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PROGRAMSKE USMERITVE ZA XVII. KONGRES GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE 

1. Razvoj gasilske organizacije in pravna urejenost ob XVII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije 

1.1 Doseženo stanje 
Slovensko gasilstvo ima skoraj 150-letno tradicijo. Skozi zgodovino se je razvilo v pomembno 
silo na področju zaščite,  reševanja in pomoči. Gasilci gasijo požare ter občanom pomagajo ob 
naravnih nesrečah, nesrečah v prometu in z nevarnimi snovmi ter v primeru drugih nesreč, ki 
jih doletijo v vsakdanjem življenju. Gasilske enote so se razvile v splošno reševalno službo, ki 
je z operativno pripravljenostjo sposobna 24 ur na dan ukrepati v primeru naravnih in drugih 
nesreč na teritoriju celotne Slovenije. 

V Sloveniji imamo poklicne in prostovoljne gasilce. Prostovoljne gasilske organizacije se 
ustanavljajo, organizirajo in delujejo po dveh zakonih – Zakonu o gasilstvu in Zakonu o 
društvih. Zakon o društvih predstavlja demokratično pravico občanov po druženju in 
ustanavljanju društev, Zakon o gasilstvu pa postavlja natančne pogoje za opravljanje javne 
gasilske službe ter društvom predpisuje obvezno povezovanje v gasilske zveze. Poklicne 
gasilske enote ustanavljajo lokalne skupnosti po Zakonu o javnih zavodih, javno gasilsko službo 
pa le-te opravljajo po Zakonu o gasilstvu, skupaj s prostovoljnimi gasilskimi enotami. V 
industrijskih obratih, kjer imajo povečano nevarnost za nastanek požara in eksplozije, 
organizirajo industrijske gasilske enote, ki so organizacijsko vezane na interne akte podjetij, 
gasilske naloge pa opravljajo v skladu z gasilskimi predpisi. 

V Sloveniji področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami krovno ureja Zakon o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, z organizacijo gasilstva pa se natančneje ukvarja Zakon 
o gasilstvu. Na podlagi 41. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je 
Državni zbor sprejel Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letih 2016–2022. Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami upošteva vse nevarnosti naravnih ter drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, 
premoženje, kulturno dediščino in okolje. Upošteva naravne in druge danosti, ki vplivajo na 
nesreče in varstvo pred njimi, ter človeške in materialne vire, ki jih je mogoče uporabiti pri 
obvladovanju nevarnosti ter varstvu ogroženih. Program poleg nacionalnih interesov upošteva 
obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih in regionalnih pogodb, konvencij ter 
sporazumov in sklenjenih dvostranskih sporazumov s področja varstva pred nesrečami.  
 
Registracija prostovoljnih gasilskih društev se izvaja po določilih Zakona o društvih. Za 
operativno organiziranost gasilskih enot sta pomembna predpisa tudi Uredba o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Merila za organiziranje in 
opremljanje gasilskih enot, ki so priloga Uredbe in predpisujejo velikost ter opremljenost 
gasilskih enot. Opravljanje javne gasilske službe in sodelovanje poklicnih ter prostovoljnih 
gasilskih enot sta opredeljena v Pravilih gasilske službe, ki jih je podpisal resorni minister in 
veljajo za poklicne ter prostovoljne gasilske enote – ne glede na to, ali delujejo teritorialno ali 
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so organizirane v okviru industrije. Pri spremljanju procesov nastajanja teh aktov od 
osamosvojitve Slovenije do danes zasledimo zanimiv razvoj področja varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, v katerem gasilstvo – z nastajanjem novih predpisov – vedno bolj 
pridobiva na veljavi ter avtonomnosti. Veljavna zakonodaja določa gasilsko organizacijo kot 
samostojno in nevladno organizacijo s svojo piramido vodenja ter deluje na področju zaščite, 
reševanja in pomoči – gasilstvo opredeljuje kot javno reševalno službo. Zanimiva je tudi 
relacija med Zakonom o društvih in Zakonom o gasilstvu, ki v nekaterih določbah nista 
usklajena. Nasprotja se kažejo pri različnih določilih o povezovanju gasilskih društev v zveze in 
pogojih za ustanavljanje gasilskih društev ter pri opravljanju operativnih nalog gasilcev v 
gasilskih enotah. Specifične zadeve, ki so na strokovno-operativnem področju pomembne le 
za prostovoljne gasilce, so urejene v Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev, sprejetih 
na Plenumu Gasilske zveze Slovenije 23. 4. 2016. 
Vlada je z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč določila naloge širšega pomena ter gasilske enote, ki te naloge opravljajo. Med naloge 
širšega pomena so uvrščene naloge zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih 
nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi; nesreče v daljših avtocestnih in drugih cestnih 
ter železniških predorih; naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah 
na tekočih ter stoječih vodah; druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena.  

1.2 Usmeritve 
Te programske usmeritve se sprejemajo za ohranitev sedanjega položaja gasilske organizacije 
in njegovo izboljšanje ter bodo podlaga za delovanje vseh gasilskih organizacij in vodilo njenim 
funkcionarjem ter organom. Gasilska organizacija – skladno z zakonskimi podlagami – stremi 
k izpolnjevanju dolgoročnih ciljev, ki jih narekuje aktualna zakonodaja, sklicujoč se na Zakon o 
gasilstvu, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o društvih ter 
Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

2. Položaj gasilske organizacije 

2.1 Doseženo stanje 
Slovenska gasilska organizacija temelji na prostovoljnem članstvu, ki v prostovoljnih gasilskih 
društvih opravlja organizacijske in strokovne naloge, pomembne za razvoj organizacije ter 
opravljanje javne gasilske službe. Naloga gasilskih društev je veliko več kot le gašenje in 
reševanje v primeru požarov. V njih so ljudje našli socialno oporo ter solidarno in nesebično 
pomoč ob vsakršni nesreči. Povezanost ljudi je pomembna tudi z vidika gradnje kulturne 
enotnosti. Skozi gasilska društva so člani izkazovali pripadnost slovenskemu narodu in obstoj 
te zavesti. Danes so v številnih krajih prav gasilska društva tista, ki združujejo in povezujejo 
občane pri aktivnostih ter dejavnostih – posebej  na področju varstva pred požari,  kulture in 
drugih področjih. 

2.2 Usmeritve 
Prostovoljni gasilci svoje naloge opravljajo popolnoma prostovoljno. Prostovoljno delo 
moramo tudi v prihodnje stimulirati z ustrezno politiko podeljevanja gasilskih priznanj in 
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odlikovanj, ki jih člani naše organizacije prejmejo za nesebično ter prostovoljno delo na nivojih 
od gasilskega društva do Gasilske zveze Slovenije. Posvetiti se moramo zunanji podobi 
gasilskih odlikovanj.  

Kadrovanje mladih in delo z gasilsko mladino bo tudi v prihodnje naša pomembna naloga, saj 
je od tega odvisna ustrezna kadrovska popolnjenost gasilskih enot. Zavzemali se bomo za 
vključevanje članic ter primerno mesto in vlogo starejših gasilcev, ki kot gasilski veterani 
izkušnje ter znanje prenašajo na mlajše rodove. Pri našem delu in medsebojnih odnosih se 
bomo ravnali v skladu s Kodeksom etike slovenskega prostovoljnega gasilstva. 

Zavzemali se bomo za ustrezno usposabljanje in vzgojo gasilcev ter gasilskega vodstvenega 
kadra za izvajanja vedno zahtevnejše javne gasilske službe. Za lažje obvladovanje nevarnosti, 
ki jih narekujejo sodobni viri ogrožanja, bomo oblikovali nove vsebine in oblike usposabljanja 
ter pri tem vključevali tudi zunanje strokovnjake. 

3. Organiziranost gasilske organizacije 

3.1 Doseženo stanje 
Trenutna organiziranost gasilstva na nivoju gasilskih društev, občinskih poveljstev, gasilskih 
zvez, regijskih gasilskih svetov in Gasilske zveze Slovenije zagotavlja ustrezne pogoje za 
delovanje slovenskega gasilstva. Pri tem je posebej pomembno, da lahko javno gasilsko službo 
opravljajo le tiste gasilske enote v gasilskih društvih, ki se povezujejo v gasilske zveze, ki so 
članice Gasilske zveze Slovenije. S tem je zagotovljena enotnost slovenskega gasilstva. 

3.2 Usmeritve 
Tudi v prihodnje bodo delovali vsi nivoji organiziranosti, potrebno pa bo razmisliti o pravnem 
statusu občinskih poveljstev in regijskih gasilskih svetov. Ravno regijski gasilski sveti imajo – 
predvsem v primeru manjših gasilskih zvez – zelo pomembno povezovalno in strokovno vlogo 
na področju strokovne vzgoje ter operativne pripravljenosti. Na nivoju države ostaja Gasilska 
zveza Slovenije krovna gasilska organizacija, ki sodeluje z državnimi organi in izvaja naloge v 
skladu z Zakonom o gasilstvu ter na podlagi pogodbe. 

4. Gasilstvo na Krasu 

4.1 Doseženo stanje 
Zaradi velike obremenitve Krasa s požari v naravi smo – skupaj z Upravo RS za zaščito in 
reševanje ter kraškimi občinami – posebej za to področje pripravili in sprejeli operativni 
program za reševanje problematike požarov v naravi. Na podlagi analiz velikih požarov na 
Krasu leta 2003, 2006, 2013, 2016 in 2017 smo sprejeli vrsto ukrepov, s katerimi smo povečali 
operativno pripravljenost gasilskih enot za gašenje požarov na Obalno-kraškem področju. 
Sprejet in dopolnjen je bil Državni načrt za gašenje velikih požarov v naravi, ki zagotavlja 
sodelovanje gasilskih enot izven domačih lokalnih skupnosti in jim na podlagi sklepa Vlade 
zagotavlja pokrivanje stroškov interveniranja. Pripravili smo usposabljanja gasilcev za gašenje 
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požarov v naravi in usposabljanja za operativni vodstveni kader za vodenje gasilskih 
intervencij. Uvedli smo 14-dnevno dežurstvo gasilcev v primeru razglasitve velike požarne 
ogroženosti na Krasu. 14-dnevno dežurstvo smo kasneje preoblikovali in v IC Sežana zagotovili 
izvajanje rednega programa usposabljanja za specialnost gašenja požarov v naravnem okolju 
skozi kritične poletne mesece, ne glede na stopnjo požarne ogroženosti naravnega okolja. V 
sodelovanju z Italijani je bil izdelan Čezmejni atlas protipožarnih ukrepov. V sodelovanju z 
Zavodom za gozdove smo pripravili kartografske podlage za gašenje požarov v naravi (Atlas). 
Iz sredstev požarnega sklada je bilo kupljeno večje poveljniško vozilo za vodenje intervencij 
PV-2. Zaradi potreb po nadgradnji omenjenega vozila smo od Uprave RS za zaščito in reševanje 
pridobili namenska sredstva za posodobitev telekomunikacijskih sredstev, kar bo še izboljšalo 
pogoje za delo štaba intervencije ob velikih požarih v naravi ter drugih intervencijah. Uredili 
smo status PV-2 in lastništvo prenesli na Gasilsko zvezo Slovenije. Za potrebe vodenja velikih 
intervencij sta Obalno-kraška in Severnoprimorska regija pripravili nabor ljudi za delo v štabu. 
Gasilska zveza Slovenije je za podporo vodenju zagotovila zadostno število operaterjev na 
poveljniškem vozilu. Osebno opremo za gašenje požarov v naravi smo vključili v program 
sofinanciranja. Iz sredstev požarnega sklada se kupuje različna namenska oprema za gašenje 
požarov v naravi, ki se skladišči v skladišču Kras v Postojni, ter oprema za gašenje s helikopterji. 
Usposobljenost in pripravljenost gasilcev za gašenje požarov v naravi smo preizkusili tudi na 
vajah. Na področju Krasa je nameščenih več kamer, ki gasilcem omogočajo hitro odkrivanje 
požarov v naravi. V sodelovanju z aeroklubi se v času velike požarne ogroženosti izvajajo 
opazovalni preleti. Za potrebe lažje komunikacije z zračnimi plovili je Uprava RS za zračno 
plovbo dodelila Upravi RS za zaščito in reševanje posebno letalsko frekvenco »fireguard«.  

4.2 Usmeritve 
Zaradi velike obremenitve Krasa s požari v naravi ter specifičnostjo organiziranosti gasilstva v 
tem delu Slovenije – pogojeno z zgodovinskimi dejstvi – moramo z Upravo RS za zaščito in 
reševanje ter Zavodom za gozdove nadaljevati aktivnosti za krepitev gasilstva na Obalno-
kraškem in Severnoprimorskem delu Slovenije. Gasilske enote v tem delu Slovenije je 
potrebno opremiti z opremo, primerno za učinkovito in hitro gašenje velikih požarov v naravi. 
Glede na razvoj sodobne tehnologije moramo stremeti k še večji pokritosti najbolj ogroženega 
terena z video in termonadzornimi sistemi ter preko mednarodnih razpisov iskati možnosti za 
širitev sistema opazovanja in hitrega odziva, ki se že uveljavlja v občini Ajdovščina. Krepiti 
moramo sodelovanje z letalskimi klubi in podpirati možnosti za vpeljevanje brezpilotnih letal 
v naloge nadzora ter opazovanja terena. 

