se zavzema za stališče, da se enot širšega pomena v prihodnje ne širi. V zadnjem času
je nastalo 9 novih GEŠP nične kategorije.
Seznanili smo se z analizo delovanja gasilskih enot nične kategorije, ki so bile osnova za razgovore s
temi enotami o izkušnjah in nadaljnjih možnostih za opravljanje nalog širšega pomena, po izteku
poskusnega obdobja. Na pogovorih z enotami smo sodelovali skupaj z Upravo RS za zaščito in
reševanje, pristojnimi občinami in gasilskimi zvezami v katerih te enote delujejo ter gasilskimi
enotami širšega pomena, ki trenutno pokrivajo ta področja. Ugotovitve s teh razgovorov bodo
predstavljene na delovni skupini za gasilske enote širšega pomena pri Upravi RS za zaščito in
reševanje.
3. Spremljanje normativne ureditve s področja gasilstva in priprava predlogov in pripomb za
področja, ki se nanašajo na delovanje teh enot
Člani komisije so spremljali aktivnosti na področju zakonodaje.
4. Nadaljevanje aktivnosti priprave nove kategorizacije gasilskih enot širšega pomena
Komisija je analizirala merila, ki jih je pripravila URSZR in ugotovila, da ta niso primerna za
nadaljnjo sprejemanje zato je pripravila novo obliko meril, ki so jo gasilske enote širšega pomena
podprle na posvetu v Trebnjem in sprejele sklep, da se merila pošljejo v sprejem na sejo Poveljstva
GZS ter uskladijo s poklicnimi gasilci in URSZR. Merila so bila predstavljena delovni skupini za
gasilske enote širšega pomena. Delovna skupina bo o merilih še razpravljala in poskusila poiskati
skupno sprejemljive rešitve za vse gasilske enote širšega pomena.
5. Spremljanje večjih intervencij
Člani komisije so spremljali večje intervencije, ki so se zgodile v Sloveniji.
6. Organizacija posveta za enote, ki opravljajo naloge širšega pomena
Komisija je organizirala posvet gasilskih enot širšega pomena, ki je bil 17. aprila 2018 v Trebnjem.
7. Aktivno delo komisije
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Komisija se je sestala na treh sejah, ki so bile 18. 1., 27. 2. in 14. 11. 2018.
2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
1. Organizacija, spremljanje, izvajanje ter vodenje evidenc izobraževanja in usposabljanja
gasilskih kadrov v Gasilski šoli
Gasilska zveza Slovenije načrtuje izobraževanje in usposabljanje prostovoljnih gasilcev, v skladu z
31. členom Zakona o gasilstvu ter na podlagi 42. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter v skladu s točkama 5. in 6. Pravil gasilske službe
prostovoljnih gasilcev, ki opredeljujeta temeljno usposabljanje za opravljanje gasilske službe in
vodenje operativnih enot, ki je osnova za pridobitev čina, dopolnilno, za pridobitev določenega
naziva specialnosti in permanentno usposabljanje za obnavljanje znanj in posodobitev znanj.
Gasilska zveza Slovenije je usposabljanje prostovoljnih gasilcev organizirala v Gasilski šoli na Igu, v
Izobraževalnem centru v Pekrah in v Sežani. Tečaj za mentorja mladine je bil izveden v ICZR Pekre,
na Igu in v Sežani. Na terenu pa je bil tečaj izveden v Logatcu za Notranjsko regijo in v Murski
Soboti in Lenartu za Pomursko in Podravsko regijo. Tečaj je uspešno zaključilo 151 tečajnikov.
Tečaji za vodenje intervencij so bil izvedena v regiji Ljubljana II (Ribnica), Gorenjski regiji (Škofja
loka), Podravski (Ključarovci) in Mariborski regiji (Pekre). Tečaje je skupaj zaključilo 81
kandidatov.
Vodila se je statistika prijavljenih tečajnikov, vodi se statistika tečajnikov, ki so uspešno opravili
tečaje (ki so prejeli potrdilo o prisotnosti), prav tako se vodi statistika tečajnikov po posameznih
obdobjih usposabljanja v skladu z razpisom Gasilske zveze Slovenije. Kandidatom, ki so uspešno
opravili usposabljanje, Gasilska zveza Slovenije izda odločbo o imenovanju, diplomo ter značko za
naziv specialnosti ali diplomo o imenovanju v višji čin. Odločbo o imenovanju v naziv strojnik in
uporabnik radijskih zvez izdajo posamezne gasilske zveze.
Na podlagi razpisa za leto 2018, ki ga je v skladu s programom dela potrdilo Poveljstvo Gasilske
zveze Slovenije, so bili izvedeni tečaji in druge oblike izobraževanja. Razpis izobraževanja za leto
2018 je bil objavljen na spletni strani GZS in poslan na vse gasilske zveze. Za vse oblike
izobraževanja prostovoljnih gasilcev smo pripravili časovni plan poteka učnih enot in ga posredovali
predavateljem ter inštruktorjem, katerim smo, na podlagi analize anketnih vprašalnikov, svetovali
uporabo in izvajanje ustreznih učnih metod ter pripomočkov. V leta 2018 je bilo pod vodstvom
Gasilske zveze Slovenije izvedenih 203 dejavnosti v obliki tečajev, sprejemnih izpitov, izpitov,
posvetov, seminarjev. Skupaj se je vključilo v usposabljanje 4553 prostovoljnih gasilcev. Plan dela
za leto 2018 je bil prilagojen dejanskim prijavam na tečaje.
Tečaja usposabljanja gasilcev za uporabo izolirnih dihalnih aparatov se je udeležilo 732 gasilcev,
obnovitvenega tečaja IDA 121, praktičnih vaj za delo pod IDA se je udeležilo 246 gasilcev,
usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A se je udeležilo 623 gasilcev, modula B
256 in modula C 77 tečajnikov. Usposabljanja za tehničnega reševalca se je udeležilo 430 gasilcev,
obnovitvenega tečaja za TRE pa 78. Tečaja za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi je
obiskalo 184 gasilcev, obnovitvenega tečaja za NS pa 44. Na novo smo usposobili 87 inštruktorjev in
14 predavateljev. Zaključnih izpitov iz praktičnih vaj za nižje gasilske častnike, gasilske častnike in
vaj za operativne gasilce se je udeležilo 523 gasilcev. Izobrazili smo 95 mentorjev mladine, 144
informatikov. Tečaja za vodenje intervencij se je udeležilo 81 gasilcev iz štirih regij. Tečaj za
preventivca je opravilo 25 gasilcev. Izvedli smo tečaj za višjega gasilskega častnika, ki se ga je
udeležilo 29 gasilcev. Kandidati so bili izbrani s sprejemnim testiranjem, katerega se je udeležilo 93
gasilcev. Izvedli smo dva seminarja za predsednike ocenjevalne komisije, udeležilo se jih je 60
predsednikov. Izveden je bil tečaj za vodje članic, ki se ga je udeležilo 27 gasilk. Tečaj za sodnika je
opravilo 52 gasilcev.
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Še naprej smo veliko truda vlagali v zasedenost tečajev. Razpoložljiva prosta mesta smo razdelili
med vse prijavljene gasilske zveze. Vabila na usposabljanja smo dosledno pošiljali od 7 do 5 tednov
pred začetkom usposabljanja, prav tako je vsak razporejen tečajnik prejel e-pošto o razporeditvi na
tečaj in osnovne informacije. Gasilske zveze smo motivirali, da so same poiskale zamenjave za vse
prijavljene, ki se tečaja zaradi različnih razlogov niso mogli udeležiti in so to pravočasno javili. Vsa
izpraznjena mesta smo takoj ponudili ne voljo drugim gasilskim zvezam in društvom z objavo na
spletni strani GZS in v Vulkanu.
Dosledno smo izvajali sklep Poveljstva GZS, da se društvom, katera ne bodo odjavila tečajnikov vsaj
8 dni pred začetkom tečaja, stroške zaračuna.
Gasilska zveza Slovenije je dopolnilna usposabljanja organizirala v skladu z Razpisom za leto 2018.
Odpovedanih je bilo 31 Praktičnih vaj za dihalne naprave. Vaje so bile odpovedane, ker ni bilo
prijav. Odpovedanih je bilo tudi pet tečaja za dihalne naprave v Pekrah, tudi zaradi premajhnega
števila prijav. En tečaj za GNPA in en tečaj za GNPB nista bila izvedena, ker ju nismo uspeli uvrstiti
v terminski razpored – ni bilo prostora na poligonu za izvedbo. Iz istega razloga je odpadel en tečaj
IDA na Igu.
2. Organizacija, spremljanje, izvajanje ter vodenje evidenc izobraževanja in usposabljanja
gasilskih kadrov v gasilskih organizacijah ter nadziranje izobraževanja, v skladu z učnimi
programi in pravili gasilske službe
Strokovno usposabljanje izvajajo prostovoljna gasilska društva, gasilska poveljstva občine, gasilske
zveze, poveljstva gasilske regije in Gasilska zveza Slovenije. Temeljno in dopolnilno usposabljanje
članov prostovoljnih gasilskih enot se izvaja na podlagi predpisanega učnega načrta in programa,
druge oblike usposabljanja se izvajajo na podlagi učnega načrta in programa Gasilske zveze
Slovenije. Nadzor nad organizacijo temeljnega in dopolnilnega usposabljanja se izvaja na podlagi
organizacijske strukture.
Navedeni nadzor je Gasilska zveza Slovenije izvajala oz. izvaja pri spremljanju temeljnega
usposabljanja za tečaj za gasilskega častnika v naslednjih gasilskih regijah: Celjska, Gorenjska,
Koroška, Ljubljana III in Savinjsko šaleška, ter Ljubljana I. in Notranjska, ki tečaja v celoti še niso
zaključile.
Tečaj za nižjega gasilskega častnika se je izvajal oz. se izvaja v naslednjih gasilskih zvezah oz.
regijah: GZ Ljubljana, Mislinjske doline Slovenj Gradec in Šentjur pri Celju, ter Celjski in Podravski
regiji. Iz leta 2017 so bili zaključeni tečaji: GZ Grosuplje, Idrija, Ivančna Gorica, Kobarid in Škofja
Loka, ter Ljubljana III (2x) in Obalno kraški regiji. Nezaključeni so ostali v GZ Kamnik, Kočevje,
MO Kranj, Majšperk, Maribor (2x), Medvode, Novo mesto, Radovljica, Trebnje in Žalec, ter regija
Ljubljana I, Pomurska in Zasavska.
Prav tako se je izvajal oz. se izvaja nadzor pri odobritvi in izvajanju dopolnilnega usposabljanja za
tečaj specialnosti strojnik v gasilskih zvezah: Brežice, Celje, Goriške Nova Gorica, Kamnik in
Žalec. Iz leta 2017 so bili zaključeni GZ Horjul, Logatec in Škofja Loka. Nezaključeni so ostali v
GZ Nova Gorica-Šempeter, Postojna in Prebold, ter v Pomurski regiji. Nezaključen iz leta 2015 še
vedno ostaja GZ Ig, iz leta 2016 pa GZ Mežiške doline Ravne na Koroškem.
Prav tako iz leta 2015 ostaja nezaključen tečaj za specialnost uporabnik radijskih postaj od GZ
Mežiške doline Ravne na Koroškem.
Nadzor nad usposabljanjem za delo z motorno žago, ki jih izvajajo regije oz. gasilske zveze, GZS pa
jih sofinancira v skladu s sklepom Poveljstva, je bil izveden oz. se izvaja v naslednjih gasilskih
zvezah oz. regijah: GZ Cerklje na Gorenjskem, Celje, Cerknica, Domžale, Ivančna Gorica, Jesenice,
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Obalna Koper, Mežiške doline Ravne na Koroškem, Škofja Loka in Vodice, ter Dolenjski, Podravski
(3x), Pomurski (2x) in Savinjsko šaleški regiji (2x).
Gasilska zveza Slovenije spremlja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji, ki predavajo na
tečajih. Predavatelji morajo imeti primerno splošno in gasilsko izobrazbo.
Prav tako GZS nudi strokovno pomoč pri poteku organiziranja tečajev za gasilske operativne vodje.
Organizatorji tečajev opravi za vse kandidate predhodni preizkus znanja, s čimer ugotovijo ustrezno
raven strokovnosti. Kandidati morajo doseči najmanj 60% uspeh. Organizator nato pošlje predlog
izpitne komisije, ki jo sestavljajo predavatelji, ki so tudi izpraševalci posameznih predmetov.
Gasilska zveza Slovenije pregleda in v primeru ustreznosti potrdi predlog komisije in predsednika
izpitne komisije. Po opravljenem tečaju, Gasilska zveza Slovenije na podlagi izpitnega zapisnika ter
druge dokumentacije, izvede imenovanje tečajnikov v višji čin. Imenovanje za čine od gasilca do
nižjega častnika opravi gasilska zveza, potrditev zapisnika za čin nižji gasilski častnik pa opravi
Gasilska zveza Slovenije. Imenovanje za čine od gasilskega častnika navzgor izvaja Gasilska zveza
Slovenije.
Izvaja se strokovna pomoč pri pripravah in izvedbi usposabljanja v skladu z učnimi programi tako,
da se svetuje strokovnim delavcem, kako se je potrebno organizirati, upoštevati in izvajati učne
programe. Organizatorje posameznih oblik temeljnega in dopolnilnega usposabljanja je Gasilska
zveza Slovenije opozarjala, da se v posamezne oblike usposabljanja lahko vključijo le kandidati, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje v skladu s Pravili gasilske službe, Pravili gasilske službe
prostovoljnih gasilcev in 19. členom Zakona o gasilstvu.
S spremembo temeljnih učnih programov se je spremenilo tudi izvajanje praktičnih vaj v Gasilski
šoli. Sedaj se namesto praktičnih vaj izvajajo izpiti iz praktičnega dela za tečaj za nižjega gasilskega
častnika in za tečaj za gasilskega častnika.
3. Organizacija in delovanje predavateljskih in inštruktorskih aktivov ter njihovo usposabljanja
Na podlagi narejenih vprašalnikov se je oblikoval sistem organiziranja in delovanja aktivov, njihove
naloge, zadolžitve ter finančno strukturo. Aktivi se nanašajo tako na dopolnilno kot tudi temeljno
usposabljanje. Ustanovljenih je bilo 6 aktivov in določeni so bili vodje posameznih aktivov. V prvi
fazi bodo aktive vodili člani Komisije za izobraževanje, v nadaljevanju pa bodo to vlogo prevzeli
strokovnjaki za področje, ki ga pokriva posamezen aktiv.
Aktiv »Reševanje«, v katerem so združeni predmeti iz tehničnega reševanja, nevarnih snovi in prve
pomoči, je imel prvi uvodni sestanek in je aktivno začel z delom.
4. Izdelava pravil za ocenjevanje/napredovanje in preverjanje inštruktorjev in predavateljev
Pripravljena sta bila osnutka Pravilnika o licencah za gasilske inštruktorje za usposabljanja, ki jih
organizira in izvaja Gasilska zveza Slovenije in Pravilnika o licencah za gasilske predavatelje za
usposabljanja, ki jih organizira in izvaja Gasilska zveza Slovenije. Osnutka bosta podlaga za
nadaljnje delo. Načrtuje se, da se bo ta naloga opravljala vzporedno z oblikovanjem predavateljskih
in inštruktorskih aktivov.
5. Prenova programa za specialnost tehnično reševanje s pripadajočimi moduli
Naloga se bo realizirala v okviru delovanja aktiva »Reševanje«, ki je s svojim delom začel v
decembru. Prenova programa za tehnično reševanje je ena izmed prioritetnih nalog tega aktiva.
6. Spremljanje izvajanja tečajev po učnem programu Temeljnega usposabljanja prostovoljnih
gasilcev
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Skupaj je bilo organiziranih in izvedenih 88 zaključnih izpitov – 45 za operativnega gasilca, 24 za
višjega gasilca, 14 za nižjega gasilskega častnika in 5 za gasilskega častnika.
7. Priprava podlag in navodil za pisanje strokovne literature, učbenikov in ostalega strokovnega
gradiva, učil ter učnih pripomočkov
Pri pripravi prosojnic za učne programe v programu PowerPoint in za pripravo literature v programu
Word so se uporabljale predloge, pripravljene v letu 2017. Ravno tako so se za opise praktičnih vaj
uporabljala navodila in obrazci pripravljeni v letu 2017.
8.