Tudi gasilske enote v notranjosti države – še posebej na jugu in jugozahodu – je potrebno 
usposabljati in opremljati za gašenje požarov v naravi, saj je v primeru aktiviranja državnega 
načrta za gašenje velikih požarov v naravi potrebno zagotoviti ustrezno pomoč iz notranjosti 
države. Izkušnje iz preteklosti nas opominjajo, da se požari selijo iz submediteranskega pasu v 
notranjost države. 



 

 

5 

 

5. Mladina 

5.1 Doseženo stanje 
Področje dela z mladimi predstavlja eno pomembnejših nalog naše organizacije. Poteka na 
nivoju gasilskih društev, gasilskih zvez in Gasilske zveze Slovenije, kjer se izvajajo bogati 
programi, z namenom pridobivanja mladih v gasilsko organizacijo, njihovega usposabljanja ter 
priprave za delo v operativnih gasilskih enotah. V ta namen se usposabljajo gasilski mentorji, 
ki so v gasilskih društvih osnovni nosilci dela z mladimi. Mladinski svet pri Gasilski zvezi 
Slovenije in komisije pri gasilskih društvih ter zvezah skrbijo za bogat in pester program 
aktivnosti, ki mlade privablja v našo organizacijo ter jim daje koristna znanja za varno življenje 
in širjenje požarnovarnostne kulture. 

5.2 Usmeritve 
Delovanje gasilske  mladine je v javnem interesu. 
Pomena vključevanja mladih se je treba zavedati na vseh nivojih organiziranosti gasilske 
organizacije (v PGD, GZ, regiji, na GZS). 

Mladinske komisije na vseh navedenih nivojih vodijo delo mladine v gasilskih organizacijah. 
Bistvenega pomena za doseganje želenega stanja je oblikovanje kvalitetnih mladinskih komisij, 
ki so kompetentne – imajo potrebne izkušnje, izobrazbo (splošno in strokovno), 
usposobljenost in potrebno voljo ter energijo za opravljanje svojega poslanstva. Če bo 
ugotovljeno, da nas akti kakorkoli omejujejo pri izbiri kakovostnega kadra, bo potrebno v 
prihodnje razmisliti o spremembah internih aktov.  

Aktivnosti v Mladinskem svetu GZS se morajo kontinuirano nadaljevati z nalogami, ki bodo 
mlade pritegnile k sodelovanju (povezovanje ne-gasilskih dejavnosti z gasilskimi). 

Zavedati se moramo pomena vključevanja mladih v gasilske vrste. Zelo pomembno je, da 
oblikujemo takšne programe, s katerimi se bodo mladi obdržali v organizaciji in postopoma 
prevzemali operativne ter druge naloge v gasilstvu. Programi naj bodo oblikovani tako, da 
bodo omogočili vsestranski razvoj mladih za odgovorno delo v gasilski organizaciji in družbi – 
izdelani naj bodo v sodelovanju z njimi. 

Mladinski svet GZS bo dokončal učne programe za izobraževanje mladine za čina »pionir« in 

»mladinec«. 

Pri pripravi programov je pomembno, da so kakovostni in zajemajo vsebine ter način dela z 
mladimi v mestih, na podeželju, v vrtcih in v osnovnih ter srednjih šolah. Mlade je potrebno 
vzpodbujati za pridobivanja znanja po uveljavljenih, njim namenjenih programih. 

Za izvajanje programov mladinskih komisij v PGD, GZ, regijah in na GZS morajo biti 
zagotovljena ustrezna finančna sredstva. 

Tudi v prihodnje bo potrebno usposabljati mentorje, ki bodo pripravljeni delati z mladimi in 
bodo za takšno delo ustrezno usposobljeni. Mentorji morajo biti sposobni z mladimi pripraviti 
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in izvesti kakovostne programe, uvajati timsko delo ter skrbeti za medsebojno pomoč. Mladi 
in njihovi mentorji naj preko različnih dejavnosti (gasilskih, športnih, kulturnih, družabnih, 
letovanj, taborjenj …) dosegajo večjo prepoznavnost v domačem in širšem okolju. Zaradi novih  
pogledov in idej moramo izkoristiti znanje ter sposobnosti mladih.  

Vzpodbujati je potrebno k udeležbi na posvetu mentorjev, kjer se bodo udeležencem 
predstavile aktualnosti, novosti, mentorji pa bodo imeli možnost posredovati težave, s 
katerimi se srečujejo na terenu. Posvete mentorjev je priporočljivo izvajati na vseh nivojih (GZ, 
regije, GZS). 

Zelo pomembno je medgeneracijsko sodelovanje, da se bodo mladi »naučili« odgovornega 
prevzemanja funkcij. 

Promocijo gasilstva je potrebno mladim približati tudi na družabnih omrežjih. Mladinski svet 
GZS naj poskrbi za ažurne in zanimive objave na družabnih omrežji (Facebook, Instagram …), 
ki bodo mlade privabile. Spletna stran mladih na GZS se mora sproti ažurirati in posodabljati. 
Potrebno je izdelati maskoto, ki bo prepoznavna, in se bo lahko mladina z njo poistovetila. Z 
njo je potrebno biti prisoten na čim več (ne)gasilskih dogodkih po Sloveniji. Prav tako je 
potrebno ustvariti druge promocijske artikle (mini maskote, obeske, sestavljanke, makete …), 
s katerimi se lahko promovira gasilstvo. 
 
Vodstveni kadri se bodo morali zavedati pomena vključenosti mladih, da ne bodo čez nekaj let 
nastale vrzeli v prevzemanju operativnih nalog v društvih in zvezah. 

Mladinski svet GZS naj se čim bolj aktivno povezuje z mednarodno organizacijo CTIF, kjer bo 
aktivno sodeloval s predlogi in bil enakovreden partner drugim mladinskih organizacijam. 

Mladinski svet GZS se mora zavzemati za nadaljnji razvoj elektronske in računalniške obdelave 
podatkov na tekmovanji, s čimer se zmanjšajo možnosti »človeških« napak.  

Mladinski svet GZS naj se povezuje tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, kjer sodelujejo 
oziroma delajo z mladimi in je sodelovanje dobrodošlo ter bogati obe skupini. Pomena 
sodelovanja se je potrebno zavedati na vseh nivojih (PGD, GZ, regije, GZS). 

Še naprej si je treba prizadevati, da bo čim več osnovnih šol v Sloveniji v zadnji triadi izvajalo 
izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter da bo Gasilska zveza Slovenije 
aktivno sodelovala z osnovnimi šolami pri izvedbi vsebin izbirnega predmeta, ki se nanašajo 
na področje gasilstva. 

6. Članice 

6.1 Doseženo stanje 
V gasilski organizaciji predstavljajo članice četrtino celotnega članstva. Aktivno se vključujejo 
v vse oblike dela. Svet članic GZS je veliko delal na strokovnem usposabljanju članic in 
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spodbujanju k temu –rezultati na terenu so vidni. Regijski posveti so bili v vseh regijah. Še 
vedno pa je veliko možnosti za njihovo večjo aktivnost na strokovno-operativnem in 
organizacijskem področju. Prizadevanje Sveta članic GZS in aktivnega dela predsednic po 
večini regij se v zadnjih kongresnih obdobjih kaže v večji zastopanosti članic pri različnih 
nalogah in funkcijah, kljub temu pa podatki kažejo, da se bodo morale članice tudi v prihodnje 
truditi za aktivno vlogo v gasilski organizaciji, ki bo odražala njihovo številčno zastopanost.  

6.2 Usmeritve 
V gasilsko organizacijo je včlanjenih veliko članic. Te številčnosti ne zasledimo v organih 
upravljanja in odločanja. Veliko članic deluje tudi v operativnih enotah, zato bi se morale v 
večjem številu vključevati v poveljstva na vseh nivojih gasilske organizacije. Skupne aktivnosti 
vodstev gasilskih organizacij in Sveta članic GZS naj pripeljejo do izboljšanja tega stanja. V cilju 
izboljšanja stanja je potrebno več pozornosti, pomoči in spodbude nameniti gasilskim regijam, 
ki bistveno odstopajo od povprečja oz. neupravičeno zapostavljajo članice pri vključevanju v 
ustrezne organe v gasilskih organizacijah. Okrepiti je potrebno aktivnosti na nivoju regij, saj so 
predsedujoči regij odgovorni za delo posameznih komisij. Regijskim predsednicam je potrebno 
nuditi ustrezno pomoč pri delu članic na nivoju regije. Predstavnice Sveta članic GZS bodo po 
regijah nudile ustrezno strokovno pomoč in se udeleževale regijskih aktivnosti članic (sej, 
usposabljanj, posvetov …). 

Prioritetna naloga gasilk je izobraževanje in usposabljanje za izvajanje javne gasilske službe. V 
skladu s sposobnostmi se vključujejo v operativno dejavnost, ob zagotavljanju enakih pogojev 
za izvajanje. Priprave, izvajanje in vodenje samostojnih vaj za članice se lahko organizirajo v 
okoljih, kjer ocenjujejo, da takšen način usposabljanja bistveno prispeva k boljši 
usposobljenosti gasilk. V sodelovanju s poveljniki je potrebno zagotoviti večje število sodnic 
gasilskošportnih disciplin v ocenjevalne komisije na vseh nivojih. Prav tako je potrebno članice 
vključevati v usposabljanje za vse specialnosti. 

Nadaljevati je potrebno z ustaljenimi oblikami usposabljanj za članice ter različnimi posveti in 
srečanji.  

Vztrajati je potrebno, da ima vsaka gasilska organizacija imenovano Komisijo za članice in da 
je njena predsednica članica Upravnega odbora.  

S stalnim opozarjanjem in poučevanjem moramo izboljšati pravilno uporabo oz. nošenje 
gasilske uniforme ter opozarjati na izdelavo uniforme v skladu s pravilnikom.   

Članice bomo nadaljevale dobro prakso sodelovanja s Svetom veteranov pri organizaciji že 
uveljavljenih medgeneracijskih srečanj, namenjenih vsem gasilcem Gasilske zveze Slovenije. 

Članice bomo še naprej aktivno sodelovale pri napovedanih spremembah dviga starostne 
omejitve za operativne gasilke. Sodelovale bomo tudi pri reviziji zakonskih in podzakonskih 
aktov GZS. 
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Tudi v prihodnje bo naša predstavnica aktivno in enakopravno sodelovala v Komisiji za 

gasilke pri mednarodni gasilski organizaciji CTIF. 

7. Veterani 

7.1 Doseženo stanje 
Skoraj 150-letna zgodovina organiziranega delovanja gasilstva je zakoreninila odnos do varstva 
pred požari. Skozi njo so se oblikovale organizacijske oblike delovanja. Vedno so bile plod 
odgovornega odnosa do gasilstva kot celote. Ob tem se je nadgradil položaj posameznih 
kategorij članstva. Veterani sodijo v najstarejšo generacijo in predstavljajo bogato zakladnico 
znanja, izkušenj ter trdne volje do dela v gasilstvu. Kljub starosti še vedno izžarevajo visoko 
raven pripadnosti organiziranemu gasilstvu. Vedno so prisotni pri vseh oblikah delovanja – od 
operativnih oblik tekmovanj, organizacijskega dela, druženja – in pomenijo vzor odgovornosti 
ter predanosti gasilskemu delu. 

Vsako obdobje ima svoje značilnosti, odvisne od pogojev, v katerih gasilska organizacija živi in 
dela. Vedno se prepletajo odnosi med generacijami in vsaka generacija ima svoje mesto v 
programih delovanja. Tako imajo tudi veteranke in veterani posebno mesto v društvih ter vseh 
organih naše organizacije. Vedno morajo imeti priznano mesto generacije, polne znanja, 
izkušenj in pripravljenosti za delo po svojih močeh. 

7.2 Usmeritve 
S prisotnostjo veterank in veteranov v vseh oblikah druženja se potrjuje celovitost delovanja 
članstva. Še naprej moramo spoštovati znanje in izkušnje, predvsem pa stalno pripravljenost 
za sodelovanje pri izvajanju splošnih programov na vseh ravneh organiziranosti. Veteranke in 
veterani še vedno lahko opravljajo naloge organizacijskega značaja, posebej na področju 
zbiranja gradiva ter zapisovanja sedanjih in preteklih dogodkov. Naj bodo sooblikovalci kronik 
v prostovoljnih gasilskih društvih, gasilskih zvezah in regijah. Njihovo poznavanje gasilstva je 
bogat vir podatkov za pisce zgodovine, njihov pozitiven odnos do gasilstva pa predstavlja vzor 
za vzgojo mlajših generacij. 