Izvajanje razpisov za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za operativne gasilce po 4.
oziroma 5. členu

Dne 16. 4. 2018 smo izdali prvi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za leto
2018 št. GZS-76/2018, in sicer za obdobje 1. 1. do 6. 4. 2018 z rokom prijave 10. 5. 2018. Dne 18.
10. 2018 smo izdali drugi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za leto 2018 št.
GZS-147/2018, in sicer za obdobje 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018 z rokom prijave 9. 11. 2018. Dne 21.
12. 2018 smo izdali tretji Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za leto 2018 št.
GZS-187/2018, in sicer za obdobje 1. 1. 2018 do 31. 12 .2018 z rokom prijave 11. 1. 2019. Na
podlagi vlog gasilskih zvez in prostovoljnih gasilskih društev, ki so ustrezale pogojem razpisa, smo
pripravili obračun sofinanciranja zdravstvenih pregledov ter sklenili pogodbe z vlagatelj za vsak
razpis posebej.
Na prvi razpis smo prejeli 84 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 200 operativnih
gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih je 199 pregledov ustrezalo vsem pogojem razpisa. Skupna
vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov prvega razpisa je 18.488,38 EUR. Na drugi
razpis smo prejeli 96 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 310 operativnih gasilcev za
zahtevnejša dela, od katerih je 300 pregledov ustrezalo vsem pogojem razpisa. Skupna vrednost
stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov drugega razpisa je 25.192,06 EUR. Na tretji razpis smo
prejeli 130 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 409 operativnih gasilcev za zahtevnejša
dela, od katerih je 400 pregledov ustrezalo vsem pogojem razpisa. Skupna vrednost stroškov
ustreznih zdravstvenih pregledov tretjega razpisa je 36.839,88 EUR. Z vlagatelji smo sklenili
pogodbe in jim nakazali sredstva.
V letu 2018 smo sofinancirali zdravstvene preglede za skupaj 899 operativnih gasilcev za
zahtevnejša dela v skupni vrednosti 80.520,32 EUR.
9. Skupni zaključek tečajev s slovesno podelitvijo diplom
Slovesna podelitev napredovanj v čine za leto 2018 je bila izvedena v decembru. Udeležilo se je je
105 tečajnikov od 143 vabljenih.
10. Sodelovanje pri oblikovanju in delovanju Gasilske šole preko programskega sveta
Aktivno smo sodelovali v programskem svetu Gasilske šole.
V sodelovanju z Gasilsko šolo smo izvedli štiri usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči z uporabo zrakoplovov modul B in štiri obnovitvena usposabljanja. Ker ni bilo na voljo
helikopterja za izvedbo praktičnega dela, je bila pri enem obnovitvenem tečaju izvedena samo
teorija. Tako je osnovno usposabljanje zaključilo 112 gasilcev, obnovitveno pa 64. Skupaj z Gasilsko
šolo smo izvedli dopolnilno usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C. Izvedena
sta bila dva tečaja, katere je opravilo 77 kandidatov. Izveden je bil tudi tečaj za posredovanje v
dvocevnih predorih, opravilo ga je 23 gasilcev. 13 gasilcev se je udeležilo in opravilo Usposabljanje
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za reševanje iz višin in globin v urbanem okolju. Trije gasilci so opravili sprejemno testiranje za to
usposabljanje in bodo k tečaju pristopili v letu 2019.
V letu 2018 se je nadaljevalo dobro sodelovanje z Gasilsko šolo. Celo leto smo vsak mesec skupaj
naredili razpored za delo inštruktorjev.
11. Sodelovanje z drugimi organizacijami na področju usposabljanja in izobraževanja,
sodelovanje s tujino
V letu 2018 smo začeli sodelovati z Andragoškim inštitutom. Cilj nam je pripraviti strokovna
dopolnilna usposabljanja za inštruktorje in predavatelje Gasilske zveze Slovenije na področju
poučevanja odraslih.
12. Aktivno delo komisije
Komisija za izobraževanje iz mandatnega obdobja 2013–2018 v letu 2018 ni imela sej in sestankov.
Sprotne probleme je reševala s komunikacijo preko elektronske pošte. Komisija je bila na Kongresu
na Ptuju v maju razrešena, ker ji je potekel mandat, nova komisija je bila imenovana septembra in je
takoj aktivno začela s svojim delom. Do konca leta je imela 3 seje.

3. INFORMATIKA
1. Redno vzdrževanje in nadgrajevanja gasilskega informacijskega sistema
Gasilski informacijski sistem Vulkan smo redno vzdrževali in odpravljali pomanjkljivosti, ki so se
pokazale pri njegovi uporabi. Posodobili smo statistično poročilo in modul ročni vnos za zbiranje
podatkov za Kongres in izdelali obširne obdelave podatkov za statistično poročilo Kongresu od 2013
do 2018. Zaradi novega Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev je
bilo potrebno popraviti več modulov – razpis za sofinanciranje, testiranje usposabljanj, vnos,
evidenca in obdelave opravljenih pregledov. Na novo je bilo potrebno narediti vnos in izpis
zdravniških spričeval in izjave, ker so bili predpisani z novim pravilnikom. Pričeli smo s projektom
celostne prenove Vulkana, ki naj bi trajal cca. 2 leti. Še vedno je potrebno veliko pomoči terenu pri
odpravljanje njihovih napak – predvsem pri članstvu, usposabljanju, intervencijah, odlikovanjih,
napredovanjih in tekmovanju.
2. Revizija dostopov uporabnikov Vulkana
Zaradi menjave članov komisije dokumenta za revizijo dostopov aktivnih uporabnikov še nismo
izdelali.
3. Tekoče vzdrževanje programske in strojne opreme v strokovni službi GZS
Opremo smo redno vzdrževali, dopolnjevali in servisirali. Kupili smo tri prenosne računalnike, tri
stacionarne računalnike, 6 dodatnih monitorjev in 4 SSD-diske za obstoječe prenosne računalnike.
4. Analiza izvajanja nalog na področju informatike na nivoju PGD in GZ in pomoč gasilskim
organizacijam pri uporabi informacijskega sistema
Uporabnikom smo nudili pomoč preko telefona, elektronske pošte ter osebno na sedežu Gasilske
zveze Slovenije.
5. Sodelovanje z URSZR pri projektih na področju informatike
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Redno teče prenos podatkov med programom Vulkan, GIS, NevSnov, Vulkan 3, SPIN in PodZIR.
6.

Tekoče obveščanje gasilske in druge javnosti o aktualnih zadevah na področju gasilstva
in požarnega varstva na spletu

Preko spletne strani ažurno obveščamo širšo gasilsko in drugo javnost o prihajajočih pomembnih
dogodkih in aktualnih novicah na področju gasilstva.
7. Dokončanje prenove Pravilnika o vodenju evidenc in varovanju osebnih podatkov GZS
Delovna skupina za prenovo pravilnika se je v letošnjem letu sestala še 2x in skupaj z odvetniško
pisarno Pirc Musar dokončno izdelala pravilnik, ki je bil sprejet na Plenumu GZS, 7.4.2018.
8. Izdelava pravil za postopek revizije v Vulkanu
Izdelali smo navodila za urejanje dostopov uporabnikov Vulkana za vse nivoje.
9. Sistem IPS – uvajanje v prakso
Sistem se aktivno uvaja v učnih procesih temeljnih tečajev in tečaja za vodje intervencij.
10. Mobilna aplikacija za podporo operativnemu vodenju
Aktivnosti še vedno potekajo v sodelovanju z GZ Avstrije.
11. Prenova spletne strani Gasilske zveze Slovenije
Zbrali smo predloge za prenovo in izdelali povpraševanje. Nadaljnje aktivnosti se bodo izvedle v
prihodnjem letu.

12. Aktivno delo komisije
Komisija je zasedala na 4 sejah.

4. PREVENTIVNA DEJAVNOST
1. Priprava delavnic na temo izvajanja preventivnih pregledov in elaboratov za izvajanje
promocijskih aktivnosti društev (dan odprtih vrat …)
Komisija je na osnovi vprašalnika, ki ga je pripravila v lanskem letu, gasilske organizacije
spodbujala k izvajanju preventivnih pregledov. Na temo preventivnih pregledov so člani komisije v
reviji Gasilec objavili več člankov na temo izvajanja preventivnih pregledov.
2. Priprava posveta
Komisija za preventivo je 5. junija 2018 v ICZR na Igu organizirala strokovni posvet, namenjen
gasilcem z opravljenim tečajem »preventivec«, in tistim, ki se s preventivo ukvarjajo na ravni
gasilskih enot. Na posvetu se je zbralo skoraj 80 udeležencev.
V soboto, 22. septembra 2018, je Komisija za preventivo na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni
izvedla Posvet ob mesecu požarne varnosti. Posvet je bil namenjen predstavnikom gasilskih
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organizacij, ki so aktivno sodelovali pri izvajanju letošnjega programa meseca varstva pred požari.
Na posvetu je sodelovalo 20 udeležencev.
3. Sprememba zakonskih podlag za gradnjo objektov – elementi, pomembni za delo gasilske
enote (formiranje skupine in plan dela)
Komisija aktivno spremlja dogajanje na področju spremembe zakonodaje in se odzvala na poziv
Uprave RS za zaščito in reševanje, da jim posredujemo predloge, dopolnitve oziroma spremembe
Zakona o varstvu pred požarom. V okviru komisije je bil pripravljen dopis s predlogi in
dopolnitvami zakona, ki je bil predstavljen Poveljstvu Gasilske zveze Slovenije in posredovan na
Upravo RS za zaščito in reševanje.
4. Sodelovanje pri izvajanju tečajev specialnosti »preventivec«
Člani komisije so sodelovali pri izvedbi dveh tečajev za preventivca. Prvega smo ju izvedli od 15. do
17. marca 2018 v IC na Igu. Tečaj je uspešno opravilo 14 tečajnikov. Drugega pa smo izvedli od 22.
do 24. novembra 2018. Ta tečaj je uspešno opravilo 11 tečajnikov.
5. Izdaja propagandno-preventivnega gradiva: plakatov in zgibank za mesec varstva pred
požarom
Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je bila namenjena klicni številki 112. Tudi letos smo
se zanjo odločili skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem za požarno
varnost.
V sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje smo pripravili in natisnili propagandnopreventivno gradivo (zgibanko in plakat) in ga posredovali po gasilskih zvezah in društvih kjer so ga
razdelili po gospodinjstvih.
Komisija je pripravila tudi PPT predstavitev, za pomoč gasilcem, ki so izvajali program meseca
požarne varnosti po gasilskih zvezah in društvih.

6. Urejanje spletne strani za preventivo v okviru spletne strani Gasilske zveze Slovenije
Komisija tekoče nadgrajuje stran z aktualno tematiko.
7. Usposabljanje – strokovna ekskurzija
Člani komisije so se udeležili sejma SOBRA in posveta, ki bil septembra v Gornji Radgoni. Vse dni
sejma je predstavnik komisije izvajal preventivne delavnice na temo požarne varnosti v
gospodinjstvu.
8. Aktivno delo komisije:
Komisija se v prvem poletju ni sestala, veliko nalog pa je opravljala s pomočjo elektronske pošte in
komuniciranja preko Skypa. V drugem polletju pa se je komisija sestala dvakrat: 14. septembra in
20. novembra 2018.
9. Druge aktivnosti članov po programu dela
Predsednik komisije je v sodelovanju s člani komisije in strokovno službo aktivno odgovarjal na
vprašanja, ki so se v zvezi s preventivo naslovila na Gasilsko zvezo Slovenije.
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Združenje Slovenskih Poklicnih Gasilcev in Gasilska Zveza Slovenije sta 26. 3. 2018 organizirala
posvet na temo Tveganja in odgovornost med intervencijo.
Dr. Aleš Jug kot predsednik komisije je aktivno sodeloval v komisiji za preventivo pri mednarodni
gasilski organizaciji CTIF. Letos je v okviru zasedanja skupščine CTIF v Las Vegasu organiziral sejo
komisije, sam pa je imel predavanje tudi na skupščini CTIF-a.
V četrtek, 4. oktobra 2018, sta Gasilska zveza Slovenije in Uprava RS za zaščito in reševanje v
grajskem delu Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri organizirali novinarsko konferenco, na kateri
smo predstavili aktivnosti v mesecu požarne varnosti. Istega dne smo – v sodelovanju s Slovenskim
združenjem za požarno varnost v Tehniškega muzeja Slovenije – pripravili posvet in delavnice na
temo požarna varnost v stavbah kulturne dediščine. Pri izvedbi posveta je sodelovalo Ministrstvo za
kulturo in gasilci GZ Vrhnika. Slednji so pripravili predstavitev reševanja za novinarje in vajo za
udeležence posveta.
Sodelovali smo z mediji in jim odgovarjali na strokovna vprašanja povezana s požarno preventivo.
Člani komisije pa so sodelovali tudi v radijskih in televizijskih oddajah povezanih s problematiko
požarne varnosti.

5. REVIJA GASILEC, STROKOVNI TISK, PROMOCIJA GASILSTVA IN
STIKI Z MEDIJI

5.1.REVIJA GASILEC
1. Izdaja 10 številk revije Gasilec.
Izdali smo 10 rednih številk revije Gasilec – vsako v nakladi 8.600 izvodov.
Obsegi posameznih številk revije:
 Številka 1: 72 notranjih strani (Analiza požara v podjetju EKO Plastkom v Ljutomeru iz leta
2017, reševanje ujetih smučarjev na Krvavcu, Vetrna stihija na
Jezerskem, Vetrolom v Dobrepolju)
 Številka 2: 64 notranjih strani (Februarja je vreme ohromilo Slovenijo, Eksplozija in porušitev
hiše na Mlaki pri Kranju, sredinska priloga Navodila za vodenje
delovnih kart in Smernice za predvidevanje razvoja požara v naravi)
 Številka 3: 72 notranjih strani (1. marec – dan CZ, Požar tovornih vozil na AC-odseku GabrkFernetiči, Intervju z Milivojem Dolščkom)
 Številka 4: 56 notranjih strani (5. seja Plenuma Gasilske zveze Slovenije,
Kongres)

Priprave na

 Številka 5: 64 notranjih strani (Priloga: XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije)
 Številka 6: 72 notranjih strani (Red za zasluge reviji Gasilec, Neurje s točo v Črnomlju, Požar
Miklavških pekarn, Intervju z mag. Janezom Aljančičem)
 Številka 7-8: 96 notranjih strani (Požar v Stegnah, Požar večstanovanjskega objekta v Kranju,
Požar Grand Hotela Union, Dan GB Ljubljana)
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 Številka 9: 88 notranjih strani (Sejem SOBRA in državno gasilsko tekmovanje za memorial
Matevža Haceta, Požar v naravnem okolju Mihele, Požar v
visokogorju)
 Številka 10: 64 notranjih strani (Aktivnosti v mesecu požarne varnosti, Otvoritev drugega
regijskega vadbenega poligona za gasilce, Požar v livarni Hidria)
 Številka 11-12: 104 notranje strani (Močno neurje konec oktobra 2018 prizadelo več krajev
po Sloveniji, Je za požar v garažni hiši krivo kolo? Eksplozija plina v
bloku, Požar v livarni v Kranju, Požar v psihiatrični bolnišnici Lopača,
Požari v Kaliforniji, Intervju z ministrom Karlom Erjavcem)
Več kot polovica vsake posamezne številke je obsegala strokovne prispevke, kot so poročanja z
intervencij, predstavitve gasilskih vozil in različne gasilske opreme, poročanja o delu poklicnih
gasilcev … Prav tako so bili v vsaki številki zastopani prispevki, ki so govorili o jubilejih ter delu v
društvih in zvezah ter o različnih drugih aktivnostih naših članov, veteranov in gasilske mladine. Iz
meseca v mesec se je širil krog tistih, ki so pošiljali prispevke z novicami o delu gasilcev širom
Slovenije, pa tudi izven njenih meja.
2. Aktivno delo Uredništva:
Člani Uredništva so se sestali na 10 sejah, kjer so analizirali izdane številke in pripravili plan izdaje
novih številk Gasilca.

5.2.

STROKOVNI TISK

1. Izdaja Letnega gasilskega priročnika 2019 z ustrezno strokovno vsebino
Letni gasilski priročnik 2019 je bil pripravljen v drugem polletju in je izšel konec novembra 2019
v nakladi 4.000 izvodov.
2. Ponatis obstoječih učbenikov – po potrebi
V januarju je izšel ponatis priročnika Jureta Dolinarja: Priročnik za uporabo izolirnih dihalnih
aparatov in ostale zaščite za dihala, v nakladi 1470 izvodov.
V februarju je izšel ponatis priročnika Boštjana Žagarja: Reševanje ob prometnih nesrečah osebnih
vozil, v nakladi 1050 izvodov.
V septembru je izšel 3. ponatis priročnika Milana Krofliča: Priročnik za uporabo prenosnih lestev v
gasilstvu, v nakladi 1040 izvodov.
3. Izdaja novih učbenikov za potrebe izobraževalnega procesa
Priročniki so v pripravi pri avtorjih.
Gasilski priročnik o razvrščanju je izšel decembra 2018 v nakladi 3.000 izvodov.
Izid priročnika Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin – dopolnjena izdaja je
prenesen v leto 2019 – v prvo trimesečje.
4. Izdaja propagandno-preventivnega gradiva:
- plakatov in zgibank za mesec varstva pred požarom
Gradivo smo pripravili v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje in Slovenskim združenjem
za požarno varstvo. Konec avgusta 2018 smo poskrbeli za tisk 10.000 plakatov in 150.000 zgibank z
nosilno temo: Številka 112.
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5. Realizacija tiska gradiv, ki so v programu dela pod drugimi poglavji
Pripravili smo in izdali smo poročilo o delu Gasilske zveze Slovenije v mandatnem obdobju
2013-2018, ki je izšlo maja v nakladi 300 izvodov.
Pripravili in izdali smo plakat in vabila za XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije.
V avgustu je izšla knjiga XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije, ki jo je pripravil Marko Pograjc, v
nakladi 360 izvodov.
Namesto doplačilne gasilske znamke smo v letu 2018 prešli na elektronski prispevek ob oddaji
poštnih pošiljk na poštnih okencih, zato doplačilne znamke ni bilo treba natisniti.
Smo pa konec avgusta 2018 natisnili letake, formata A4, za poštne enote, ki so obveščali o
obveznem doplačilu, in sicer v nakladi 1050 v slovenskem, 45 v slo./ital. in 10 v slo./madž. jeziku.
V decembru 2018 je izšel zbornik Med XVI. in XVII. Kongresom Gasilske zveze Slovenije, ki ga je
pripravil Marko Pograjc, v nakladi 500 izvodov.

6. Aktivno delo Sveta
Časopisno-založniški svet je imel 2 redni seji, in sicer 11. januarja 2018 in 13. novembra 2018.
Predsednika Časopisno-založniškega sveta (do Kongresa Janko Cerkvenik, nato pa Jože Derlink)
sta se redno udeleževala sej Uredništva revije Gasilec.

5.3.