Kot narod se staramo. Posledično je starejših gasilk in gasilcev vedno več, zato jim  moramo 
omogočiti – na račun boljšega delovanja gasilskih organizacij – več dejavnosti, predvsem na 
področjih, ki so zanimiva za starejšo generacijo gasilcev ter jim zagotoviti pogoje za njihovo 
delovanje in vpetost v delo gasilskih društev. Vedno več je psihofizično sposobnih starejših 
gasilk in gasilcev, ki se udeležujejo raznih tekmovanj in želijo delovati na nekaterih operativnih 
področjih, primernih njihovim sposobnostim. Vodstva društev in gasilskih zvez si morajo 
prizadevati za večjo število tekmovalnih enot na raznih tekmovanji in starejšim gasilkam in 
gasilcem omogočiti delovanje na njim primernem operativnem področju. 
Komisije in sveti veteranov delajo samostojno, vendar so organi društev in gasilskih zvez  
odgovorni za njihovo delovanje. Vsako društvo mora imeti Komisijo za veterane, predstavniki 
slednih pa morajo biti člani Upravnih odborov društev in zvez. Prav tako je primerno da se 
predstavniki vodstev društev ali zvez udeležujejo veteranskih sestankov. Svet veteranov pri GZS 
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bo spremljal številčnost imenovanja komisij in opozarjal manj uspešne regije. 
Po regijah je delovanje veteranov zelo različno. Da bi prenesli dobro prakso delovanja 
veteranov tudi v regije, kjer je njihovo delovanje slabše, bo potrebno v teh društvih, zvezah in 
regijah to dejavnost močno okrepiti. Komisije za veterane je potrebno kadrovsko okrepiti tudi 
s starejšimi gasilci ali rezervnimi člani in vsebinsko obogatiti programe dela teh komisij. Za 
uspešnejše delo komisij moramo nadaljevati z dosedanjimi oblikami izobraževanj in jim dodati 
nove oblike izobraževanj, potrebnih za vodenje komisij in delo z veterani. Za izvajanje teh 
potreb in pomoč komisijam po regijah ter zvezah so odgovorna vodstva zvez in regij, Svet 
veteranov GZS pa bo pri pripravi programov nudil pomoč. 
 

Še naprej moramo spodbujati različne oblike aktivnosti in druženja veterank ter veteranov in 
različne oblike medgeneracijskega sodelovanja gasilcev. Društvena, občinska in regijska 
srečanja veteranov moramo »prirejati« kot oblike priznanj, pohval ter moralnega plačila za 
njihovo delo. Med predlagane za podelitev odlikovanj in priznanj je potrebno vključevati tudi 
veteranke ter veterane. V primerih, ko veteranom počasi usihajo moči in se načenja njihovo 
zdravje, je človeško ter humano, da se jih  spomnimo in jih obiščemo ter z njimi poklepetamo. 
Počaščeni so tudi, če jih obiščemo ob osebnih praznovanjih, saj jim s tem vsaj malo polepšamo 
jesen življenja. 

Gojiti moramo odgovoren odnos do generacije, ki je postavila temelje našega dela in nam s še 
vedno koristnim delom kaže pot našemu nadaljnjemu delu. 

8. Kulturna dejavnost 

8.1 Doseženo stanje 
Že od ustanovitve prvih PGD je prisotna kulturna dejavnost, predvsem negovanje slovenskega 
jezika v gasilskih društvih na območju celotne Slovenije. Ponosni smo lahko na številne  kronike 
PGD in GZ, ki skrbijo ter  ohranjajo gasilsko zgodovino. 

Gasilski pevski zbori, godbe na pihala in dramske skupine so bogatile delovanje društev – 
njihovo delovanje je tudi danes zelo pomembno. 

8.2 Usmeritve 
Tudi v prihodnje moramo krepiti kulturno dejavnost in dati pevskim zborom popolno podporo. 
Pri pristojnih državnih organih je potrebno zagotoviti ustrezen status, kot ga imajo kulturna 
društva, saj jim to omogoča pridobivanje namenskih sredstev za delovanje na kulturnem 
področju. Enako velja za godbe na pihala, kjer si bomo prizadevali, da bo ena od godb 
pripravljena prevzeti status godbe posebnega pomena. Nadaljevati je potrebno s vsakoletnimi 
srečanji gasilskih pevskih zborov in godb. Na gasilskih prireditvah in veselicah moramo 
poskrbeti za ustrezen nivo kulturnih programov – tudi gasilske veselice predstavljajo del 
našega kulturnega poslanstva  
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Spoštovati in ohranjati moramo kulturni odnos do starih gasilskih praporov, uniform in druge 
gasilske dediščine.   

Poskrbeti moramo za ohranjanje tradicije delovanja gasilskih društev na kulturno-posvetnem 
področju. 

9. Zgodovina in gasilsko muzejstvo 

9.1 Doseženo stanje 
Zgodovina slovenskega gasilstva ima skorajda 150-letno vlogo pri zagotovitvi ustreznega 
položaja naše organizacije v družbi. Zagotavlja nam primerno mesto med organizacijami z 
bogato tradicijo.  Zgodovina naše organizacije priča o njenem velikem pomenu na kulturnem 
in domoljubnem področju ter veliki ljubezni do slovenskega jezika. 

9.2 Usmeritve 
Tudi v prihodnje moramo negovati naše bogastvo, ki potrjuje skrb slovenskega naroda za 
varnost ljudi in premoženja. Zgodovina naše organizacije prikazuje njen velik pomen na 
kulturnem in domoljubnem področju ter pri negovanju slovenskega jezika. To področje 
moramo nadalje razvijati oz. mora v naši organizaciji dobiti še pomembnejšo vlogo. 
Vključevanje gasilstva v učne programe šol bo veliko prispevalo k osveščenosti mladih o veliki 
vlogi našega članstva v preteklosti.  

Omogočiti bo potrebno ustrezno praznovanje 150-letnice gasilstva na Slovenskem, ki bo 
zaznamovalo celo leto 2019 – tudi z aktivnostmi ob 70-letnici Gasilske zveze Slovenije in 50-
letnici Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki. Osrednjo slovesnost  ob 150-
letnem jubileju gasilstva na Slovenskem bomo združili s praznovanjem 150-letnice 
Prostovoljnega gasilskega društva Metlika v programsko usklajeni vikend z vseslovensko 
gasilsko parado v Metliki. 

Nadaljevati moramo s posodobitvijo Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v 
Metliki, da bo obiskovalce na sodoben način popeljal skozi zgodovino naše organizacije. 

Nadaljevati je potrebno prizadevanja za ustrezen status Slovenskega gasilskega muzeja dr. 
Branka Božiča, kot ga  imajo muzeji, vpisani v razvid muzejev Slovenije, s čimer bo omogočena 
prijava na javne in mednarodne razpise ter s tem pridobitev stabilnih pogojev za delovanje in 
strokovni razvoj muzeja.  

Nadaljevati bomo morali razgovore o sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine v Pivki. 

Sodelovali bomo z vsemi društvi in organizacijami, ki se ukvarjajo z ohranjanjem gasilske 
dediščine. 

Po gasilskih domovih je shranjeno veliko premične in pisne gasilske dediščine, ki ni primerno 
evidentirana ali pa to sploh ni. Da jo ohranili, je potrebno v društvih pristopiti njenemu popisu 
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in evidentiranju. Komisija za zgodovino pripravi enotne obrazce, ki bodo poleg društvene 
evidence lahko  služili tudi za skupno evidenco na ravni zvez, regij in GZS. 
 

Gasilskim društvom in zvezam se bo zagotovilo svetovanje glede ureditev posameznih 
muzejskih zbirk. Nadaljevati moramo z zbiranjem in ohranjanjem starih eksponatov ter 
spodbujati posamezne člane k restavriranju le-teh. Zagotoviti moramo, da eksponati ne bodo 
zapustili območja Slovenije.  

Preučiti je potrebno problematiko arhiviranja gasilskega gradiva in možnost organizacije 
gasilskega arhiva Slovenije. PGD in GZ je potrebno opozoriti o pomenu zbiranja, ohranjanja ter 
arhiviranja gasilskega gradiva. 

Še naprej je potrebno vzpodbujali pisce gasilskih kronik in tistih, ki se ukvarjajo z gasilskim 
zgodovinopisjem, saj lahko le s  zapisano besedo ohranjamo in nadaljujemo poslanstvo, ki so 
ga zastavili naši gasilski predniki. 

Prizadevali si bomo pridobivati finančna sredstva, namenjena raziskovanju in pisanju 
pomembne gasilske zgodovine. 

Posebej moramo biti pozorni na obnovo starih in spomeniško zaščitenih gasilskih domov – z 
obnovo ne posegamo v njihovo zgodovinsko vrednost.  

Za področje zgodovine in gasilskega muzeja ter kulturne dejavnosti mora tudi v prihodnje 
delovati komisija, ki bo skrbela za izvajanje kongresnih usmeritev s tega področja –  pripravljala 
bo programe za negovanje naše gasilske dediščine in ustrezne predstavitve naše organizacije.  

10. Operativna organiziranost 

10.1 Doseženo stanje 
Gasilske enote s članstvom in gasilsko tehniko predstavljajo najmočnejšo silo za ukrepanje v 
primeru naravnih in drugih nesreč. Svoje naloge opravljajo v skladu z zakoni in pravili. V tem 
kongresnem obdobju so bila sprejeta Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev, ki jih je 
sprejel Plenum Gasilske zveze Slovenije. Dokument je nastal z aktivnim sodelovanjem 
prostovoljnih gasilcev in predstavlja primerno obliko za uporabo v gasilski organizaciji. Gasilske 
enote uspešno opravljajo naloge javne gasilske službe pri gašenju požarov ter ob naravnih in 
drugih nesrečah. Zaradi podnebnih sprememb je vedno več intervencij, povezanih z 
ukrepanjem ob velikih naravnih nesrečah. Številne smo imeli tudi v tem kongresnem obdobju. 
Zahtevale so sodelovanje gasilskih enot iz širšega dela države in aktiviranje državnega načrta, 
stroški intervencij pa so bili sofinancirani iz državnega proračuna.  

Poleg požarov – vsako leto se pojavijo do šest tisočkrat – se je zgodilo tudi več naravnih nesreč, 
ki so pri odpravi posledic zahtevale sodelovanje več tisoč gasilcev. Avgusta 2013 je zagorelo 
na pobočju Trstelja. Zapomnili si ga bomo tudi po primeru dobre prakse, kako se z dobrim 
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vodenjem in sodelovanjem vseh služb doseže neverjetne stvari in omeji požar na nekaj deset 
ha, namesto na nekaj sto. V gašenje je bilo angažiranih 850 gasilcev. Isto leto je gorelo tudi na 
težko dostopnem terenu Velikega Rogatca. Krono dogodkov je v začetku leta 2014 prav gotovo 
predstavljal žledolom na širšem področju RS. Z vso resnostjo lahko trdimo, da je šlo za ena 
večjih naravnih nesreč v zgodovini. Pri odpravljanju posledic žledoloma je sodelovalo 
rekordnih 42.000 gasilcev. Ob izteku istega leta so nas prizadele še poplave, ob katerih je bilo 
angažiranih preko 7000 gasilcev. 
Kako zelo majhen je svet okoli nas, nas je leta 2015 na to opomnil množičen migrantski tok iz 
držav Srednjega Vzhoda. Gasilske enote so se preko Civilne zaščite vključile v določene 
aktivnosti. Opravljale so predvsem naloge, kot so pomoč pri postavljanju šotorišč, 
zagotavljanje razsvetljave, pomoč pri pripravi skladiščnih prostorov ter izvajanje logističnih 
prevozov, požarnih straž, čiščenj tras za postavitev tehničnih ovir in podobno. 
Tudi leto 2016 je »postreglo« z zahtevnimi požari v naravi. Gorelo je na Sveti Gori pri Novi 
Gorici, najintenzivneje pa na Kraškem robu, kjer je požar gasilo preko 1100 gasilcev. 
Leta 2017 je bil zaradi požarov v naravi pri Divači in Komnu aktiviran Državni načrt zaščite in 
reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Leta 2017 je nekajkrat zagorelo tudi  v večjih 
industrijskih kompleksih – v podjetjih Kemis, Ekosistemi in Plastkom. Leto se je poslovilo v 
velikem slogu – s pustošenjem orkanskega vetra in poplavami v decembru. 
V večini primerov je bil aktiviran Državni načrt, zato je država gasilskim enotam sofinancirala 
stroške intervencij.  
 

10.2 Usmeritve 
Operativne naloge bomo tudi v prihodnje opravljali v skladu s Pravili gasilske službe in Pravili 
gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Posebno pozornost je potrebno nameniti skrbi za 
varnost in zdravje pri delu ter fizični pripravljenosti gasilcev, kar je potrebno spodbujati z 
različnimi aktivnostmi. Prizadevali se bomo za sistemsko ureditev področja zdravstvenega in 
pokojninskega zavarovanja. Operativna organiziranost gasilskih enot mora zagotavljati stalno 
operativno pripravljenost za izvajanje javne gasilske službe. Usklajena mora biti z Merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Pri tem moramo vztrajati na njihovi ustrezni 
kadrovski popolnitvi in opremljenosti. Gasilske enote, ki kadrovsko ne izpolnjujejo zahtev 
Meril, se morajo v zakonskem roku dopolniti. Glede na to, da je kategorizacija v praksi pokazala 
ustrezne rezultate, se moramo zavzemati za njeno ohranjanje, saj gasilskim poveljstvom in 
občinskim organom daje dovolj možnosti za primerno razvrstitev gasilskih enot. Podpirati 
moramo kadrovsko krepitev poklicnih jeder v društvih, posebej tistih, ki izvajajo naloge širšega 
pomena. 