PROMOCIJA GASILSTVA IN STIKI Z MEDIJI

1. Informiranje gasilske in širše javnosti o dejavnosti Gasilske zveze Slovenije
Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je opravilo več javnih nastopov v medijih. Medije smo vabili smo
na sejo Plenuma Gasilske zveze Slovenije in večje prireditve, kot npr. Dan predsednikov in
poveljnikov gasilskih zvez, državna tekmovanja,kviz gasilske mladine itd.
Še posebej aktivni so bili stiki z mediji pred in med XVII. Kongresom Gasilske zveze Slovenije.
2. Povezava z nacionalno televizijo:
- sodelovanje pri organizaciji oddaj na TV.
Nacionalno televizijo smo obveščali o vseh večjih dogodkih in prireditvah s področja gasilstva.
Vodstvo GZS je imelo več nastopov v informativnih oddajah na temo gasilstva, opremljenosti,
gašenja požarov …
3. Ureditev stalnih oblik povezanosti in sodelovanja z (zainteresiranimi) mediji, kot so:
- nacionalna TV in radio,
- komercialne TV in radio,
- lokalne TV in radio,
- časopisne hiše nacionalnega pomena,
- časopisne hiše lokalnega pomena.
Sistematično navezujemo kontakte za trajne oblike sodelovanja z mediji na vseh ravneh.

4. Organizacija novinarskih konferenc
- v mesecu požarne varnosti,
- po potrebi.
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V letu 2018 smo imeli tri novinarske konference:
- v četrtek, 15. februarja 2018, na sedežu Gasilske zveze Slovenije v sodelovanju s poslanci
Stranke modernega centra na temo spremembe zakonskih predpisov, ki bo omogočili vožnjo
lažjih gasilskih tovornjakov z izpitom kategorije B;
- v torek, 15. maja 2018, v prostorih Mestne občine Ptuj – pred XVII. Kongresom Gasilske
zveze Slovenije, kjer smo novinarje seznanili z vsebino in potekom Kongresa;
- v četrtek, 4. oktobra 2018, smo skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje v prostorih
tehniškega muzeja v Bistri pripravili tradicionalno novinarsko konferenco ob vstopu v mesec
varstva pred požari. Sodelovali so tudi predstavniki muzeja, Inšpektorata RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter Slovenskega združenja za požarno varstvo. Domači
gasilci so pripravili tudi prikazno vajo za novinarske ekipe.
6. ORGANIZACIJSKO PODROČJE
6.1.

SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE

1. Urejanje statusa gasilca
Člani Komisije za statusna vprašanja so se sestali na eni redni seji, sklicane pa so bile tudi štiri
korespondenčne seje.
Obravnavali so dokumentacijo, ki so jo dobili od novoustanovljenega Prostovoljnega gasilskega
društva Renče-Vogrsko in ugotovili, da omenjeno društvo izpolnjuje pogoje za včlanitev v Gasilsko
zvezo Slovenije. Upravnemu odboru Gasilske zveze Slovenije so predlagali, da društvo sprejme v
članstvo pri Gasilski zvezi Slovenije.
Nadalje so obravnavali ponudbo Parka Postojnska jama, ki je za člane PGD pripravil posebno
ponudbo (veljavno do 31. 5. 2018), s katero so prostovoljnim gasilskim društvom ponudili, da lahko
– pri obisku nad 20 oseb –izkoristijo ekskluzivni 20 % popust na redno ceno paketa »OGLED
POSTOJNSKE JAME Z RAZSTAVNIM PAVILJONOM EXPO JAMA KRAS«. Ponudbo so želeli
objaviti na spletni strani Gasilske zveze Slovenije, kar so člani komisije potrdili.
Zaradi zagotovitve zakonskih zahtev in večje varnosti v podjetju Lesonit d. o. o. je bilo 5. 2. 2018 na
Ustanovnem občnem zboru ustanovljeno Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Lesonit. Društvo
je bilo 4. junija 2018 vpisano v register društev. Članstvo društva je prostovoljno in sestavljeno iz
zaposlenih v podjetju Lesonit. Prav tako je bilo društvo 4. julija 2018 sprejeto v Gasilsko zvezo
Ilirska Bistrica.
Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Lesonit je v dopisu za sprejem v članstvo pri Gasilski
zvezi Slovenije priložilo vso potrebno dokumentacijo, zahtevano za včlanitev v Gasilsko zvezo
Slovenije, zato so člani komisije Upravnemu odboru predlagali, da novoustanovljeno PIGD sprejme
v članstvo pri Gasilski zvezi Slovenije.
Na Gasilsko zvezo Slovenije je prispela pošta Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva
Fenolit, s katero je društvo zaprosilo za sprejem v članstvo pri Gasilski zvezi Slovenije. V vlogi je
navedlo, da je bilo zaradi zagotovitve večje varnosti v podjetju Fenolit d.o.o. – podjetje proizvaja
različne tipe smol in fenolne mase DUROPLAST« –15. 1. 2018 na ustanovnem Občnem zboru
ustanovljeno Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Fenolit. Nekaj članov komisije je izrazilo
pomisleke glede vseh izpolnjenih pogojev glede včlanitve omenjenega društva v članstvo krovne
organizacije. Društvo je izpolnilo pogoje za ustanovitev društva, a ne prostovoljnega industrijskega
gasilskega, za katerega mora izpolniti tudi pogoje, ki jih določa Zakon o gasilstvu. Zaradi
navedenega je bilo društvo pozvano k dopolnitvi dokumentacije. Slednje je tudi naredilo, zato so
člani na naslednji seji komisije sprejeli sklep in Upravnemu odboru predlagali, da novoustanovljeno
Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Fenolit sprejme v članstvo pri Gasilski zvezi Slovenije.
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Predstavnika myWorld, družbe za posredništvo, trgovino in storitve d.o.o., sta članom Komisije za
statusna vprašanja predstavila ponudbo za sodelovanje v projektu »Cashback world« z mednarodno
družbo MyWorld, ki jo v Sloveniji zastopa hčerinsko podjetje MyWorld d.o.o. iz Maribora. Člani
komisije so se strinjali, da je bila podana predstavitev prva osnovna informacija in da o njej še ne
bodo odločali.
2. Strokovna, pravna in organizacijska pomoč za delovanje GZ in PGD
-

Stalna pomoč gasilskim društvom in zvezam

Gasilskim zvezam in prostovoljnim gasilskim društvom smo nudili pomoč v zvezi s strokovnimi,
pravnimi in organizacijskimi vprašanji – v pisni obliki in individualnih razgovorih. Pomagali smo pri
reševanju problemov, nastalih pri opravljanju javne gasilske službe. Pri tem smo se povezovali z
vodilnimi v društvih in zvezah ter župani lokalnih skupnosti, kjer so se problemi pojavili. Strokovna
služba je nudila gasilskim zvezam in društvom pomoč, za katero so nas zaprosili na različnih
področjih dela, s čimer smo zagotovili nemoteno delovanje gasilskih organizacij na terenu.
-

Priprava seminarja: letni obračun za društva

Posveta na temo sestave zaključnega računa za leto 2017 in uporabi novih SRS in SRS 33 za društva
sta potekala v petek, 2. februarja 2018, v Izobraževalnem centru na Igu in soboto, 3. februarja 2018,
v Pekrah z naslednjo vsebino:
-

seznanitev s predpisi, ki jih morajo društva in zveze spoštovati pri svojem poslovanju, glede
na vrsto in obseg dejavnosti;
pristojnosti in odgovornosti zastopnikov društev in zvez, blagajnikov in računovodij;
finančno poslovanje društev in zvez;
priprava letnega poročila za društva in zveze (poslovnega, računovodskega s pojasnili) ter
nadzor nad finančnim poslovanjem;
društvo in zveza, zavezanca za DDV;
obračun davka od dohodkov pravnih oseb;
novosti s področja davčnih predpisov v letu 2018.

Udeleženci so prejeli tudi pisno gradivo. Na seminarjih je bilo prisotno 52 udeležencev.
3. Priprava predlogov in pobud za spremembo zakonodaje s področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, področja davčne zakonodaje in ostale zakonodaje, ki vpliva na delo gasilstva
Spremljali smo pripravi sprememb zakonodaje za področje gasilstva. Delovna skupina pripravlja
predlog sistemske ureditve zavarovanj gasilcev in gasilskih objektov.
4. Sodelovanja:













Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Gasilska šola v IC Ig
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Združenje poklicnih gasilcev
Skupnost poklicnih zavodov
Slovensko združenje za požarno varnost
Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije
Zbornica za varnost in zdravje pri delu
Inštitut za varovanje zdravja
Inštitut za korporativno varnost
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Slovenska potapljaška zveza, Podvodna reševalna služba
Civilna zaščita
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za zdravje
Ostala ministrstva po potrebi
Slovenska vojska
Policija
Turistična zveza Slovenije
Rdeči križ Slovenije
ostali organi in ustanove

Redno smo sodelovali z Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, Gasilsko šolo
ter Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav tako smo redno
sodelovali na sejah Odbora RS za razpolaganjem s sredstvi požarnega sklada.
Pripravili smo predloge za priznanja Civilne zaščite, ki so jih na predlog GZS prejeli člani gasilske
organizacije.
Z javno agencijo RS za varnost prometa smo sodelovali na njihovih posvetih in pri preventivnih
predavanjih za srednje šole o varnosti v prometu.
Z ministrstvom za zdravje smo sodelovali pri pripravi novega Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene
sposobnosti operativnih gasilcev.
V zvezi z realizacijo pogodbe z IPF smo zbirali podatke o načrtovanih prireditvah in izjave društev,
da so le-ta seznanjena z določili pogodbe in da prevzemajo vse pravice ter obveznosti, ki izhajajo iz
omenjene pogodbe. Pripravili smo vse potrebno za realizacijo pogodbe v letu 2018.
Podaljšali smo pogodbe o SMS-donacijah s slovenskimi operaterji mobilne telefonije.
S Slovensko vojsko smo sodelovali na podlagi letnega načrta sodelovanja. Objavili smo razpis za
streljanje z vojaško puško M48, ki ga je organizirala Slovenska vojska.
Gasilska zveza Slovenije s Policijo in Skupnostjo gasilsko reševalnih zavodov Slovenije podpisala
letni načrt sodelovanja.
Redno sodelujemo s Parkom vojaške zgodovine v Pivki.
Skupaj z italijanskimi partnerji s področja Civilne zaščite, občinama Postojna in Ajdovščina ter
gasilskimi enotami Sežana in Nova Gorica smo uspešno sodelovali pri kandidaturi in vsebinski
pripravi strateškega projekta Interreg Italija – Slovenija z akronimom CROSSIT SAFER, ki se začne
izvajati januarja 2019 in bo trajal 24 mesecev.
Skupaj z Inštitutom Jožef Štefan in hrvaškimi partnerji smo uspešno kandidirali na projektu Interreg
Slovenija Hrvaška z akronimom ENRAS. Projekt se je začel izvajati 1. 10. 2018 in bo trajal 24
mesecev.
Gasilska zveza sodeluje tudi v projektu »Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče
za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji ICS URSZR«,
ki je namenjen razvoju celovitega modela vodenja odziva ob nesrečah. Pri projektu sodelujejo še
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (FDV), Inštitut za vodarstvo d.o.o., IGEA d.o.o.,
Gasilska Brigada Ljubljana in Mestna občina Ljubljana. Projekt je v zaključni fazi in se bo zaključil
februarja 2019.

5. Mednarodno sodelovanje s sosednjimi državami in drugimi državami
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 strokovna srečanja, posveti;
 prireditve, sejmi, tekmovanja.
V avgustu smo se udeležili pogrebne slovesnosti za pokojnega predsednika češke GZ Karla
Richterja.
Septembra smo se udeležili prireditve Rescue Days v Nemčiji.
Septembra smo si ogledali državno tekmovanje hrvaške gasilske mladine v Zadru.
Novembra smo bili prisotni na skupščini GZ Srbije v Valjevu.
Sodelovali smo na prireditvah, občnih zborih in tekmovanjih gasilcev iz sosednjih držav.
6. Sodelovanje v CTIF


-

sodelovanje v stalnem svetu CTIF,
sodelovanje v komisijah CTIF:
za mladino,
za nevarne snovi,
za tekmovanja,
za zgodovino,
Podonavje,
Evropska komisija,
za požare v naravi,
za preventivo,
za izobraževanje,
za članice,
koordinacija dela,
izdelava statističnih poročil in vprašalnikov.

V letu 2018 smo v okviru CTIF sodelovali pri naslednjih aktivnostih:















Izvršni odbor in Delegatska skupščina CTIF – junij – Las Vegas, Amerika;
Komisija za mladino CTIF – maj– Budimpešta, Madžarska;
Komisija za prostovoljno gasilstvo – marec – Pariz, Francija:
Komisija za preventivo CTIF – junij – Pariz, Francija;
Mladinski simpozij – maj – Budimpešta, Madžarska;
Komisija za tekmovanja – september – Echternach, Luxemburg;
Komisija za zgodovino – oktober – Celle, Nemčija;
Šolanje sodnikov – oktober – Linz, Avstrija;
Delovna skupina za Podonavje – oktober – Dunaj, Avstrija;
Evropska komisija – november – Bruselj, Belgija;
CTIF Seminar – november – Bruselj, Belgija;
Izvršni odbor – Bruselj, Belgija;
Komisija za mladino – november – Pardubice, Češka;
Komisija za ženske – november – Dunaj, Avstrija.

Sekretarka CTIF skrbi za nemoteno delovanje pisarne – spremljanje in odgovarjanje na klice in epošto, vodenje evidence in arhivov, sodelovanje z vsemi člani Izvršnega odbora, predsedniki komisij,
pisanje zapisnikov, urejanje spletne strani. V letu 2018 je bila januarja tudi uradna predaja dela v
Stockholmu na Švedskem. Ena izmed glavnih nalog je tudi stalna koordinacijo med članicami CTIF
in spodbujanje k večji aktivnosti vseh vključenih.
- Izdelava statističnih poročil in vprašalnikov
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Za potrebe CTIF smo pripravili želene statistične podatke o gasilski mladini, članstvu in
intervencijah.
7. Sodelovanje na Skupščinah gasilskih zvez ter drugih prireditvah PGD in GZ
Za vse Skupščine gasilskih zvez smo zagotovili delegate, člane UO in Poveljstva GZS ter člane
ostalih organov GZS.
Člani organov Gasilske zveze Slovenije redno in skrbno sodelujejo na prireditvah posameznih
gasilskih zvez in prostovoljnih gasilskih društev.
8. Seje organov







Kongres 1x
Plenum 1 x
Upravni odbor 8 x
Poveljstvo 8 x
Nadzorni odbor 4 x
Arbitraža 2 x

9. Priprava zasedanj organov, svetov, komisij, delovnih skupin GZS







Koordinacija;
priprava vabil;
priprava in odpošiljanje gradiva;
obveščanje (pošta, elektronska pošta, spletne strani);
priprava zapisnikov;
realizacija sklepov, skupaj z odgovornimi za posamezna področja.

Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je ob podpori strokovne službe GZS pravočasno in celovito
pripravilo gradiva za zasedanja organov, svetov in komisij ter delovnih skupin GZS. Strokovna
služba je nudila organizacijsko, tehnično in administrativno podporo za izvajanje celotnega programa
dela GZS. Poskrbela je za redno odpošiljanje vabil, gradiva, obvestil in drugih dopisov preko pošte,
elektronske pošte in objave na naših spletnih straneh. Skupaj z odgovornimi za posamezna področja
je skrbela za realizacijo sprejetih sklepov.
10. Priprava programov dela in poročil
 letni program dela,
 polletno poročilo,
 letno poročilo.
Program dela Gasilske zveze Slovenije s predlogom financiranja za leto 2018 je bil sprejet na seji
Plenuma GZS v aprilu 2018.
V prvem polletju smo pripravili polletno poročilo o izvajanju programa dela GZS, konec leta pa smo
začeli pripravljati letno poročilo.
11. Organizacijska, tehnična in administrativna podpora za izvajanje celotnega programa dela
GZS
Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je ob podpori strokovne službe GZS pravočasno in celovito
pripravilo gradiva za zasedanje organov, svetov in komisij ter delovnih skupin GZS. Strokovna
služba je nudila organizacijsko, tehnično in administrativno podporo za izvajanje celotnega programa
dela GZS. Skupaj z odgovornimi za posamezna področja je skrbela za realizacijo sprejetih sklepov.
6.2.

SVET ČLANIC GZS
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1. Organizacija regijskih posvetov članic
Regijski posveti gasilk so v letu 2018 potekali sledeče:
















Gasilski posvet regije Ljubljana I, 12. 1. 2018, Brezovica
Regijski posvet članic Celjske in Savinjsko-šaleške regije, 3. 2. 2018, Nova Cerkev
Seminar za članice regije Ljubljana I, 16. in 17. 3. 2018 Novo mesto
Regijski posvet za članice regije Ljubljana III, 14. 4. 2018, Komenda
Regijski posvet za članice Zasavske in Posavske regije, 14. 4. 2018, Sevnica
Regijski posvet za članice regije Ljubljana II, 14. 9. 2018, Šmarje - Sap
Regijski posvet za članice Obalno-kraške regije, 29. 9. 2018, Knežak
Regijski posvet za članice Notranjske regije, 5. 10. 2018, Logatec
Srečanje gasilk Posavske in Zasavske regije, 20.10. 2018, Veliki Trn
Regijski posvet članic Pomurske regije, 20. 10. 2018, Križevci
Regijski posvet članic Podravske regije, 13. 11. 2018, Ptuj
Regijski posvet članic Gorenjske regije, 8. 11. 2018, Stražišče
Regijski posvet članic Severnoprimorske regije, 24. 11. 2018, Kobarid
Regijski posvet članic Belokranjske regije, 30. 11. 2018, Rožič vrh
Regijski posvet članic Koroške regije, 1. 12. 2018, Šentjanž pri Dravogradu

2. Seje Sveta članic
Svet članic je imel v prvem polletju dve redni seji.
Na prvi seji v januarju so članice analizirale izobraževanje v Kopru, seznanile so se aktivnostmi GZS
med obema sejama, posamezne članice so poročale o dejavnostih članic v njihovih regijah.
Dogovorile so se o pripravi poročil za konec mandata in sprejela vsebino programskih usmeritev za
področje članic za mandatno obdobje 2018-2023.
Pripravile so program za izobraževanje za predsednice komisij za članice regije, GZ in PGD, ki je
potekalo v Tržiču, 24. 3. 2018
Na aprilski seji so članice Sveta članic obravnavale dejavnosti med obema sejama in analizirale
izobraževanje v Tržiču. Potrdile so predstavnice članic na XVII. Kongresu.
Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije je na septembrski seji imenoval članice Sveta članic GZS za
mandatno obdobje 2018–2023. Predsednica, ki vodi Svet članic, je na Kongresu izvoljena Elizabeta
Čampa.
Konstitutivna seja Sveta članic v novem sestavu po Kongresu je potekala 17. septembra 2018.
Članice so se dogovorile o izvedbi programa dela do konca leta, in sicer o dvodnevnem posvetu v
Dobrni v novembru, medgeneracijskem srečanju avgusta v Velenju in o pohodu članic v organizaciji
GZ Kamnik. Posamezne članice so poročale o aktivnostih po regijah, ki jih zastopajo. Pregledale so
tudi smernice za delo sveta članic v obdobju 2018–2023.
S korespondenčno sejo v oktobru so članice Sveta članic GZS sprejele program dela za leto 2019.
Zaključna seja, predvidena v mesecu decembru, je bila zaradi slabega vremena preložena na januar
2019.
3. Izobraževanja za predsednice Komisij za članice regije, GZ in PGD v Tržiču
Izobraževanje je potekalo 24. marca 2018 v Tržiču. Začelo se je z uvodnimi pozdravi in
predstavitvijo Občine Tržič, GZ Tržič in GZ Gorenjske. Izobraževanje se je nadaljevalo s
predavanjem Vladke Bučevec – Pregled dela članic v iztekajočem mandatnem obdobju, ter Moj
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pogled na delo članic Janka Cerkvenika. Ker je bil Janko Cerkvenik odsoten, je Vladka predstavila
prosojnice, ki jih je poslal. Nato je sledilo predavanje Vinka Keršmanca Požar v Kemisu.
V nadaljevanju je Vladka Bučevec spregovorila o uniformiranosti in bontonu v uniformi. Kustos
Boštjan Meglič iz Tržiškega muzeja je predstavil Restavriranje gasilskih eksponatov. Na koncu je
Žiga Čamernik uprizoril monodramo Gospod predsednik. Po predavanjih je ena skupina odšla na
ogled Tržiškega muzeja, druga pa na ogled gasilskih vozil in objekta, kjer so gasilci in pripadniki CZ
Gorenjske isti dan izvajali vajo Ruševine. Po končanih ogledih si je del udeleženk ogledal še
Dolžanovo sotesko.
Izobraževanje je imelo tudi dobrodelno noto, udeleženke so zbrale za dva polna Berlinga hrane z
daljšim rokom uporabe. Predana je bila območnemu združenju Rdečega križa Tržič. To je poslalo na
GZS pisno zahvalo.
4. Priprava petletnega poročila o delu Komisij za članice regij in Sveta članic
Na podlagi prispevkov, ki so jih pripravile članice Sveta članic posameznih regij je predsednica
Sveta članic pripravila poročilo o 5-letnem delu članic po regijah in Sveta članic Gasilske zveze
Slovenije, ki je kot bilten objavljeno na spletni strani GZS.
5. Udeležba na XVII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije na Ptuju
Svet članic je na 23. seji izvolil tri predstavnice, ki so, v skladu s Statutom, na XVII. Kongresu
zastopale članice gasilke. To so bile Tanja Gregorič, Tatjana Plaskan in Manca Ahačič. Predsednica
Sveta članic je bila na Kongresu prisotna kot članica Upravnega odbora GZS.
Članice so v paradi nastopale v samostojnem ešalonu, prav tako pa so bile prisotne tudi v ešalonih
posameznih regij.
6. Izobraževanje Sveta članic (predsednice, namestnice) na Blokah
Izobraževanje članic Sveta članic Gasilske zveze Slovenije in njihovih namestnic je potekalo 21. 4.
2018 v prostorih PGD Nova vas. Udeleženke so se zbrale na Blokah, v prostorih PGD Nova vas,
kjer so se seznanile s kratko zgodovino društva in gradnjo novega gasilskega doma. Nato so šle na
ogled muzeja Bloški smučar ter se ustavile ob Bloškem jezeru. Sledil je ogled Križne jame. V
nadaljevanju je Marinka Cempre Turk predstavila Zgodovino slovenskih gasilk. Vladka Bučevec je
predstavila delo gasilskega zaupnika ter ob tem prisotnim pokazala še kratki dokumentarni film, ki
nazorno prikazuje delo gasilca ter delo zaupnika.
7. 10. pohod članic GZS, Kamniško sedlo
Zaključni pohod članic GZS v organizaciji članic GZ Kamnik je potekal 7. julija 2018. Varianti
pohoda sta bili dve – težja na Kamniško sedlo in lažja do slapa Orglice. Udeležilo se ga je 250
udeležencev. Pohod je imel dobrodelno noto.
8. Medgeneracijsko srečanje GZS
Medgeneracijsko srečanje je potekalo v soboto, 25. avgusta 2018, v Velenju. Zbralo se je okrog 500
gasilcev vseh generacij iz vse Slovenije.
Dopoldanski čas je bil namenjen obiskom različnih zanimivih destinacij na področju Šaleške doline:
Muzej premogovništva Velenje, Velenjski grad, Muzej usnjarstva, Konjeniški klub, Grilova
domačija, Rakunova klet, Hiša mineralov. Popoldan se je začelo dogajanje pod prireditvenim
šotorom.
Prisotne so pozdravili Andreja Katič, ministrica za obrambo, Elizabeta Čampa in Jožef Smole,
predsednika Sveta članic in Sveta veteranov GZS, nato pa so ekipe krenile na orientacijsko pot okoli
jezera. Ekipe so bile sestavljene iz članov različnih društev, ki so se spoznali šele na štartu. Približno
2,5 km dolga proga je potekala po zelo atraktivnem področju ob Škalskem in Velenjskem jezeru. Na
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njej so morale ekipe opraviti 4 naloge. Istočasno je pod šotorom potekalo tekmovanje v različnih
družabnih igrah.
Na zaključni slovesnosti je prisotne pozdravil Janko Cerkvenik, predsednik GZS. Pridružila sta se
mu Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja URSZR, in Peter Dermol, podžupan MO
Velenje. Najboljšim ekipam na tekmovanju so bile podeljene nagrade. Uradno je bila razglašena tudi
naj gasilka nagradne akcije »Naj gasilka Slovenskih novic«.
9. Spodbuditev nadaljevanja priprave knjige o delovanju članic
Za pripravo knjige o delovanju članic se nadaljuje zbiranje podatkov o delu članic gasilk skozi
zgodovino.
10. Posvet za predsednice Komisij za članice v GZ – dvodnevni
V Dobrni je 17. in 18. novembra potekal 30. posvet za predsednice komisij za članice gasilke v
gasilskih zvezah. Udeležilo se ga 179 gasilk. V soboto se je posvet začel z uvodnimi pozdravi
predsednice Sveta članic GZS Elizabete Čampa, predsednika GZS Janka Cerkvenika in namestnice
predsednika GZS Janje Kramer Stajnko. Predsednik Janko Cerkvenik je v uvodnem nagovoru
poudaril vlogo in pomen članic v naši organizaciji, prav tako pa je na kratko predstavil aktivnosti
vodstva Gasilske zveze Slovenije.
Po uvodu so se udeleženke razvrstile po delavnicah. Delavnico tehničnega reševanja je vodil Marjan
Jelenko, Denis Gorjup je vodil delavnico o znanju in veščinah prvih posredovalcev, članice društva
podeželskih žena so vodile delavnico kvačkanja, Janja Kramer Stajnko je vodila delavnico o
preventivnih ukrepih ob neurjih in poplavah, Rajko Jazbec pa delavnico administrativne podpore pri
vodenju velikih intervencij.
Po kosilu je bil čas za sprostitvene dejavnosti, v popoldanskem času pa so sledila predavanja Saše
Kovačević s predavanjem Zrcalce, o stresu in izgorevanju v službi je spregovorila Leja Košir,
poveljnik GZS Franci Petek pa o dejavnostih Gasilske zveze Slovenije.
V nedeljskem programu posveta so se udeleženke seznanile s posledicami neurja v Črnomlju, o
katerih bo predaval Jože Vrščaj, Marinka Cempre Turk je predstavila zgodovino gasilk, o preventivi
v gasilstvu je predaval Dejan Jurkovič, o uniformiranosti gasilk pa Elizabeta Čampa.
Udeleženke posveta so za pomoč v stiski gasilki Ani zbrale 855 evrov.
11. Vključevanje v aktivnost mednarodne delovne skupine CTIF-Ženske v gasilstvu
V prvem polletju letošnjega leta nismo sodelovali v delovni skupini za ženske pri CTIF.
27. in 28. novembra je na Dunaju v Avstriji potekalo 14. zasedanje CTIF komisije za ženske v
gasilstvu (Women in fire and rescue services). Zasedanja so se udeležile predstavnice držav članic iz
Finske, Avstrije, Srbije, Nemčije, Irske, Švedske, Luksemburga, Francije, Avstralije, Španije,
Nizozemske in Slovenije (predstavnica Slovenije je bila namestnica predsednika Janja Kramer
Stajnko). Glavne naloge komisije so opozarjanje na zagotavljanje enakopravnih pogojev za
vključevanje žensk v gasilsko službo, izboljševanje delovnih pogojev za ženske v gasilstvu, gasilsko
službo približati in jo narediti atraktivno za ženske, izmenjavanje izkušenj iz vsakdanje prakse,
vzpodbujanje ostalih držav, da postanejo aktivne članice v komisiji.
Dvodnevno zasedanje je potekalo v prostorih poklicne gasilske brigade Dunaj. Po krajši predstavitvi
udeleženk je sledil pregled opravljenega dela komisije v preteklosti, nato pa so se razvile diskusije na
teme, kot so porodniški dopusti za gasilke, problematika opremljanja gasilk (neprilagojena osebna in
skupna zaščitna oprema), možnosti za ženske za zasedanje vodstvenih položajev v gasilstvu in
možnosti različnih načinov komunikacije med članicami komisije.
Udeleženke so z različnimi primeri dobrih in slabih praks iz svojih držav izmenjale svoje izkušnje in
iskale možne rešitve za izboljšanje statusa žensk v gasilskih vrstah. Komisija je zavzela nekaj
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skupnih stališč in smernic, ki ji bo kot predloge preko CTIF organizacije poslala v vse države
članice.
Na koncu zasedanja so si udeleženke ogledale prostore in opremo gasilske brigade v centru Dunaja.