Operativni načrti, ki se izdelajo v okviru načrtov za zaščito in reševanje, morajo biti tudi v 
prihodnje osnova za operativno organiziranost ter delovanje gasilskih enot. Na nivojih 
prostovoljnih gasilskih društev, gasilskih poveljstev in gasilskih zvez moramo skrbeti za njihovo 
stalno ažuriranje. Načrti za aktiviranje gasilskih enot morajo upoštevati stopnje alarmov. Za 
vodenje velikih intervencij moramo nadaljevati z usposabljanjem vodstvenega gasilskega 
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kadra. V ta namen mora biti v stalni operativni pripravljenosti tudi večje poveljniško vozilo PV-
2, locirano v Zavodu za gasilno in reševalno službo v Sežani. 

Tudi v prihodnje se moramo zavzemati, da bo gasilska organizacija ostala samostojna 
organizacija, ki ima z lokalno skupnostjo sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske 
službe. Negovati moramo gasilsko solidarnost in zakonsko obveznost o medsebojni pomoči 
gasilskih enot – gasilska enota, ki zagotovi ustrezno operativno pripravljenost v domači lokalni 
skupnosti, lahko pomaga tudi izven te občine. Zagotavljanje medsebojne pomoči gasilskih 
enot  se mora primerno urediti z operativnimi načrti in alarmnimi plani.  

11. Članstvo v operativnih enotah 

11.1 Doseženo stanje 
Številčnost in kadrovska struktura je pri prostovoljnih gasilskih enotah primerna, saj imajo 
gasilske enote praviloma presežek operativnega članstva glede na predpisana Merila, ki 
določajo minimalno kadrovsko zasedbo gasilske enote. To zagotavlja ustrezno rezervo za 
njihovo operativno pripravljenost, nujno potrebno za prostovoljno opravljanje javne gasilske 
službe. S kadrovskimi problemi se srečujejo le v manjšem številu gasilskih društev. Tudi 
starostna struktura članstva je zelo ugodna, saj jedro operative predstavljajo gasilci, stari od 
30 do 50 let. Psihofizične sposobnosti operativnih gasilcev moramo tudi v prihodnje preverjati 
z zdravstvenimi pregledi s skrbno podporo vsakega posameznika. Zavzemati se moramo, da se 
zahtevnejši pregledi, ki jih morajo opraviti gasilci, ki pri svojem delu uporabljajo izolirne 
dihalne aparate, še naprej financirajo na podlagi določil Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

11.2 Usmeritve 
V gasilskih društvih, kjer beležijo pomanjkanje gasilskega kadra, morajo takoj načrtno 
pristopiti k reševanju te problematike. K temu se morajo priključiti tudi gasilske zveze in 
Gasilska zveza Slovenije. Pripraviti morajo programe reševanja kadrovskih problemov.  

12. Poveljniški kader 

12.1 Doseženo stanje 
Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev, sprejeta na Plenumu Gasilske zveze Slovenije 

določajo pogoje o gasilski izobrazbi in splošni izobrazbi poveljniškega kadra. 
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12.2 Usmeritve 
Usposobljenost poveljniškega kadra bo zelo pomembna naloga v naslednjem kongresnem 
obdobju. Zahteve, ki jih imamo, so za nekatere previsoke, vendar se moramo zavedati, da so 
vedno bolj zahtevne tudi intervencije. Poveljnikom, ki so pogojno pridobili soglasja, bo 
potrebno omogočiti, da si v čim krajšem času pridobijo ustrezen čin ali splošno izobrazbo. V 
naslednjem mandatnem obdobju moramo nadaljevati z usposabljanjem operativno-
vodstvenega kadra za vodenje velikih gasilskih intervencij. 

13. Naravne nesreče 

13.1 Doseženo stanje 
Število naravnih nesreč je v porastu. Posebej zaskrbljujoče so velike naravne nesreče, ki za 
sabo puščajo veliko razdejanje. Gasilci so zelo pogosto posredovali na intervencijah, kjer so 
odpravljali posledice naravnih nesreč. Posebej zahtevne so bile intervencije, povezane z 
žledom in močnim vetrom, ki je poškodoval strehe, ki jih  je bilo potrebno ustrezno pokriti in 
preprečiti nadaljnje nastajanje škode, ter odstranjevanjem podrtega drevja, ki je predstavljalo 
izredno nevarnost za gasilce. Zelo pogoste so bile tudi poplave, ki so zahtevale sodelovanje 
večjega števila gasilcev. Pri tem se je pokazala potreba po ustrezni opremljenosti in 
usposobljenosti gasilcev.  

Gasilci so se usposabljali po programu usposabljanja za reševanje na vodi preko Uprave RS za 
zaščito in reševanje. Več PGD se je opremilo z opremo za reševanje na vodi preko akcije TUŠ. 
Ob velikih poplavah na Hrvaškem ter v Bosni in Srbiji smo pomagali pri prečrpavanju vode in 
reševanju na vodi. 
 

13.2 Usmeritve 
Za ukrepanje ob naravnih nesrečah je potrebno zagotoviti ustrezna usposabljanja gasilcev. 
Tudi sicer se morajo gasilske enote pripraviti ter usposobiti za uspešno in varno delo na 
prizadetih območjih glede na specifičnost nesreče.  

Še vedno je potrebno stremeti k opremljanju z opremo za reševanje na vodi in ob vodi – še 
posebej tistih enot, ki so na poplavno ogroženih območjih oz. jih naravne nesreče pogosteje 
prizadenejo. Nujno je aktivno povezovanje z Upravo RS za zaščito in reševanje ter vključevanje 
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inštruktorjev GZS v programe usposabljanja za reševanje iz vode in na vodi.  Potrebno je 
pripraviti nov učni program za reševalce na vodi. 
 
 

14. Požari v naravi 

14.1 Doseženo stanje 
Pojavnost požarov v naravi se z leti stopnjuje in povečuje, predvsem zaradi ugodnih klimatskih 
razmer. Posebej pogosti so na Obalno-kraškem področju, v zadnjem obdobju pa se pojavljajo 
tudi v notranjosti države na težko dostopnih terenih. Veliki požari nas vsakič posebej opozorijo 
na nujnost načrtnega usposabljanja in opremljanja gasilcev ter pomen medsebojne pomoči 
gasilskih enot in organizacijo vodenja velikih gasilskih intervencij. 

14.2 Usmeritve 
Za uspešno gašenje požarov v naravi moramo ustrezno nadaljevati z usposabljanjem gasilcev 
za specialnost gašenja požarov v naravi ter usposabljati vodje za vodenje velikih intervencij. 
Za lažje delo vodstvene strukture na terenu moramo zagotoviti opomnike in ustrezno 
kartografsko podporo – stremeti moramo k nadgradnji, širitvi in digitalizaciji Atlasa 
protipožarnih objektov. Nadaljevati moramo z opremljanjem gasilcev s primerno osebno 
zaščitno opremo. Usposabljanje in opremljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi moramo 
spodbujati na področju celotne države. Kot primer dobre prakse je prav gotovo izvajanje 
takšnih tečajev v poletnih mesecih v IC Sežana. Udeležujejo se jih gasilci iz celotne Slovenije in 
se po potrebi preusmerijo na pomoč na požarišča ter izvajajo dežurstva, skladno s potrebami 
na terenu. 

Primerna opremljenost gasilskih enot za gašenje požarov v naravi je predpogoj za uspešno 
posredovanje na terenu – na domačem terenu in ko je zahtevana pomoč od drugje. V večini 
primerov je pomoč napotena v submediteranski del države, kjer zaradi dolgotrajnih suš v času 
požarov vladajo ekstremne razmere. Varnost in zdravje gasilcev morata biti na prvem mestu, 
kar lahko zagotovimo samo z ustrezno opremljenostjo ter usposobljenostjo. Ob velikih požarih 
v naravi je – poleg ustreznega taktičnega nastopa enot in varnosti – potrebno zagotoviti tudi 
dobro logistično oskrbo enot. Stremeti moramo k nenehnim izboljšavam logističnega sektorja. 
Z državnim načrtom zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravnem okolju je urejeno 
pokrivanje stroškov. Praksa iz preteklosti kaže potrebo po izboljšavi sistema povrnitve stroškov 
intervencij domačim enotam in tistim, ki pridejo na pomoč. V primeru velikih požarov v naravi, 
ki zahtevajo angažiranje sil velikosti regije ali več regij, morajo svojo vlogo odigrati tudi gasilski 
regijski poveljniki, ki jim morajo biti zagotovljeni pogoji za nemoteno delo, prisotnost in 
njihovo odločanje na intervenciji. Primerno opremljanje gasilskih enot za gašenje požarov v 
naravi z ustreznimi gasilskimi vozili in osebno zaščitno opremo se mora tudi v prihodnje 
stimulirati  s sofinanciranjem gasilske zaščitne ter reševalne opreme. Prav tako je potrebno 
nadgrajevati in posodabljati opremo, shranjeno v skladišču Kras, jo vzdrževati ter jo 
pravočasno nadomestiti. Velik doprinos pri zagotavljanju boljših pogojev za delo vodstva 
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intervencije na velikih požarih je v preteklih letih prav gotovo prineslo večje poveljniško vozilo 
PV-2 s posadko, zato je nujno potrebno stremeti k dodatnim izobraževanjem operaterjev in 
vodstvenega kadra. 

Gašenje požarov z uporabo zračnih sil je ključnega pomena predvsem pri velikih požarih in 
požarih na težko dostopnih terenih. Potrebno je čim boljše sodelovanje z enotami SV in MNZ 
ter izvajanje ustreznih programov za uporabo in delo z zrakoplovi. Posebej kritični trenutki so 
ob razglašeni veliki oziroma zelo veliki požarni ogroženosti naravnega okolja, ko se požari 
lahko zelo hitro nenadzorovano širijo. Ključna je hitra reakcija vodje intervencije po zahtevi za 
aktiviranje zračne pomoči. 

Nadaljevati moramo z aktivnostmi za organiziranje, usposabljanje in opremljanje gasilskih 
enot za gašenje požarov v visokogorju oziroma na težko dostopnih terenih. 

Izboljšati moramo sodelovanje na preventivnem in organizacijskem področju s SŽ ter 
Ministrstvom za infrastrukturo zaradi ponavljajočih požarov ob in na železniški infrastrukturi, 
predvsem z izvajanjem preventivnih požigov.  

Izboljšati moramo sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
Zavodom za gozdove na področjih kartografije, opozorilnih tabel (nevarnosti in stopnje 
ogroženosti), operative in drugega. 

15. Industrijsko gasilstvo 

15.1 Doseženo stanje 
Stanje industrijskih gasilskih društev se je po prehodu na tržno gospodarstvo zelo poslabšalo. 
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji beležili 200 industrijskih gasilskih društev – podatek, koliko 
jih še deluje, bo dodan po prejetju vprašalnika. Zmanjšanje števila industrijskih gasilskih 
društev gre pripisati predvsem prehodu na tržno gospodarstvo, ukinjanju podjetij ter zastareli 
zakonodaji s področja zahtev za zagotavljanje gasilskih enot v industrijskem okolju, ki ne sledi 
sedanjemu stanju organiziranosti podjetij. Smo pa v tem kongresnem obdobju ustanovili tudi 
2 novi PIGD. 

Obstoječa industrijska gasilska društva delujejo v okviru gasilske organizacije, kjer opravljajo 
naloge, v skladu z veljavnimi predpisi, in se vključujejo v usposabljanje pod enakimi pogoji kot 
druga gasilska društva. 

15.2 Usmeritve 
Tudi v naslednjem kongresnem obdobju moramo posvečati veliko pozornosti industrijskemu 
gasilstvu. Stremeti moramo h krepitvi industrijskega gasilstva in njegovega enakopravnega 
povezovanja v gasilsko organizacijo.  

Industrijske gasilske enote, ki še niso izvedle revizije načrtov alarmiranja in operativnih 
načrtov, moramo pozvati, da izvedejo revizijo le-teh. 
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Zavzemati se moramo za uveljavitev zakonodaje, ki bo določala višjo stopnjo organiziranosti 
in pripravljenosti industrijskega gasilstva. V skladu s tem moramo predlagati spremembe 
zakonskih rešitev, da bo tudi industrijskim gasilskim društvom in enotam omogočeno izvajanje 
požarne straže ter drugih nalog.  

Potrebna je prenova Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 

reševanje in pomoč (UL RS št. 92/07), Meril za razvrščanje IGE, vključno z Odredbo o merilih 

za določanje povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti 

(UL RS št. 38/02). 

Pri dopolnitvi/spremembi Zakona o gasilstvu moramo vztrajati na predlogu amandmaja s 
strani Komisije za industrijsko gasilstvo, da se podjetjem prizna olajšava v primeru 
zagotavljanja ustrezne gasilske enote.  

Prav tako se moramo zavzemati, da bodo zavarovalnice z zavarovalno politiko in plačevanjem 
premij stimulirale podjetja k boljši organiziranosti varstva pred požari ter dviga požarne 
varnosti s primerno industrijsko gasilsko enoto. 