6.3.

MLADINSKI SVET GZS

1. Posvet mladinskih mentorjev
V petek, 19. 1. 2018 in soboto, 20. 1. 2018, so se mentorji gasilske mladine zbrali na strokovnem
posvetu v Termah Zreče. Na posvetu so bili prisotni mentorji iz vseh 17 slovenskih gasilskih regij.
Skupaj se je posveta udeležilo 156 mentorjev, kar je več kot pretekla leta. V petek je po uvodnem
pozdravu predsednika Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije Uroša Leskovarja, sledilo
predavanje priznanega specialnega pedagoga, Marka Juhanta, ki je zbranim mentorjem predstavil
spretnosti vodenja mladih. V nadaljevanju petkovega popoldneva sta se udeležencem posveta
pridružila Janko Cerkvenik in Franci Petek, v. d. predsednika in poveljnik GZS, ki sta navzoče
seznanila z aktualnimi nalogami in odgovarjala na vprašanja z operativnega in organizacijskega
področja GZS. Po večerji je za mentorje regija Ljubljana III organizirala sproščen družabni večer,
kjer so se mentorji ob različnih zabavnih in družabnih igrah družili in bolje spoznavali.
Sobotni del se je pričel s kratkimi navodili predsednika MS GZS za izvedbo delavnic. Vsi prisotni
mentorji so se izmenjali v vseh 4 delavnicah, ki so jim bile na razpolago. Prvo delavnico z naslovom
Predstavitev nove discipline – kviz smo pripravili člani MS GZS, skupaj z mentorji smo razpravljali
o novi disciplini v razpisu za kviz 2018 – poišči besede. V drugi delavnici z naslovom Animiranje
mladih s praktičnimi delavnicami so članice MS GZS pripravile družabne in sodelovalne igre za bolj
družabne gasilske vaje z mladimi gasilci. V tretji delavnici z naslovom Jaz mentor! Jaz menedžer? se
je predavatelj Robert Okorn dotaknil organizacije tekmovanj in izletov za mladino. V četrti delavnici
z naslovom Olimpijska ekipa se predstavi, pa so nam člani PGD Zbilje predstavili vrhunsko delo z
mladimi in njihovo pot do štirih nastopov na gasilskih olimpijadah. Predavatelji in voditelji delavnic
so se potrudili, da so mentorje vzpodbudili k aktivnemu sodelovanju in jim ponudili odgovore na
aktualna vprašanja s področja dela z gasilsko mladino.
2. Usposabljanje za mentorje (spremljanje in analiza)
Mladinski svet je spremljal usposabljanja za mentorja mladine.
3. Priprava petletnega poročila o delu Komisij za mladino regij ter Mladinskega sveta
Predsednik MS GZS je na podlagi poročil članov Sveta posameznih regij pripravil poročilo o 5letnem delovanju komisij za delo z mladino in MS GZS.
4. Priprava promocijskega materiala na temo gasilske mladine
Promocijskega materiala na temo gasilske mladine nismo pripravili.
5. Sodelovanje na Otroškem bazarju – Gospodarsko razstavišče v Ljubljani
Otroški bazar je potekal od 14. do 16. septembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Gasilsko
organizacijo so predstavljali gasilci iz regij Ljubljana I, II in III.
6. 17. državni kviz
Letošnji državni kviz gasilske mladine sta 17. 3. 2018 gostili Gasilska zveza Trbovlje in Osnovna
šola Trbovlje.
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Sodelovalo je 108 ekip, 39 pionirskih ekip, 39 mladinskih in 30 ekip pripravnikov. Prosti čas med
tekmovanjem so udeleženci lahko izkoristili za udeležbo ob tekmovalnih aktivnostih in
predstavitvah.
7. 21. državno pionirsko in 17. mladinsko tekmovanje v orientaciji
V Moravčah je v soboto, 15. septembra 2018, potekala državna gasilska orientacija za pionirje,
mladince in pripravnike. Skupaj je bilo prisotnih 192 ekip, in sicer 34 ekip pionirk, 35 ekip pionirjev,
34 ekip mladink, 36 ekip mladincev, 26 ekip pripravnic in 27 ekip pripravnikov.
8. 20. srečanje slovensko-hrvaške mladine
Letošnje srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine je potekalo 26. maja 2018 v Rakičanu, GZ
MO Murska Sobota. Sodelovalo je 8 slovenskih ekip in 18 hrvaških, ki so se pomerili v gasilskem
tekmovanju in športnih igrah.
9. Spremljanje letovanj gasilske mladine
Redno smo spremljali letovanja gasilske mladine. Letovanja in taborjenja gasilske mladine
vzpodbujamo tudi s sofinanciranjem iz gasilske doplačilne znamke. Pripravili smo razpis in ga
posredovali vsem gasilskim zvezam ter objavili na naši spletni strani.
10. Sprotno ažuriranje podatkov o delovanju mladine na spletni strani GZS
Na spletni strani smo sprotno ažurirali podatke o aktivnostih Mladinskega sveta.
11. Spremljanje aktivnosti gasilske mladine po regijah
Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije preko svojih predstavnikov iz vseh gasilskih regij redno
spremlja in vzpodbuja delo mladih v regijah.
12. Priprava javnih razpisov za sofinanciranje mladinskih aktivnosti
V mesecu juniju smo pripravili poročilo za Urad za mladino RS.
13. Priprava kriterijev, razpisa, izvedba letovanj gasilske mladine
V mesecu februarju smo objavili razpis za sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine, iz
gasilske doplačilne znamke. Pridobili smo več različnih ponudb za letovanje, ki smo jih vključili v
razpis. V mesecu novembru je delovna skupina pregledala prijave na razpisa in priloženo
dokumentacijo. Razpoložljiva sredstva je razdelila po kriterijih iz razpisa.
14. Aktivno delo Sveta
Mladinski svet GZS je v prvem polletju imel dve seji. Na prvi seji v marcu so člani – poleg
obravnave tekočih zadev in nalog – analizirali posvet mentorjev v Zrečah ter pripravili zadolžitve za
državni kviz. Imenovali so tri delegate, ki so zastopali gasilsko mladino na XVII: Kongresu: Nino
Kotar, Marka Katerna in Klemna Zibelnika. Na Kongresu je bil prisoten tudi predsednik MS GZS
Uroš Leskovar kot član Upravnega odbora GZS.
Na drugi seji so analizirali potek državnega kviza in pripravili osnutek razpisa za kviz 2019, ki so ga
posredovali v sprejem Upravnemu odboru.
Po Kongresu se je Mladinski svet v novi sestavi na prvi seji sestal septembra. Po uvodni predstavitvi
članov so pregledali predlog razpisa kviza gasilske mladine, analizirali državno tekmovanje v
orientaciji in pripravili osnutek programa posveta mladinskih mentorjev.
38

V mesecu oktobru so na seji pripravili program dela za leto 2019, pregledali in potrdili razpis za
srečanje gasilske mladine Slovenije, potrdili program posveta mentorjev mladine in obravnavali
pritožbo PGD Lokovica in PGD Šoštanj mesto na tekmovanje v orientaciji.
Na zadnji seji v mesecu novembru so člani potrdili razpis orientacije in razdelili naloge članov na
posvetu mentorjev.
Znotraj MS so se ustanovile delovne skupine za naslednja področja: za pripravo programa pionir in
mladinec, za pripravo razpisa državni kviz v letu 2019, za pripravo razpisa državna orientacija 2019,
za pripravo razpisa za sofinanciranje programov gasilske mladine iz sredstev doplačilne znamke
2019.
Člani mladinskega sveta v sodelovanju s strokovno službo za vse aktivnosti, ki jih izvajajo po
programu dela pripravijo vso potrebno dokumentacijo, skrbijo za obveščanje, sodelujejo pri
sestankih z gostitelji srečanj in tekmovanj in jim nudijo vso potrebno pomoč.