16. Gasilske enote, ki opravljajo naloge širšega pomena 

16.1 Doseženo stanje 
Vlada RS je z uredbo določila enote širšega pomena za opravljanje nalog v primeru prometnih 

nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi, nesreč v daljših avtocestnih in drugih cestnih ter 

železniških predorih in ob nesrečah na vodah. Za sodelovanje s temi enotami je ustanovljena 

posebna delovna skupina, v katero so vključeni poklicni in prostovoljni gasilci ter predstavniki 

Uprave RS za zaščito in reševanje.  

PGD, ki opravljajo naloge širšega pomena, so opozorila na potrebo po medsebojnem 

povezovanju, zato se je pri Gasilski zvezi Slovenije ustanovila komisija, katere program dela je 

namenjen enotam širšega pomena. 

V preteklem kongresnem obdobju se je omenjena komisija trudila zbrati čim več podatkov o 

delovanju in problematiki enot širšega pomena. Z letnimi posveti je poskrbela za čim boljši 

pretok informacij med enotami širšega pomena in komisijo. Zavzemala se je za čim boljše 

sodelovanje z reševalnimi službami in policijo, zato je organizirala skupni posvet vseh treh 

služb, kjer so bile sprejete usmeritve, s katerimi so bila seznanjena pristojna ministrstva. 

Komisija se je zavzemala za čim boljše sodelovanje s teritorialnimi enotami, zato je – skupaj z 

Upravo RS za zaščito in reševanje – pripravila dopis o sodelovanju gasilskih enot pri prometnih 

nesrečah ali nesrečah z nevarnimi snovmi, ki je bil poslan na vse gasilske zveze in poklicne 

gasilske enote. Komisija se je uspešno zavzela za sofinanciranje zdravniških pregledov gasilcev 
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iz enot širšega pomena ter se vključila v aktivnosti za sprejem meril za sofinanciranje enot 

širšega pomena.  

16.2 Usmeritve 
Gasilska zveza Slovenije mora tudi v prihodnje aktivno delovati na področju izvajanja nalog 
širšega pomena, ki jih izvajajo poklicne gasilske enote in prostovoljna gasilska društva. Aktivno 
moramo sodelovati v delovni skupini pri Upravi RS za zaščito in reševanje. 
Komisija pri Gasilski zvezi Slovenije mora skrbeti za uspešno delovanje prostovoljnih gasilskih 
društev, ki opravljajo naloge širšega pomena v okviru obstoječe gasilske organizacije. 
 
Komisija bo sodelovala pri prenovi meril za določitev kategorije GEŠP, ki bodo upoštevala 
kategorijo po Merilih za organiziranje opremljanje in usposabljanje sil ZRP, število ter 
zahtevnost posredovanj in specifike operativnega območja. 
Zavzemala se bo za osvežitev podatkov o operativnih področjih enot, ki so izhodišče za 
določitev višine fiksnega dela sredstev sofinanciranja. 
 
Komisija si bo prizadevala, da se z večanjem števila enot ustrezno povečujejo tudi sredstva za 
sofinanciranje gasilskih enot, podobno se mora z večanjem števila intervencij povečati tudi 
variabilni del sofinanciranja, ki že dalj časa stagnira, kljub nenehni rasti števila intervencij. 
Pri določanju višine sofinanciranja se mora upoštevati nenehna rast stroškov za nakup 
ustrezne gasilske zaščitne in reševalne opreme.  
 
Glede na kategorijo GEŠP bo potrebno prenoviti Merila za opremljenost gasilskih enot z 
opremo in vozili, s Standardnimi operativnimi postopki pa bo potrebno predpisati vrste ter 
številčnost izvozov.  
 
Komisija se bo zavzemala za ustrezno financiranje gasilskih enot s strani lokalnih skupnosti in 
namensko porabo sredstev, ki jih enota dobi za opravljanje nalog GEŠP. 
Komisija si bo prizadevala za izvajanje usposabljanja gasilcev po novih učnih programih za 
specialnost tehnično reševanje. 
 
Pri spremembi zakonodaje s področja zaščite in reševanja se bomo zavzemali za ustrezno 
ureditev status gasilca, saj le-ta v razvitem svetu postaja vedno večji izziv. 

17. Status prostovoljnega operativnega gasilca 

17.1 Doseženo stanje 
Intenzivno opozarjanje na velike probleme in vsakoletno ponavljajoče nastajanje naravnih 
nesreč, ki so pri odpravljanju hudih posledic zahtevale posredovanje več tisoč gasilcev, so 
obrodile sadove in Državni zbor je sprejel zavezujočo Resolucijo o nacionalnem programu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (2016-2022), ki pomeni nadaljevanje reševanja 
tega pomembnega področja. 
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Na podlagi Nacionalnega programa so poslanci Državnega zbora v prejšnjem mandatu 
soglasno sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Temeljni cilj tega zakona je ureditev statusa prostovoljnih reševalcev ter 
razmerja med reševalci in njihovimi delodajalci. Aktivnosti urejanja statusa pa so vmes z 
razvojem gospodarske krize nekoliko zamrle.   

Dosedanje mandatno obdobje smo se ukvarjali s spremembami Zakona o gasilstvu, ki ne da ni 
prinesel pričakovanih sprememb, ampak je ostal v proceduri. Zato je pred nami naloga, da s 
skupnimi napori dosežemo pričakovanja gasilcev. 

17.2 Usmeritve 
Zaradi pomena, ki ga ima status prostovoljnega gasilca na uspešnost opravljanja javne gasilske 
službe, se moramo – skupaj z državnimi organi – tudi v prihodnje zavzemati za njegovo 
ustreznejšo ureditev, ki bo prostovoljnim gasilcem zagotavljal ustrezne pogoje za uspešno 
operativno pripravljenost gasilskih enot. V ta namen se morajo zagotoviti ustrezne davčne in 
druge olajšave za delodajalce, ki zaposlujejo gasilce, ter jim tudi v delovnem času omogočajo 
opravljanje gasilskih nalog, hkrati pa moramo tudi za operativne gasilce zagotoviti takšne 
pogoje dela in bonitete, ki bodo stimulirali zahtevno operativno delo gasilcev. Gasilci 
pričakujemo, da se bo maksimalno upoštevalo naše potrebe in, da bo ta zakon prispeval k 
nadaljnjemu razvoju gasilstva. 

Prizadevanja morajo biti usmerjena v takšne zakonske spremembe, ki ne bodo delile 
prostovoljnih gasilcev, ampak bodo motivirale aktiven odnos gasilcev do dela v gasilski 
organizaciji. 

Med prizadevanja na tem področju sodijo: prizadevanja za zakonske in materialne ugodnosti 
gasilcev, zakonske in materialne ugodnosti delodajalcev, zagotavljanje popustov za gasilce, 
pridobivanje bonitet za gasilce, zagotavljanje zavarovanj in zaščite gasilcev itd. 

Zaradi povečevanja poizkusov, da se gasilska dejavnost in gasilska organizacija zlorabljata v 
komercialne namene, bo potrebno posebno pozornost posvečati ustrezni zaščiti gasilskih 
vrednot in naše organizacije. 

 

18. Izobraževanje 

18.1 Doseženo stanje 
Usposabljanje spada med pomembnejše naloge v gasilski organizaciji. Strokovno 
usposabljanje so izvajala prostovoljna gasilska društva, občinska poveljstva, gasilske zveze, 
regijska poveljstva in Gasilska zveza Slovenije. 

V preteklem mandatnem obdobju je imela Komisija za izobraževanje in usposabljanje kar 
nekaj bistvenih nalog. Ena od glavnih je bila prenova učnih programov temeljnih usposabljanj, 
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ki je potekala večino mandata. Prenovo je koordinirala komisija, v sodelovanju z vsemi 
relevantni strokovnjaki, avtorji in poznavalci ustreznega področja. Zaradi obsega in potrebe 
po temeljiti prenovi programov je ostalo malo časa za druge zadolžitve. Usposabljanja po 
novih temeljnih programih – ki so že veljavni – aktivno potekajo, prav tako so že preizkušeni v 
praksi. 

Komisija je – zaradi sprememb programov in potrebe po spremembah zakonodaje – 
sodelovala tudi pri spremembah Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev, ki so neobhodno 
vezana na spremembe programov. 

Uveden je bil nov program dopolnilnega usposabljanja. To je usposabljanje za »predsednika 
ocenjevalne komisije«, saj se – skladno z novimi temeljnimi programi – na štirih nivojih zahteva 
zunanje neodvisno preverjanje znanja. Usposabljanje je bilo v preteklem mandatnem obdobju 
izvedeno dvakrat, z namenom pridobitve kritične mase usposobljenih predsednikov 
ocenjevalne komisije. 

Spremembe učnih programov so bile sprva deležne nekaterih kritik, vendar so pretekle 
izkušnje pokazale, da so nujne za usklajen napredek gasilske organizacije. Novi programi so 
usklajeni s potrebnimi znanji za ustrezne nivoje dela, in izdelani skladno z andragoškimi 
strokovnimi podlagami in smernicami. Na novo uvedeno zunanje preverjanje znanja v okviru 
zaključnih izpitov je garant kvalitete izvajanja tečajev in pospešeno vzpostavlja enotnost 
znanja v celotni državi. 

Pričele so se aktivnosti ustanavljanja aktivov predavateljev in inštruktorjev, ki bodo 
predstavljali strokovna jedra vsake nadaljnje prenove programov, priprave novih programov, 
izdelave literature, izpitnih vprašanj … 

Na področju dopolnilnih usposabljanj se je ukinil tečaj za uporabnika radijskih zvez, saj so 
razširjene vsebine vključene v okvir temeljnega programa, z bistveno prednostjo, da je 
potrebno znanje nivojsko usklajeno. 

18.2 Usmeritve 
V naslednjem mandatnem obdobju je potrebno aktivno spremljati izvajanje tečajev, ki se 
odvijajo v okviru temeljnih in dopolnilnih usposabljanj. Potrebno je ugotoviti neskladja in 
nejasnosti ter se aktivno pripraviti na posodobitve že obstoječih programov. Sedaj veljavni 
programi niso popolni, so pa zelo dobra osnova in merilo za smer razvoja ter prenov. 

Na področju tehničnega reševanja je potrebno prenoviti obstoječ program dopolnilnega 
usposabljanja. Upoštevati je potrebno, da je veliko vsebin iz obstoječega programa 
dopolnilnega usposabljanja za tehnično reševanje že bilo vključenih v program temeljnega 
usposabljanja. Poleg tega so v Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev že predvideni 
specializirani tečaji iz različnih podzvrsti tehničnega reševanja. Učne programe le-teh je 
potrebno – v sodelovanju z aktivi predavateljev in inštruktorjev – napisati in uveljaviti. 
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Podobno kot pri dopolnilnem usposabljanju za tehnično reševanje je potrebno izvesti presojo 
za tečaj »uporabnik izolirne dihalne naprave (IDA)«. Velik del vsebin je že zajet v temeljnih 
tečajih. Posledično je potrebno oceniti predznanje tečajnikov, ki obiskujejo tečaj IDA in 
predlagati spremembe omenjenega tečaja. 

Dokončno je potrebno formirati in v praksi uveljaviti aktive predavateljev ter inštruktorjev, pri 
čemer so že določeni število in vrste aktivov. Namen aktivov je, da nudijo najboljšo mogočo 
strokovno oporo komisiji, predlagajo spremembe, pišejo in pripravljajo literaturo, skrbijo za 
ustrezno usposobljenost predavateljev ter inštruktorjev za vsa področja. 

Izdelati je potrebno jasna in pregledna merila glede andragoškega kadra, ki deluje znotraj naše 
organizacije. V Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev in Temeljnem programu 
usposabljanja prostovoljnih gasilcev je podan nastavek v okviru pogojev za delo s tečajniki. To 
naj bo osnova za izdelavo meril oziroma hipotetičnega kariernega napredovanja tistih, ki 
uspešno delajo oziroma želijo uspešno delati na področju izobraževanja gasilcev. Uspešen, 
strokoven in delaven predavatelj ali inštruktor mora imeti predvidljivo ter transparentno 
začrtano karierno pot, z jasnimi merili in pogoji. Menimo, da je postopno karierno 
napredovanje ključen faktor pri motivaciji učnega kadra. 

Komisija mora – v sodelovanju z aktivi – pristopiti k izdelavi učnega gradiva, priročnikov in 
ostale literature. Cilj ni enotno gradivo, ampak enotni cilji oziroma znanje vseh gasilcev v 
Sloveniji. Vsak predavatelj mora imeti pravico prilagajanja in izboljševanja literature, ki je na 
voljo. GZS mora zagotoviti spiske potrebne in priporočene literature, ki služi kot osnova za 
pripravo na predavanja oziroma vadbo. 

Izdelati je potrebno enoten spisek vprašanj za sprejemna testiranja in zaključne izpite. Skladno 
z veljavnim temeljnim programom mora biti GZS sposobna zagotavljati izpitne pole za 
sprejemna testiranja na vseh tečajih, kjer je to predpisano. Tudi ta ukrep je bil sprejet in se bo 
izvajal, z namenom poenotenja meril ter znanja na nivoju cele države. 

Zastavljen program dela od Gasilske zveze Slovenije zahteva dodatna sredstva in kadrovsko 
okrepitev, ki jo bo – zaradi trenutne finančne situacije – verjetno potrebno iskati tudi zunaj 
gasilske organizacije. 

19. Gasilska tekmovanja 

19.1 Doseženo stanje 
Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za preverjanje ter pridobitev strokovnega 
znanja in preverjanje psihofizične usposobljenosti operativnih gasilcev. Doprinašajo k 
spoznavanju in utrjevanju medsebojnih odnosov ter izmenjavi izkušenj. Poleg tega, da gasilska  
tekmovanja spadajo med strokovno in praktično izobraževanje gasilcev, je velika vloga 
tekmovanj tudi v promociji in potrjevanju celostne podobe gasilke organizacije. 
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Tekmovanja so bila organizirana na nivoju prostovoljnih gasilskih društev, gasilskih zvez, 
gasilskih regij in Gasilske zveze Slovenije ter na mednarodnem nivoju.  

Pokalna tekmovanja Gasilske zveze Slovenije so dosegla svoj namen, saj dajejo tekmovalcem 
izkušnje in kvaliteto, predvsem pa zanesljivost za nastope na večjih gasilskih tekmovanjih. V 
zadnjem obdobju se je k  že odmevnih pokalnim tekmovanjem v sklapljanju sesalnega voda za 
starejše gasilke in gasilce ter članice in člane pridružilo atraktivno tekmovanje dvojic.  

V interesu kakovostnega in zanimivejšega poteka tekmovanja za gledalce ter tekmovalcem je 
GZS nabavila programsko in merilno tehniko.  

Najboljše tekmovalne enote in organizatorji so na vseh tekmovanjih GZS za uspeh ter delo 
nagrajeni s praktičnimi in finančnimi nagradami.  

V zadnjem kongresnem obdobju so  slovenske gasilske enote zelo  uspešno nastopile na treh 
gasilskih olimpijadah, kjer so dosegle zavidljive rezultate. Za potrebe mednarodnih tekmovanj 
so bile izvedene ustrezne kvalifikacije in uradni treningi. Organizirani sta bili dve državni 
tekmovanji Gasilske zveze Slovenije in dve mednarodni gasilki tekmovanji v okvirju 
Bogatajevih dnevov. 

Na nivoju Gasilske zveze Slovenije  je organizirana skupina predavateljev, zadolžena za 
usposabljanja novih sodnikov ter za posvete in preizkus znanja obstoječih sodnikov 
gasilkošportnih tekmovalnih disciplin, z namenom poenotenja ter izboljšanja kvalitete sojenja.  

Sodniki so  razvrščeni v skupine glede na staž in izkušnje. Na podlagi uspešnega dela je možen 
prehod med skupinami. 

Prenovljena so bila Pravila gasilkošportnih tekmovalnih disciplin. Izdani so bili Katalog vozlov 
v tekmovalnih disciplinah ter priročnika za izobraževanje sodnikov pri mladinskih in članskih 
disciplinah.  

 

Usmeritve 
Tudi v prihodnje morajo biti tekmovanja sestavni del strokovnega usposabljanja gasilcev. Večji 
poudarek je treba dati tekmovanjem gasilske mladine, saj je mladina osnova našega 
operativnega kadra. V ta namen bi organizirali tudi pokalna tekmovanja za mladino.  

Nadaljevali bomo z  že ustaljenimi zimskimi in letnimi pokalnimi tekmovanji. Večletni rezultati 
iz pokalnih tekmovanj omogočajo tekmovalnim enotam, da – v  skladu z letnim razpisom 
tekmovanj –  direktno vstopijo na državno oziroma izbirno tekmovanje.  

Gasilska tekmovanja se bodo izvajala v zamiku dveh let po dveh različnih programih. En 
program bo čim bolj prilagojen mednarodnemu programu tekmovanj CTIF – v okviru tega 
programa se bo del tekmovalnih enot uvrstil v priprave za nastop na gasilski olimpijadi.                                   
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En program tekmovanj pa bo ponazarjal dejansko delo gasilcev na gasilskih intervencijah, 
(tekmovanje za memorial  Matevža Haceta).  Sestavljen bo iz praktičnega in teoretičnega dela 
ter vaj razvrščanja. Tekmovalne discipline bodo oblikovane tako, da bodo zagotavljale 
preverjanje psihofizičnih sposobnosti in znanja operativnih gasilcev, v skladu z določili Zakona 
o gasilstvu. Izpeljava takšne vrste  državnega tekmovanja je prostorsko in tehnično zahtevna. 
Vizija je, da bi se organizacija tovrstnega državnega tekmovanja trajnostno izvedla na sejmišču 
v Gornji Radgoni in bi bila združena s tematskim sejemskim dogodkom SOBRA.   

Spekter aktivnosti GZS bo v kongresnem obdobju, ki je pred nami, usmerjen tudi v organizacijo 
mednarodnega gasilskega tekmovanja. Gasilka olimpijada leta 2021 v Sloveniji bo 
organizacijsko-operativna preizkušnja ter izziv in gospodarska priložnost za celotno Slovenijo.  

Z napotitvijo slovenskih tekmovalnih enot na državna ali druga tuja gasilka tekmovanja bomo  
utrdili mednarodno gasilko sodelovanje.  

Vizija razvoja gasilskih tekmovanj in posledično modifikacija Pravil gasilskošportnih 
tekmovalnih disciplin ne sme iti le v smeri favoriziranja vrhunskih tekmovalnih enot – gasilska 
tekmovanja so samo del operativne gasilske dejavnosti. Članstvu gasilke organizacije je 
potrebno splošna tekmovalna pravila približati do te stopnje, da bodo tekmovanja 
stimulativna in zanimiva za razvoj množičnega števila tekmovalnih enot.  

Pri osnovnem in permanentnem izobraževanju sodnikov bomo  nadaljevali s strokovnostjo in 
načelom poenotenja znanja. V učne vsebine izobraževanja ter knjižico Pravila gasilskih in 
gasilskošportnih tekmovalnih disciplin je potrebno vnesti tekmovalno disciplino »tekmovanje 
dvojic«.  

Intenzivno bomo sodelovati pri pripravi in obnovi tekmovalnih pravil, ki se navezujejo na delo 
Mladinskega sveta pri Gasilki zvezi Slovenije.  

20. Gasilske intervencije 

20.1 Doseženo stanje 
Po statističnih podatkih je število gasilskih intervencij v porastu. Približno tretjina intervencij 
je povezanih z gašenjem požarov, ostale intervencije pa z ukrepanjem ob ostalih naravnih in 
drugih nesrečah. Posebej zahtevne so intervencije gašenja notranjih požarov in požarov v 
industriji ter intervencije, povezane s sodobnimi tehnologijami in nevarnimi snovmi, ki od 
gasilcev zahtevajo strokovnost ter operativno pripravljenost, ki se odraža v hitrih ter ustrezno 
kadrovsko popolnjenih in tehnično opremljenih izvozih enot. Posebno tveganje za 
posredovanje gasilcev predstavljajo številni avtocestni in železniški predori ter masovne 
prometne nesreče na avtocestah, ki smo jim bili priča v zadnjem mandatnem obdobju – 
predvsem na primorskem odseku avtoceste, ki je tranzitno med najbolj obremenjenimi.  
Gasilske enote zagotavljajo operativno pripravljenost, običajno opredeljeno v tripartitni 
pogodbi za opravljanje javne gasilske službe, ki jo podpišejo gasilska društva, zveze in župani 
občin.  
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20.2 Usmeritve 
Gasilske enote morajo zagotavljati operativno pripravljenost, v skladu z Merili za organiziranje 
in opremljanje gasilskih enot ter operativnim gasilskim načrtom. Pri tem morajo – v skladu s 
pogodbo, ki jo je prostovoljna gasilska društva podpišejo z župani – zagotavljati vsaj minimalno 
kadrovsko popolnitev gasilskih enot ter predpisano gasilsko zaščitno in reševalno opremo. 
Zaradi pravočasnega izvoza gasilske enote mora poveljnik pripraviti razpored gasilcev, ki bo 
zagotavljal predpisane čase izvozov.  

Poveljniki gasilskih enot morajo zagotoviti ustrezno usposobljenost gasilcev, v skladu z Merili, 
oceno ogroženosti in operativnim načrtom. Pri tem morajo biti še posebej pozorni, da so vsi 
operativni gasilci polnoletni in imajo ustrezen čin. Za primerno pripravljenost gasilcev se 
morajo redno izvajati gasilske vaje, na katerih gasilci praktično preizkusijo svoje operativne 
sposobnosti in se seznanijo z objekti na svojem operativnem področju, kar je še posebej 
pomembno za objekte, na katerih bi bile intervencije posebej zahtevne. Pogoje za kvalitetno 
izvajanje gasilskih vaj bodo prav gotovo izboljšali gasilski vadbeni poligoni, katerih umestitev 
je predvidena v vsako gasilsko regijo. 

Poseben poudarek je treba dati varnosti gasilcev. Gašenje notranjih požarov lahko opravljajo 
le gasilci, ki imajo opravljen zdravniški pregled in specialnosti za nosilca izolirnega dihalnega 
aparata in gašenje notranjih požarov. Gasilci morajo biti opremljeni s tipiziranimi osebnimi 
zaščitnimi sredstvi in redno vzdrževanimi izolirnimi dihalnimi aparati. Pri izvajanju notranjih 
napadov se morajo upoštevati vsi predpisani varnostni ukrepi. Za povečanje varnosti gasilcev 
pri izvajanju notranjih napadov je treba tekoče spremljati novosti ter jih sproti vključevati v 
taktične postopke in sistem usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov. 

Poseben poudarek je potrebno nameniti dokončanju načrtov zaščite in reševanja ob 
množičnih prometnih nesrečah ter nesrečah v avtocestnih predorih. Prav tako je potrebno 
urediti ukrepanje ob nesrečah v daljših železniških predorih. 

Pozorni moramo biti na nove tehnologije, ki prinašajo nove nevarnosti. Nanje moramo gasilce 
ves čas opozarjati in jih primerno usposobiti ter pripraviti za varno ukrepanje na intervencijah. 

Zaradi zahtevnosti ukrepanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi moramo tudi v prihodnje temu 
področju dajati velik poudarek. V ta namen bomo spremljali novosti na tem področju in 
sodelovali v Komisiji za nevarne snovi pri CTIF. Novo znanje ter spoznanja bomo sproti 
vključevali v gasilsko stroko. 

21. Gasilska zaščitna in reševalna oprema 

21.1 Doseženo stanje 
V zadnjem obdobju je bilo veliko narejenega na področju tipizacije gasilske zaščitne in 
reševalne opreme, ki temelji na evropskih normah ter slovenskih izkušnjah. V celoti smo 
revitalizirali zahteve tipizacije osebne zaščitne opreme in izločili pogoje glede barve zaščitne 
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opreme ter postopkov tipizacije, ki so postali prijaznejši do proizvajalcev, vseeno pa smo 
ohranili ustrezen nadzor kvalitete. 

Nadgrajen je bil program osebne opreme gasilca, ki se nanaša na novo delovno obleko. Razvit 
je bil celoten komplet oblačil, ki dopolnjujejo razvoj nove delovne obleke. 

Imamo tipizirana osebna zaščitna sredstva, skupno zaščitno opremo in gasilska vozila.  

V zadnjem obdobju smo zelo resno pristopili k prenovi obstoječe tipizacije gasilskih vozil, ki je 
bila v številnih pogledih že zastarela in je ovirala ter zavirala razvoj gasilske tehnike. To nam je 
tudi uspelo. Tipizacijo na terenu nadzoruje delovna skupina za preglede vozil, ki gasilskim 
organizacijam ob nabavi vozil izdaja soglasja o skladnosti gasilskih podvozij s tipizacijo. Izvaja 
tudi tehnične preglede že izdelanih gasilskih vozil. Zapisniki takšnih pregledov so podlaga za 
homologacijske preglede in registracijo vozil. 

21.2 Usmeritve 
Gasilska zaščitna in reševalna oprema, ki se uporablja v gasilski organizaciji, mora biti tudi v 
prihodnje v skladu z ustreznimi standardi in Tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. Skrbeti 
moramo za ažurno spremljanje novitet na področju evropskih direktiv in standardov ter jih 
smiselno implementirati v svoje pravilnike. Poskrbeti moramo za posodobitev celostne 
podobe nošenja gasilske uniforme za člane gasilske organizacije ter poskrbeti za vnos teh 
sprememb v ustrezne pravilnike s tega področja. V prihodnosti moramo dati še večji poudarek 
temu, da je vsa oprema ustrezno servisirana in pregledana, upoštevajoč navodila 
proizvajalcev. Skozi ustrezno analizo stanja je potrebno ugotoviti, koliko opreme (npr. 
agregati, potopne črpalke, lestve) dejansko izpolnjuje zahtevam ustreznih gasilskih standardov 
in opozarjati na nevarnosti, povezane z uporabo neustrezne opreme pri gasilskem delu. 
Opremljanje gasilskih enot se mora na vseh nivojih izvajati v skladu z Merili za organiziranje in 
opremljanje gasilskih enot ter operativnimi gasilskimi načrti. Poveljstva morajo skrbeti za 
prioriteto opremljanja osrednjih gasilskih enot.  