6.4.

SVET VETERANOV GZS

1. Sodelovanje predsednika in članov sveta na zborih veteranov PGD, GZ in regij
Člani Sveta veteranov so sodelovali na zborih veteranov v PGD, GZ in regijah. Regije in gasilske
zveze organizirajo veliko veteranskih srečanj in izletov. Prisotni so bili na vseh prireditvah, kamor
so bili člani Sveta vabljeni.
2. Sodelovanje predstavnikov Sveta veteranov na pokalnih tekmovanjih GZS in gasilskih
prireditvah
Člani Sveta smo bili prisotni na vseh pokalnih tekmovanjih za starejše gasilce GZS, na dveh
tekmovanjih starejših gasilcev regij in enem tekmovanju z staro gasilsko opremo.
3. Sodelovanje s komisijami za delo z veterani in priprava analiz o oblikah dela v GZ in PGD
Člani Sveta veteranov GZS so na sejah poročali o aktivnosti in oblikah dela veteranov v regijah, GZ
in PGD. Na osnovi teh poročil s ugotovili neenakomerno delovanje veteranov v regijah in zvezah,
zato bodo poskusili okrepiti delo veteranov v sredinah, kjer to delo ni uspešno.
4. Obravnava rezultatov pokalnih in drugih tekmovanj veteranov
Svet veteranov GZS je na svojih sejah obravnaval pokalna tekmovanja starejših gasilcev. Člani sveta
so bili prisotni na vseh pokalnih tekmovanjih starejših gasilcev. Seznanili so se z potekom tekmovanj
in pripravili tri predloge za njihovo izboljšanje.
5. Medgeneracijsko srečanje veteranov in članic
Letošnje 5. medgeneracijsko srečanje je bilo organizirano v Velenju. Organizirala ga je GZ Velenje v
sodelovanju z Svetom članic in veteranov GZS. Veterani so ponosni na izvedbo tega srečanj še zlasti
na to da se teh srečan udeležuje vedno več mladih. Manj zadovoljni smo pa na slabšo udeležbo
ostalih gasilcev. Srečanja se je udeležilo 403 gasilcev obeh spolov in vseh generacij.
6. Sodelovanje na XVII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije na Ptuju
Svet veteranov je sodeloval pri pripravi petletnega poročila in programskimi usmeritvami za XVII.
Kongres slovenskih gasilcev na Ptuju. Trije delegati Sveta so sodelovali na kongresu. Veliko
veteranov pa se je udeležilo tudi gasilske parade in zaključne prireditve Kongresa.
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7. Priprava petletnega poročila o delu Komisij za veterane regij ter Sveta veteranov
Svet veteranov je skušal v kongresnih dokumentih predstaviti celovito delo veteranov v naših
gasilskih organizacijah. Žal mu to ni uspelo, saj je do roka prispela le tretjina izpolnjenih anket GZ.
Do kongresa so prejeli 66 anket GZ od 120 – samo iz 10 regij so ankete poslale vse zveze. Na osnovi
zbranih podatkov iz anket bo Svet veteranov poskušal pripraviti priporočila za obogatitev dela
veteranov.
8. Priprava in izvedba delavnic
V lanskem letu ni bilo izvedene delavnic zaradi menjave članov Sveta in iskanja teme, ki bi
zagotovila večjo udeležbo.
9. Enodnevni posvet za predsednike Komisij za veterane pri gasilskih zvezah
22. 11. je bil na Igu izveden 5. posvet za predsednike komisij za veterane v GZ. Udeležilo se ga je 84
predsednikov komisij ali njihovih namestnikov – iz 16 regij oziroma 72 GZ. Zanimiva je primerjava
s poslanimi anketami, iz katere je razvidno, da se posvetov udeležuje večina predstavnikov zvez, v
katerih je delo veteranov uspešnejše.
10. Aktivno delo Sveta:
Svet veteranov se je sestal 3-krat – 1-krat v sestavi prejšnjega mandata in 2-krat v novi sestavi. Na
prvi seji s se dogovorili o predstavnikih Sveta na pokalnih tekmovanjih in o pripravah na XVII.
Kongres ter obravnavali poročilo o delu veteranov in programska izhodišča za kongresne dokumente.
Izvolili so 3 delegate za Kongres. Obravnavali so slab odziv GZ glede poročil o delu veteranov in
vračanju izpolnjenih anket. Drugi sestanek je potekal v prostorih PGD Pristava, kjer so člani
ponovno obravnavali slab odziv GZ pri vračanju izpolnjenih anket o 5-letnem delu, ter slabi udeležbi
gasilcev na 5. medgeneracijskem srečanju. Dogovorili so se o oblikah dela Sveta in večji podpori
članov Sveta pri delu komisij na ravni regij in zvez. Tretji sestanek Sveta je gostilo PGD Dogoše. Na
njem je bil sprejet program Sveta za leto 2019. Obravnavano je bilo poročilo o pokalnem tekmovanju
starejših gasilk in gasilcev in potrjeno delo veteranov za leto 2018. Člani Sveta so pripravili anketo o
poročilu dela komisij za veterane v GZ in se dogovorili o pomoči, ki jo bodo nudili pri tem.
6.5.

PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA
1. Sprejem, tisk in pregled sprejetih predlogov (cca. 1.700 letno)

Sprejeli in pregledali smo 1541 predlogov, ki so jih preko računalniškega programa Vulkan
posredovala PGD in GZ. Obravnavali in reševali smo predloge za priznanja tujcem in nečlanom.
2. Obravnava prejetih predlogov PGD in GZ za podelitev gasilskih priznanj in odlikovanj
GZS posameznikom in društvom
Komisija za priznanja in odlikovanja GZS je obravnavala 1541 predlogov.
3. Izdelava diplom, priprava priznanj in odlikovanj
Strokovna služba je za vse pozitivno odobrene predloge za posameznike in društva pripravila
diplome in medalje ter jih po pošti poslala posameznim GZ.
4. Priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca
 priprava predlogov novih kriterijev za podelitev priznanj,
 priprava in objava razpisa,
 pregled prispelih predlogov in izračun po dodatnih kriterijih,
40

 obravnava predlogov,
 podelitev priznanj.
Komisija za priznanja in odlikovanja GZS je pripravila razpise za priznanja Matevža Haceta, Kipec
gasilca in Plaketo gasilca ter jih posredovala v sprejem Upravnemu odboru GZS. Po sprejetju na UO
smo jih posredovali vsem GZ. Komisija je prispele predloge pregledala in naredila izračun po
kriterijih ter pripravila predlog dobitnikov v letu 2018 za sprejem na UO GZS. Priznanja so bila
podeljena na XVII. Kongresu GZS 19. maja 2018 na Ptuju.
5. Vodenje evidence prejetih odlikovanj
Za vsa odlikovanja se vodi evidenca preko Vulkana in ločeno za tiste predloge, ki se ne posredujejo
preko Vulkana. To so predlogi za nečlane gasilske organizacije in tujce.
6. Priprava seznamov odlikovanj za objavo v reviji Gasilec
Pripravili smo seznam prejetih odlikovanj, ki je bil objavljen v reviji Gasilec.
7. Priprava seznamov odlikovanj za potrditev na Upravnem odboru GZS
Za Upravni odbor smo pripravili sezname prejetih priznanj in odlikovanj za posamezna obdobja, leta pa je sezname potrdil.
8. Usklajevanje predlogov sprememb Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v
prostovoljnih gasilskih organizacijah – po potrebi
Po sprejetju Pravilnika v letu 2015 komisija ne izvaja aktivnosti v zvezi s spremembami Pravilnika.
Komisija redno spremlja pobude in predloge, s katerimi se srečuje pri svojem delu, kar bo
uporabljeno pri morebitnih naslednjih popravkih Pravilnika.
9. Organizacija in izvedba srečanja nagrajencev Matevža Haceta
Srečanje dobitnikov priznanj Matevža Haceta je potekalo 19. maja 2018 na Ptuju.
10. Aktivno delo komisije:
Komisija je imela v 7 sej, na katerih so člani reševali predloge za odlikovanja in pripravljali razpis za
priznanja Matevža Haceta, Kipec gasilca in Plakete gasilca z dodatnimi kriteriji.
6.6.

ZGODOVINA POŽARNEGA VARSTVA IN KULTURNE DEDIŠČINE

1. Aktivnosti komisije
-

Presoja letnic ustanovitve

Komisija za zgodovino požarnega varstva in kulturne dediščine pri GZS je na svoji 13. redni seji v
marcu obravnavala letnico ustanovitve PGD Preserje, na svoji prvi seji v mandatnem obdobju 2018 –
2023 pa letnico ustanovitve PIGD Luka Koper
-

Povezovanje in navezovanje stikov s komisijami za zgodovino na nivoju regij ter pobuda za
ustanovitev komisij za zgodovino pri GZ in Svetu regij

Člani komisije za zgodovino požarnega varstva so skozi celo leto sodelovali in nudili pomoč pri
pripravah gradiv za gasilske kronike. Prav tako so sodelovali pri organizacijah različnih srečanj pri
Svetih gasilskih regij.
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-

Spodbuda PGD in GZ za doniranje muzejskih eksponatov, izdanih gasilskih kronik ter
priložnostnih značk in odlikovanj v Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča

Člani komisije spodbujajo predstavnike PGD in GZ o pomembnosti ohranjanja gasilske dediščine ter
doniranju muzejskih eksponatov v Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča v Metliki. V muzeju
smo pridobili kar nekaj spominskih značk in gasilskih kronik, ki so bile s strani PGD izdane ob
različnih priložnostih.
-

Izvedba ankete o gasilski tehnični dediščini po GZ

Anketa o gasilski tehnični dediščini je v pripravi.
- Udeležba na posvetih in delavnicah z muzejsko tematiko
Nekateri izmed članov komisije so sodelovali na srečanjih z zbiratelji gasilske dediščine v Sloveniji
ter na Hrvaškem. Kustosinja se je udeležila muzejskih delavnic, ki so bile namenjene mladim
obiskovalcem gasilskega muzeja.
-

Strokovna ekskurzija v Varaždin

15. marca je potekala 13. redna seja Komisije za zgodovino pri GZS v prostorih Območne GZ Ptuj
na Ptuju. Po seji so se člani komisije odpravili v Varaždin, kjer so si ogledali tamkajšnji Gasilski
muzej.
2. Posvet z zborovodji in vodji gasilskih pevskih zborov in gasilskih godb
Posvet je potekal v soboto, 10. marca, v prostorih PGD Zlatoličje. Na posvetu so zborovodje podali
poročila o celoletnem delu gasilskih pevskih zborov in godb, dogovorili so se tudi o poteku 34.
srečanja gasilskih pevskih zborov in skupin. Soglasno so sprejeli sklep, da bo srečanje potekalo v
soboto, 2. junija 2018, v Staršah.
3. Srečanje gasilskih pevskih zborov
34. srečanje gasilskih pevskih zborov in skupin je bilo 2. junija v Staršah. Na srečanju se je
predstavilo 15 gasilskih pevskih zborov.
4. Spremljanje dela Komisije za zgodovino CTIF ter zbirateljev gasilskih insignij
Nekateri člani komisije so vključeni v Društvo za ohranjanje gasilske dediščine Slovenije, ki je bilo
ustanovljeno 18. 11.2017 ter aktivno sodelujejo pri vseh dejavnostih društva.
5. Izdaja zgibanke
-