Trenutno stanje opremljenosti gasilskih enot je primerno in zagotavlja operativno 
pripravljenost gasilskih enot za opravljanje nalog javne gasilske službe. Tudi opremljenost z 
osebno in skupno zaščitno opremo je – po zaslugi načrtnih akcij tipizacije ter sofinanciranja 
gasilske zaščitne in reševalne opreme – primerna.   

V programih opremljanja na lokalni, regijski in državni ravni se bomo zavzemali za prednostno 
zagotavljanje zaščitne ter reševalne opreme za požare v naravnem okolju, ob velikih 
vremenskih ujmah, prometnih nesrečah in drugih nesrečah, ki jih lahko povzročijo sodobni viri 
ogrožanja.   

Nadaljevati je treba s spremljanjem razvoja gasilske zaščitne in reševalne opreme ter slediti 
njeni tipizaciji. V bodoče bo potrebno poenotiti deklaracijo časa uporabe gasilske zaščitne 
opreme, da na terenu ne bo prihajalo do tega, da se iz operativne uporabe zaradi starosti izloči 
sicer novo neuporabljeno opremo. Zadevo bo potrebno uskladiti na relaciji proizvajalec – 
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nadzorni organ (inšpektorat) in to ustrezno definirati v spremni dokumentaciji izdelka. 
Potrebno bo izdelati enoten postopkovnik za pregled opreme, skladno z zahtevami tipizacije. 

Slediti je potrebno zahtevam Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot ter z lokalnimi 
skupnostmi doseči, da se pripravijo načrti nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme, v 
skladu s potrebami, ki jih določajo Merila. 

S sofinanciranjem gasilske zaščitne in reševalne opreme moramo še naprej spodbujati nabavo 
tipizirane ter standardizirane opreme, ki jo gasilske enote nabavljajo, v skladu z Merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot. 

22. Informatika 

22.1 Doseženo stanje 
Gasilski informacijski sistem Vulkan je z leti pridobil zaupanje gasilcev in zveste uporabnike, ki 

z njegovo pomočjo gradijo ter spremljajo delo v naši organizaciji. Vulkan je postal nepogrešljiv 

pri opravljanju nalog, poslovanju in obveščanju v gasilskih organizacijah. V današnjem času je 

hiter prenos informacij ključnega pomena. Vse več nalog, podatkov in poročil se izboljšuje 

predvsem po zaslugi razvoja informacijskega sistema. Komisija za informatiko je na podlagi 

informacij, potreb in pobud, ki smo jih pridobili – tudi preko posvetov za administratorje GZ – 

skrbela za realizacijo programa dela. Vulkan smo redno nadgrajevali, dopolnili in nadgradili 

smo spletno stran Gasilske zveze Slovenije, članstvu  smo se približali tudi s podajanjem 

informacij preko Facebook-a.  Izvedli smo spletno anketo o naši spletni strani, ki je pokazala, 

da so aktivni uporabniki z njo zadovoljni in si ne želijo pogostih sprememb. Med stalnimi 

nalogami Komisije za informatiko so razvoj, nadgradnja in posodabljanje informacijskih 

sistemov oz. programov, v skladu z razvojem informacijskih tehnologij in v okviru finančnih 

zmožnostih. Prvič v zgodovini gasilstva je Komisija za informatiko poskrbela, da se je seja 

Plenuma GZS v živo prenašala preko spleta. Posnetek je objavljen na spletnem portalu 

YouTube. 

Aplikativni strežnik Vulkan zajema bazo podatkov o članih, opremi in organizacijah ter 

omogoča njihovo urejanje. Uporabniku nudi podporo tudi pri urejanju napredovanj, 

odlikovanj in intervencij, pri prijavi za sofinanciranje zaščitne in reševalne opreme, 

zdravstvenih pregledov in visokih obletnic, ter organizaciji usposabljanj in tekmovanj. Povezan 

je z več programi v sistemu ZIR, s čimer omogoča uporabniku dostop do podatkov na enem 

mestu. 

Komisija si je tekom mandata zadala nalogo, da se razvije spletna aplikacija, ki bi omogočila 

pridobivanje koristnih podatkov, ki jih potrebujejo vodje intervencij. Razvil se je informacijski 

sistem (pilotski projekt), ki bo v prihodnje v veliko pomoč pri obsežnejših intervencijah. 
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Ker je delo Komisije za informatiko obsegalo tudi prenovo Pravilnika o vodenju evidenc in 

varovanju osebnih podatkov GZS zaradi uskladitve z novo evropsko zakonodajo, smo aktivno 

pristopili tudi k reševanju te naloge. 

 
22.2 Usmeritve 
Razvoj informacijske podpore se bo nadaljeval v skladu z začrtanimi usmeritvami in 
zasledovanjem temeljnih ciljev. Zaznavati moramo informacijske potrebe za operativno 
delovanje gasilcev, nuditi moramo podporo operativnim procesom in vodenju, upoštevati 
izražene informacijske zahteve ter koncept razvoja in aplikativne rešitve približati 
uporabnikom.  
Hiter razvoj informacijskih tehnologij prinaša nove možnosti, hkrati pa pomeni tudi skrb za 
obstoječe stanje in posodabljanje postopkov dela ter zahteva poznavanje uporabnikov in 
tehnologij. To od nas zahteva že kar samoumevno visoko raven vzdrževanja obstoječih 
informacijskih rešitev in – v težnji po izkoriščanju novih možnosti – kompleksen razvoj novih 
rešitev. 
Našo spletno aplikacijo Vulkan bomo  v prihodnje redno vzdrževali, celostno prenovili in 

nadgradili, da bo nudila celotno podporo vsem procesom, ki jih gasilci potrebujemo pri delu. 

Poseben poudarek bomo namenili informacijski podpori intervencij in s tem povezani 

računalniški opremi/podpori. Pripravili bomo tudi aplikacijo za digitalizacijo požarnih načrtov. 

Komisija za informatiko se bo še naprej posluževala sodobnih metod razvoja in implementacije 

informacijskih rešitev, upoštevaje uporabniške izkušnje ter informacijsko varnost. Še naprej 

ostaja izziv vsebinski premik na segmentih analitike, poročanja in obveščanja, pa tudi 

integracija ter povezljivost z informacijskimi sistemi ostalih služb zaščite in reševanja. 

23. Gasilska preventiva 

23.1 Doseženo stanje 
Aktivnosti na področju požarne preventive pripomorejo k zmanjševanju števila v požarih 
poškodovanih in umrlih oseb. Požarna preventiva vpliva na varnost gasilcev med intervencijo 
in zmanjševanje požarnih škod. Zadnji statistični podatki kažejo, da podjetja in lokalne 
skupnosti manj vlagajo v požarno preventivo, čeprav se povečujejo tveganja na področju 
požarne varnosti.  

V Sloveniji na področju požarne preventive deluje več organizacij in služb, med katerimi so 
najaktivnejše Gasilska zveza Slovenije, Uprava RS za zaščito in reševanje ter Slovensko 
združenje za požarno varstvo. Na letni ravni je največ aktivnosti oktobra, ki je že dalj časa 
posvečen požarni varnosti pod geslom »Oktober – mesec požarne varnosti«. Kljub obsežnemu 
naboru aktivnosti na področju požarne preventive (sprejem novih predpisov, izdaja zgibank, 
predavanja, seminarji, dnevi odprtih vrat ipd.) je na področju požarne preventive mogoče 
narediti še zelo veliko.  
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V sklopu aktivnosti Komisije za preventivo je bil v letu 2011 pripravljen program 
»preventivec«. Gre za usposabljanje, ki da slušateljem nujne informacije in znanje s področja 
požarne preventive. Cilj je, da pripadniki gasilskih enot s pridobljenim znanjem na tečaju 
izvajajo preventivne preglede objektov in naloge, navedene v programskih usmeritvah 
Komisije za preventivo. Usposabljanja v sklopu programa »preventivec« tečejo uspešno, saj se 
letno izvedeta do dva tečaja. 

V sodelovanju s člani Komisije za preventivo so bila v začetku leta 2012 na spletni strani GZS 
objavljena gradiva, ki nudijo gasilskim zvezam in društvom več informacij na temo požarne 
preventive. Komisija za preventivo redno posodablja spletno stran, kjer posreduje 
izobraževalne in aktualne informacije s področja požarne preventive. Pri usposabljanju in 
ozaveščanju s področja požarne preventive je treba razmišljati o uporabi novih možnost, kot 
so družbena omrežja, spletni seminarji (webinarji) ipd.  

Zgled večjih gasilskih enot v tujini kaže na pomembno vlogo gasilskih enot že v fazi načrtovanja 
objektov in kasneje skozi uporab objektov. Prav tako sodelujejo gasilci pri preiskovanju 
požarov. Prednost sodelovanja gasilcev pri načrtovanju objektov je predvsem pri opredelitvi 
zahtev za površine za gasilce ob stavbah, oskrbi z vodo in opredelitvi možnosti za učinkovito 
gasilsko posredovanje. S sodelovanjem pri preiskovanju požarov pridobijo gasilske enote 
informacije o uspešnosti gašenja, ustreznosti uporabljene gasilske taktike ter opreme, ki jo 
med posredovanjem uporablja gasilska enota. Vse to so informacije, ki jih gasilska enota 
potrebuje za svoje operativno delo.  

23.2 Usmeritve 
Med aktivnosti, ki sodijo na področje požarne preventive in bi jih bilo v prihodnje potrebno 
vzpostaviti oz. okrepiti, sodijo vzpostavitev programa permanentnih usposabljanj za vse, ki 
uspešno opravijo usposabljanje po programu »preventivec« ter formiranje Komisij za 
preventivo na ravni gasilskih zvez  društev. Pomen preventivnih komisij ni samo v ozaveščanju 
občanov, ampak tudi v izobraževanju in ozaveščanju članic in članov gasilskih društev. Nove 
vrste materialov in načini gradnje med intervencijo ogrožajo gasilce – gasilci morajo biti zaradi 
svoje varnosti poučeni tudi o elementih požarne preventive. Znanje na področju požarne 
preventive bo vertikalno lažje prešlo do končnega uporabnika (občanov in gasilcev), če bodo 
na ravni gasilskih zvez (pa tudi društev) ustanovljene komisije za preventivo. Komisije na ravni 
gasilskih zvez naj bi imele vsaj dva člana z opravljeno specialnostjo »preventivec« (komisije na 
ravni društev vsaj enega člana). 

V sodelovanju z zakonodajnimi organi je potrebno pripraviti podlage za sodelovanje gasilskih 
enot že v fazi načrtovanja objektov. Ob tem bo potrebno pripraviti tudi ustrezna usposabljanja, 
ki bodo gasilce pripravila na nove naloge. Funkcija nadzora gasilske enote naj obsega pregled 
oskrbe z vodo, dostopnih poti in postavitvenih površin ter dostopov do objektov. V 
sodelovanju s Komisijo za preventivo ter Upravo RS za zaščito in reševanje naj se pripravi 
osnutek zakonskih sprememb. Prav tako naj se izdelajo smernice in okvirni cenik za izvajanje 
pregledov. 
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Pripraviti je potrebno zakonske podlage za požarno-preventivni nadzor obstoječih objektov in 
– z vidika gasilske enote – pomembnih elementov v lokalni skupnosti. Naloga pregleda, ki je 
lahko storitvene narave, je, da gasilci (pregled opravi vsaj en gasilec z opravljeno specialnostjo 
»preventivec«) svetujejo pravnim subjektom in prebivalcem na področju požarne preventive 
(odmiki, hramba vnetljivih tekočin, kurjenje, prezračevanje, oskrba z vodo, evakuacija ipd). V 
sodelovanju z lokalno pristojno dimnikarsko službo ter Inšpektoratom RS za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami se pripravijo izhodišča za opravljanje pregledov. V skladu s 
tem bo treba več pozornosti posvetiti tudi ozaveščanju pravnih subjektov o pomenu pravilno 
narejenih in ustrezno ažuriranih požarnih načrtov ter vloge gasilcev pri tem. Posebno 
pozornost na področju požare preventive bo treba nameniti primerom, ko gasilske enote 
prevzamejo požarna varovanja objektov ali dalj časa izvajajo požarne straže. V smislu tega bo 
treba pripraviti ustrezna navodila in sodelovati z zakonodajnimi organi pri spremembi 
normativnih aktov.  

Prav tako je treba vzpostaviti stik in pripraviti podlage za sodelovanje z organi, ki preiskujejo 
požare – v smislu aktivnega vključevanja gasilskih enot pri preiskovanju požarov – ter 
zagotoviti ustrezno izobraževanje. Smiselno je razmišljati o skupnem usposabljanju in pripravi 
postopkov, po katerih se bodo gasilske enote lahko aktivno vključile v preiskovanje požarov.   

Znanje na področju požarne preventive med gasilci je treba prenesti do prebivalcev. Za to ni 
dovolj le izdajanje zgibank in javno dostopnih informacij preko svetovnega spleta, ampak je 
potrebno dati večji poudarek dejanskemu pregledu objektov – takšen pregled ima predvsem 
svetovalno funkcijo in ne represivne.  

24. Zakonodaja 

24.1 Doseženo stanje 
V preteklem mandatnem obdobju smo aktivno sodelovali v delovni skupini za spremembo 
Zakona o gasilstvu. Postopek je trenutno v mirovanju zato bomo z delom nadaljevali takoj, ko 
bodo dana ustrezna navodila za nadaljevanje postopka. Z Ministrstvom za zdravje smo opravili 
razgovore na temo sprememb Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih 
gasilcev. Aktivno sodelujemo tudi z Ministrstvom za infrastrukturo na temo cestne 
zakonodaje.   

24.2 Usmeritve 
Pri svojem delu bomo tudi v prihodnje upoštevali sprejete predpise. Tekoče bomo spremljali 
področje zakonodaje in sodelovali pri nastajanju sprememb ter sprejemanju novih predpisov. 
Pri tem bomo še posebej pozorni, da bo zakonodaja gasilski organizaciji zagotavljala primeren 
status in pogoje za strokovno ter uspešno delo. Vse spremembe zakonodaje bomo pravočasno 
upoštevali pri svojem delu in jih vključevali v naše interne akte. 
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25. Založniška dejavnost 

25.1 Doseženo stanje 
Gasilska zveza Slovenije na področju založništva oz. strokovnega tiska v prvi vrsti skrbi za 
redno, kakovostno in vsebinsko pestro urejanje ter izdajanje revije Gasilec – glasila gasilcev 
Slovenije – ki izhaja 10-krat letno. Z aktivnim in rednim delom Uredništva revije Gasilec je 
revija v vseh pogledih dosegla še večjo kakovost. V letu 2017 smo dostojno obeležili 120-
letnico izhajanja gasilskega glasila, na kar smo lahko posebej ponosni. Strokovni tisk obsega 
tudi pripravo in izdajo strokovnih priročnikov – predvsem za potrebe usposabljanja, izdajo 
propagandno-informativnega gradiva (letaki, zgibanke, plakati), pripravo in tisk doplačilne 
gasilske znamke, Letnega gasilskega priročnika, brošur ob odkritju spominskih plošč ter 
publikacij iz drugih poglavij programa dela.  

25.2 Usmeritve 
Gasilska zveza Slovenije bo posvečala založniški dejavnosti veliko pozornosti. Revija Gasilec bo 
še naprej skrbela za redno obveščanje bralcev o vseh najpomembnejših dosežkih in novostih 
na strokovnem področju, spremljala bo vse večje intervencije in njihove analize, poročala o 
aktivnostih Gasilske zveze Slovenije ter spremljala dejavnost gasilskih zvez in društev. 
Vsebinsko in oblikovno bomo sledili sodobnim trendom razvoja. Pomembna naloga je dvig 
števila naročnikov, k čemur morajo aktivno pristopiti gasilske regije oz. gasilske zveze. Revija 
Gasilec bo tudi v prihodnje sodelovala z drugimi primerljivimi revijami na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Pripravljali in izdajali bomo strokovno literaturo s področja gasilstva ter varstva pred požari, 
še posebej za potrebe usposabljanja na osnovi novo sprejetih učnih programov – za 
udeležence usposabljanj ter za predavatelje in inštruktorje. Pri pripravi gradiva moramo 
poskrbeti za sodobnejše elektronske izdaje. Gasilska organizacija si mora prizadevati, da se 
priročniki (so)financirajo tudi iz t. i. Požarnega sklada. Preventivno-propagandno gradivo mora 
vsebovati poleg osnovnih preventivnih vsebin tudi pobude za vključevanje novega članstva – 
predvsem mladih – v gasilske vrste. Še naprej bomo izdajali doplačilno gasilsko znamko, katere 
motive bomo skrbno pripravljali v sodelovanju s Komisijo za zgodovino požarnega varstva in 
gasilstva ter kulturne dejavnosti. 
 

26. Mednarodno sodelovanje 

26.1 Doseženo stanje 
V preteklem kongresnem obdobju smo intenzivno delovali na mednarodnem področju. 
Posebej aktivni smo bili v okviru mednarodne gasilske organizacije CTIF. Prvič v zgodovini te 
največje gasilske organizacije na svetu smo dobili enega od podpredsednikov, kar je vsekakor 
veliko priznanje slovenskemu gasilstvu. Sodelovali smo na zasedanjih delegatske skupščine, 
izvršilnega odbora, v komisijah ter delovnih skupinah, udeležili  smo se številnih simpozijev in 
usposabljanj na različne tematike. V Sloveniji smo gostili sestanke delovne skupine za 
Podonavje, komisij za članice in tekmovanja ter sestanek izvršnega odbora. Svoje predstavnike 
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smo vključili v vse komisije in delovne skupine, ki delujejo pod okriljem CTIF. Udeležili smo se 
vseh gasilskih olimpijad, kjer smo dosegali zelo dobre rezultate. Kandidirali smo za 
organizatorja mladinske in članske gasilske olimpijade leta 2021 v Sloveniji. Kandidatura je bila 
potrjena. 

Z mednarodno gasilsko organizacijo CTIF smo podpisali pogodbo o preselitvi sedeža 
organizacije v Slovenijo, na naslov Tržaška cesta 221, Ljubljana in prevzeli pisarniške naloge v 
zvezi z njenim poslovanjem. Poleg administrativnega vodenja pisarne, naloge zajemajo tudi 
koordinacijo med članicami CTIF ter spodbujanje k večji aktivnosti vseh vključenih. Na nivoju 
Gasilske zveze Slovenije bo svoje delo še vedno nadaljeval Nacionalni komite CTIF, ki bo redno 
spremljal in načrtoval aktivnosti Gasilske zveze Slovenije v okviru mednarodne gasilske 
organizacije CTIF.  

Gasilska zveza Slovenije mednarodno sodeluje tudi na področjih operativnega delovanja, 
delovanja mladine, tekmovanj in drugih aktivnosti. 

26.2 Usmeritve 
Naša vloga pri delu mednarodne gasilske organizacije CTIF bo v naslednjem kongresnem 
obdobju zelo pomembna. Glede na to, da imamo od leta 2017 sedež CTIF v Sloveniji in enega 
od podpredsednikov ter bomo organizatorji gasilske olimpijade 2021, bodo na tem področju 
aktivnosti velike. Prav tako bomo preko organov CTIF skrbeli za izmenjavo znanja in prenos v 
naš sistem.  

V okviru CTIF in v sodelovanju z EU preko URSZR si bomo prizadevali za izboljšanje statusa 
prostovoljnega gasilca ter prostovoljnih reševalcev nasploh. S komisijami na ravni EU se 
moramo zavzemati za boljše vrednotenje aktivnosti prostovoljnih gasilcev. Prav tako bomo v 
sodelovanju z URSZR sodelovali v ostalih aktivnostih v okviru mehanizma civilne zaščite EU. 

Tudi v prihodnje se moramo zavzemati za dobro sodelovanje z gasilci sosednjih držav in težiti 
k zagotavljanju pogojev za čim uspešnejše medsebojno sodelovanje na strokovno-
operativnem področju, še posebej pri pomoči ob nesrečah. Za izhodišča moramo imeti 
sprejete meddržavne sporazume o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter dogovore, ki jih skupaj z občinami na obmejnem območju že izvajajo nekatere 
GZ. Takšne dogovore je potrebno konkretizirati in ažurirati ter spremljati njihovo izvajanje. 

Podpirali bomo različne oblike mednarodnih tečajev in usposabljanj ter srečanj in tekmovanj 
gasilcev, na katerih so prisotni tudi gasilci iz Slovenije (Sternfahrt, Fire Combat …). 

27. Financiranje 

27.1 Doseženo stanje 
Financiranje gasilstva in požarnega varstva se, v skladu z veljavno zakonodajo, izvaja iz 
sredstev lokalnih skupnosti, države, zavarovalnic, gasilske znamke, donatorjev in lastnih 
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prihodkov. Financiranje na nivoju lokalnih skupnosti je še vedno zelo različno in prepuščeno 
odločitvam v posamezni občini.  

Pomemben vir financiranja predstavljajo tudi sredstva, ki jih Ministrstvo za obrambo namenja 
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme. V zadnjem kongresnem obdobju smo 
uspeli zagotoviti in obdržati sredstva v zneskih, ki zagotavljajo pozitivne učinke pri nabavi 
osebne zaščitne opreme ter gasilskih vozil. V obdobju 2012–2013 so sredstva znašala 900.000 
EUR, v obdobju 2013–2014, 1.697.179,30 EUR, v obdobju 2014–2015 1.699.760,96 EUR, v 
obdobju 2015–2016 1.700.000,00 EUR in v obdobju 2016–2017 prav tako 1.700.000,00 EUR.  

Sredstva požarne takse se delijo na način, da se 70 % mesečno zbranih sredstev nameni 
izvajanju nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih, ostalih 30 % pa je namenjenih 
izvajanju programov širšega pomena (raziskave, usposabljanja gasilcev, zdravniški pregledi za  
nosilce IDA, nabava opreme v strateške rezerve, sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje 
požarov v naravnem okolju …). Uporabo teh sredstev načrtuje Odbor za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada, v skladu z Nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Sredstva gasilske znamke smo – v skladu z zakonom – uporabili za spodbujanje delovanja 
gasilske mladine, za izenačevanje opremljenosti gasilstva in gradnjo gasilskih vadbenih 
poligonov. V ta namen smo sofinancirali programe mladine na nivoju gasilskih zvez, regij in 
Gasilske zveze Slovenije, dokončali smo projekt nabave gasilskih zaščitnih oblek ter zgradili 
prvi gasilski vadbeni poligon v Ormožu. Gradbena dela potekajo tudi že v Radljah ob Dravi, kjer 
bo poligon dokončan v prvi polovici leta 2018. Postopki pridobivanja gradbene dokumentacije 
potekajo še za lokacije v Žužemberku, Grosuplju in na Jesenicah.  

Sredstva sofinanciranja dejavnosti Gasilske zveze Slovenije se le-tej dodeljujejo na podlagi  
letnega programa aktivnosti, v skladu z Zakonom o gasilstvu in Zakonom o varstvu pred 
požarom. Letna sredstva so povprečno znašala 540.000 EUR.  

Uprava RS za zaščito in reševanje je izvajala tudi sofinanciranje gasilskih enot, ki opravljajo 
naloge širšega pomena.  

27.2 Usmeritve 
Tudi v prihodnje se moramo zavzemati za primerno financiranje gasilstva na lokalni in državni 
ravni. Pri tem nam še vedno ostanejo le priporočila o zagotavljanju 3 % sredstev primerne 
porabe občinskega proračuna za delovanje ZRP, zato se moramo še naprej zavzemati za 
uvedbo meril za financiranje gasilstva na nivoju lokalnih skupnosti.  

Pomemben vir so tudi sredstva za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme. Še 
naprej mora biti njihov cilj spodbujanje nabave osebne zaščitne opreme in tipiziranih gasilskih 
vozil, v skladu s kategorizacijo gasilskih enot.  

Pri uporabi sredstev za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme bomo spodbujali 
skupno nabavo gasilske opreme na nivoju gasilskih zvez in države. 
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Sredstva gasilske znamke bomo tudi v naslednjem kongresnem obdobju porabili za aktivnosti 
mladine in izgradnjo regijskih vadbenih poligonov.  

Pri požarnem skladu se bomo zavzemali za načrtno porabo sredstev, v skladu z Zakonom o 
varstvu pred požarom. Pri tem bomo spodbujali uporabo sredstev za usposabljanje, razvojne 
naloge ter nabavo strateško pomembne gasilske zaščitne in reševalne opreme, kot so avto 
lestve ter gradnje gasilskih vadbenih poligonov. 

V primeru uveljavitve Zakona o davku na nepremičnine moramo stremeti k čim prejšnji 
uveljavitvi Zakona o požarnem davku. 

Tudi v prihodnje bomo iskali dodatne vire financiranja in se zavzemali za ustrezna sponzorska 
in donatorska sredstva, s katerimi bomo izboljšali finančno stanje naših organizacij. 

28. Sodelovanje z drugimi organizacijami 

28.1 Doseženo stanje 
Gasilska zveza Slovenije je tradicionalno dobro sodelovala z državnimi organi in organi lokalnih 
skupnosti. Zgledno je bilo sodelovanje tudi z drugimi organizacijami v Sloveniji in izven 
državnih meja. 

28.2 Usmeritve 
Zavzemali se bomo za nadaljnje dobro sodelovanje z državnimi organi, še posebej z 
Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje ter drugimi ministrstvi. 
Nadaljevali bomo sodelovanje s Slovensko vojsko, Policijo, Združenjem slovenskih poklicnih 
gasilcev, Skupnostjo gasilsko-reševalnih zavodov Slovenije ter drugimi javnimi reševalnimi 
službami. 

Še naprej bomo sodelovali z drugimi nevladnimi organizacijami in se zavzemali za primerno 
vrednotenje prostovoljnega dela ter primeren status nevladnih organizacij. 

Ptuj, 19. maj 2018 