Gasilski muzeji in zbirke v Sloveniji

Zaradi obširnosti fotografskega in dokumentacijskega gradiva gasilskih zbirka in spominskih sob so
člani komisije na prvi seji v mandatnem obdobju 2018–2023 sprejeli sklep, da se bodo le-te nekoliko
obširneje predstavile v reviji Gasilec.
- Ponatis zgibanke SGM
Ponatis zgibanke o Slovenskem gasilskem muzeju v Metliki je bil pripravljen v začetku meseca
aprila.
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6. Pridobivanje, nabava in restavriranje eksponatov
Člani omenjene komisije in kustosinja skrbijo, da muzejski predmeti stalno prihajajo v muzej. V
muzej je bilo v letu 2018 doniranih nekaj gasilskih značk, našitkov in stara gasilska uniforma.
Konservacija gasilskega prapora PGD Dobliče

-

Zaradi kadrovskih sprememb v konservatorski službi ptujskega muzeja je prišlo do spremembe pri
organizaciji dela in konservaciji prapora PGD Dobliče. Prvotno dogovorjenega dela do septembra
2019 ne bodo mogli opraviti. Konservacijski postopek se bo lahko začeli šele konec leta 2019 in
zaključil predvidoma v letu 2020.
7. Priprava Pravilnika o hrambi gasilskega arhivskega materiala
Izdelava Pravilnika je v pripravi.
8. Okrepitev ohranjanja spomina na minule funkcionarje GZS
V pripravi je predlog GZS za izdelavo nalepk za nagrobne sveče.
9. Aktivno delo komisije
Komisija za zgodovino se je v letu 2018 sestala 4-krat. Sestanka v sestavi članov mandatnega
obdobja 2013–2018 sta bila 15. marca in 24. aprila. Po XVII. Kongresu GZS se je članstvo v
Komisiji zamenjalo. Novi člani komisije za mandatno obdobje 2018–2023 so se sestali 23. oktobra in
11. decembra.
- Druge aktivnosti članov po programu dela
Člani komisije so sodelovali pri pripravah raznih gasilskih praznovanj, pripravljali gradiva za brošure
ter bili soavtorji in avtorji gasilskih kronik in drugih monografskih del.

6.7.

GASILSKA DOPLAČILNA ZNAMKA

1. Aktivnosti za gasilsko doplačilno znamko








Oblikovanje
Priprava za tisk znamk
Priprava za tisk plakatov
Pogodba
Razpis
Priprava kriterijev in meril
Razdelitev sredstev

S Pošto Slovenije smo sprejeli dogovor o elektronski prodaji doplačilne znamke. Pripravilo smo
besedilo letakov in jih natisnili za potrebe dvojezičnih področij. Za delitev sredstev za potrebe
gasilske mladine smo pripravili razpis ter kriterije in konec leta v skladu s tem pripadajoča sredstva
tudi razdelili.
7. MUZEJ DR. BRANKA BOŽIČA V METLIKI
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1. Posodabljanje vsebine in statusa Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v
Metliki
- Prizadevanje za ureditev statusa muzeja
Razgovori za ureditev statusa muzeja še potekajo. Prvi razgovor v mandatnem obdobju 2018-2023 je
potekal v Metliki 8. decembra, ko so se sestali vodilni predstavniki GZS, GZ Metlika,
Belokranjskega muzeja ter Občine Metlika. Spregovorili o statusnih vprašanjih Slovenskega
gasilskega muzeja dr. Branka Božiča. S pogovori bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
-

Povezovanje muzeja s Parkom vojaške zgodovine v Pivki in drugimi muzeji

Navezovanje stikov s Parkom vojaške zgodovine v Pivki in ostalimi slovenskimi muzeji je stalna
dejavnost, ki poteka v Slovenskem gasilskem muzeju dr. Branka Božiča v Metliki.
2. Ureditev zgodovinskega arhiva v muzeju
-

Evidentiranje muzejskih predmetov in knjižnih gradiv, predmetov gasilskih zbirk PGD in
GZ ter gasilskih zbirateljev

V Slovenskem gasilskem muzeju dr. Branka Božiča sta stalni nalogi inventarizacija na novo
prispelih muzejskih predmetov in knjižnih gradiv ter reinventarizacija predmetov, ki so že v muzeju,
a niso ustrezno identificirani in vpisani v računalniški program. Pri tem si pomagamo z
računalniškim programom Galis. V muzeju skrbimo tudi za medsebojno sodelovanje s tistimi, ki se
ljubiteljsko ali kako drugače ukvarjajo z zbiranjem gasilske dediščine. Pri tem jim nudimo vso
strokovno pomoč – predvsem na področju evidentiranja.
- Arhiviranje ustanovnih dokumentov PGD
V muzeju nadaljujemo z arhiviranjem ustanovnih dokumentov GZ in PGD.
3. Predstavitev muzeja v javnosti
-

Predstavitev zbirk v medijih

V Slovenskem gasilskem muzeju se skušamo približati javnosti, zato redno objavljamo novosti in
dogodke na spletni strani, hkrati pa je muzej predstavljen v različnih tiskanih medijih.
-

Delavnice za otroke

V letu 2018 smo pripravili delavnice za najmlajše v sklopu sejma SOBRA. Otroci so se na
delavnicah seznanili z vezanjem gasilskih vozlov.
-

Občasna razstava

Otvoritev razstave na temo Kongresi Gasilske zveze Slovenije je potekala 26. septembra 2018.
4. Vzdrževanje muzeja
Ob koncu leta 2018 smo v muzeju pričeli z nekaterimi najnujnejšimi vzdrževalnimi deli. Saniran in
pobrušen je bil parket v prostorih muzejske pisarne ter delu stalne razstave, zamenjana je bila talna
obloga v galerijskem delu, prebeljeni so bili nekateri prostori. Večji del vzdrževalnih del bomo v
muzeju opravili v pomladnih mesecih letu 2019. V muzeju redno skrbimo za čistočo in urejenost
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okolice. Depojski del muzeja smo iz prostorov Civilne zaščite preselili v novo pridobljen prostor v
bližini našega muzeja.

8. XVII. KONGRES GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE, 18. in 19. MAJ 2018, PTUJ
1. Aktivnosti in priprave na XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije leta 2018:






priprava in tisk poročila o delu med kongresoma
priprava programskih usmeritev in javne razprave
izvedba kandidacijskega postopka
izvedba kongresnih in obkongresnih aktivnosti
novinarska konferenca

Aktivnosti in priprave na XVII. Kongres, ki so se začele že v letu 2017, so se v letu 2018
nadaljevale z večjo intenzivnostjo.
Delovna skupina za pripravo programskih usmeritev je na dveh sejah obravnavala programske
usmeritve za naslednje mandatno obdobje, ki so nastale na podlagi predlogov svetov in komisij, ki
jih je delovna skupina strnila in pripravila za javno razpravo. Po poteku javne razprave je delovna
skupna pregledala prispele predloge in pobude in jih vključila v dokument, ki ga je nato sprejel
Upravni odbor in ga posredoval v sprejem Kongresu.
Kandidacijska komisije je imela pet rednih in dve korespondenčni seji. Pregledala je vse prispele
predloge kandidatov v skladu z razpisom in pripravila listo kandidatov za izvolitev na XVII.
Kongresu. Liste kandidatov je na Kongresu predstavila predsednica Kandidacijske komisije.
Sestala se je tudi delovna skupina za pripravo Poslovnika o delu XVII. Kongresa in pripravila
predlog za sprejem na Kongresu.
Strokovna služba je v sodelovanju s predsedniki svetov in komisij pripravila Poročilo o delu GZS za
mandatno obdobje 2013 – 2018.
Pripravljena gradiva je strokovna služba poslala delegatom XVII. Kongresa na naslove, ki jih je
predhodno zbrala in v skladu s številom delegatov, ki ga določa Statut GZS. Obenem smo delegate
preko elektronske pošte in z objavami na naši spletni strani redno obveščali o vseh dogodkih in
novicah, povezanih s Kongresom, s katerimi so delegati morali biti seznanjeni.
Poslana so bila tudi vabila vsem gostom in tujim delegacijam. Pripravili smo scenarij, po katerem je
potekal Kongres. Za vse goste in člane Upravnega odbora ter Poveljstva smo zagotovili prenočišča,
za delegate pa smo zbrali ponudbe o možnosti nočitev na Ptuju.
Delegati in gosti so poleg gradiv prejeli priložnostne medalje in darila, tuje delegacije pa plakete.
Vse priprave je spremljal in koordiniral organizacijski odbor, ki se je sestal na štirih sejah.
Z odličnim sodelovanjem z Območno GZ Ptuj smo – kljub pozno začetim aktivnostim –
manifestacijo odlično izpeljali. Območna GZ Ptuj se je s številnimi vpletenimi sodelavci izkazala kot
odlična gostiteljica. Tudi vsa strokovna služba Gasilske zveze Slovenije je v priprave in realizacijo
vložila maksimalno truda in dela.
Pripravili smo razpis za likovni natečaj, ki smo ga poslali osnovnim šolam in vrtcem na območju MO
Ptuj. Imenovali smo ocenjevalno komisijo, ki je izbrala najboljše izdelke na temo gasilstva. Izdelke
smo razstavili v torek pred zasedanjem Kongresa v Mestni hiši na Ptuju, kjer smo na odprtju
najboljšim ustvarjalcem podelili nagrade.
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Organizirali smo tiskovno konferenco ob XVII. Kongresu, na kateri sta vodstvi Gasilske zveze
Slovenije in Območne GZ Ptuj predstavili potek Kongresa.
Kongres smo začeli v petek, 18. maja, popoldan s plenarnim delom in ga nadaljevali v soboto, 19.
maja, dopoldan z volitvami ter slavnostnim delom – podelitvijo najvišjih gasilskih priznanj,
zaključili pa z veliko parado in zaključno slovesnostjo na ptujskem stadionu.
Za tuje in domače goste smo organizirali sprejem pri županu in večerno prireditev, na kateri smo
najzaslužnejšim podelili kongresne medalje.
Za tuje goste in dobitnike priznanj Matevža Haceta smo organizirali poseben program.
2. Izdaja gradiva, povezanega s XVII. Kongresom GZS
 tisk Poročila Upravnega odbora GZS XVII. Kongresu GZS
 knjiga: XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije
 knjiga: Med XVI. in XVII. Kongresom GZS
V sodelovanju s predsedniki svetov in komisij smo pripravili Poročilo o delu GZS za mandatno
obdobje 2013–2018, ki ga je sprejel Upravni odbor GZS. Natisnili smo ga v 300 izvodih in ga kot
gradivo poslali vsem delegatom ter vabljenim na Kongres.
Za pripravo Kongresne knjige smo pozvali gasilske zveze za posredovanje podatkov o vodstvih zvez
za objavo v knjigi. Kongresna knjiga je bila izdana v jesenskem času.
9. EKONOMAT
1. Poslovanje Ekonomata v skladu s Pravilnikom o poslovanju ekonomata
Gasilske zveze Slovenije
Poslovanje Ekonomata je potekalo v skladu s Pravilnikom o poslovanju ekonomata Gasilske zveze
Slovenije in zadanim planom. Posebna pozornost je bila namenjena izterjavam – neplačniki so bili
redno opozorjeni na dolgove, saj smo redno izdajali opomine.

10. INVESTICIJE
1. Obnova poslovne stavbe in nakup službenega osebnega vozila
Za potrebe priprave idejne zasnove prenove poslovnega objekta smo naročili geodetski posnetek
parcel in lokacijsko informacijo.
Nabavili smo novo službeno vozilo za potrebe gasilske organizacije.

Poveljnik:
Franci Petek

Predsednik:
Janko Cerkvenik
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