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Uvod
Gasilska zveza Slovenije je krovna gasilska organizacija slovenskih prostovoljnih gasilcev, ki
izvaja naloge v skladu z zakonodajo, sprejetimi splošnimi akti, usmeritvami zadnjega Kongresa
ter na podlagi sprejetih letnih programov dela.
Pri našem delu sodelujejo, nas podpirajo ter vzpodbujajo tudi Ministrstvo za obrambo, Uprava
RS za zaščito in reševanje in Vlada RS.
Ob tem se opiramo na dobro sodelovanje z vsemi državnimi organi in organizacijami v državi
ter z lokalnimi skupnostmi. Tako s potrebno sinergijo doma in z aktivno vlogo v Mednarodni
gasilski organizaciji (CTIF) krepimo tudi mednarodno prepoznavnost, naj si bo znotraj EU in
tudi po svetu.
Leto 2019 so poleg vseh rednih in ustaljenih nalog, ki jih izvajamo, usklajujemo in podpiramo
- o čemer natančno pišemo v vsebini poročila - zaznamovale večje aktivnosti, kot so: potrebno
usposabljanje in opremljanje gasilskih enot, organizacija in udeležba na številnih domačih in
mednarodnih tekmovanjih gasilskih enot, ustrezna intervencijska pripravljenost in odzivnost
operativnih enot, skrb za notranjo in zunanjo podobo gasilske organizacije, praznovanje 150letnice slovenskega gasilstva, 50-letnice Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča, 70letnice Gasilske zveze Slovenije in mladinska gasilska olimpijada v Švici.
Zavedamo se, da je bil program dela zahteven, a so bile vse opravljene naloge, potrebne za
nemoteno in uspešno delovanje gasilske organizacije, tudi realizirane. Naši uspehi in potrebne
izkušnje temeljijo na povezovalni vlogi vodstva Gasilske zveze Slovenije, ob pomoči in
odgovornem delu organov in njihovih delovnih teles, sodelavcev strokovne službe, vseh nižjih
gasilskih organizacij, neomajnega in v javnosti zaupanja vrednega članstva, kot tudi številnih
zunanjih sodelavcev.
Poročilo o realizaciji programa dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 je bilo pripravljeno v
sodelovanju strokovne službe z vodstvom ter komisijami in sveti. Obravnavano in sprejeto je
bilo na 16. seji Upravnega odbora in Poveljstva GZS, sedaj pa ga pošiljamo še v obravnavo in
sprejem 2. (korespondenčni) seji Plenuma Gasilske zveze Slovenije.
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1. STROKOVNO OPERATIVNO PODROČJE
1.1. SPLOŠNE OPERATIVNE NALOGE
1.1.1.

Sodelovanje pri razvoju in delu z gasilskimi organizacijami na vseh nivojih

Gasilska zveza Slovenije je opravila naslednje naloge glede organizacije, razvoja in dela
prostovoljnih gasilskih enot:
svetovanje in pomoč pri pripravi operativne organiziranosti,
spremljanje kadrovske sposobnosti na podlagi rezultatov predhodno opravljene
analize,
ažuriranje podatkov o opremljenosti z gasilsko zaščitno in reševalno opremo,
svetovanje in pomoč pri pripravi operativne pripravljenosti,
nadzor nad opravljanjem javne gasilske službe preko vodstvenih struktur (regijskih
poveljnikov in poveljnikov gasilskih zvez) ter s pomočjo ugotovitev ob analizah
večjih požarov.
1.1.2.

Organizacija strokovnega dela v regijah, izvajanje nalog regijskih poveljstev po
Pravilih gasilske službe in Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev, sklepih UO
ter Poveljstva, sodelovanje pri vodenju in analizah večjih gasilskih intervencij

Regijski poveljniki so sodelovali pri vodenju in analizah večjih intervencij. Poveljnik Gasilske
zveze Slovenije in člani Poveljstva so si ogledali nekatera požarišča in se seznanili s posledicami
ter sodelovali na analizah. Regijski poveljniki so tekoče spremljali in se vključevali v aktivnosti,
ki so bile organizirane na terenu. Prav tako so spremljali procese usposabljanja. Nadzirali so
usposabljanja na nivojih gasilskih zvez. Sodelovali so pri organizaciji usposabljanj na nivojih
gasilskih zvez in gasilskih regij. Na tečajih, katerih nosilka je bila Gasilska zveza Slovenije, so bili
predsedniki izpitnih komisij in nadzorniki izvajanja posameznih usposabljanj.
Člani Poveljstva so sodelovali tudi na usposabljanjih, ki jih je organizirala Uprava RS za zaščito
in reševanje.
Regijski poveljniki so sodelovali in strokovno pomagali pri pripravi ter izvedbi vaj. Strokovno
so svetovali pri načrtovanju ter nabavah gasilske tehnike in opreme. Sodelovali so na
strokovnih posvetih, sestankih in Občnih zborih gasilskih zvez, bili so tudi delegati in nosilci
nalog pri izvajanju gasilskih tekmovanj na nivoju gasilskih zvez ter regij.
Regijski poveljniki so spremljali zbiranje podatkov in izvajanje analiz, ki jih je pripravila Gasilska
zveza Slovenije, oziroma so pri tem aktivno sodelovali. Prav tako so aktivno sodelovali v
delovnih skupinah.
1.1.3.

Organizacija Dneva predsednikov in poveljnikov ter drugih posvetovanj na nivoju
regij

Prvega dne srečanja (1. 2. 2019), ki je potekalo v Slovenski Istri v Zadružnem domu Korte, se
je udeležilo skoraj 180 udeležencev, med njimi številni visoki gostje, vključno z mag. Danilom
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Markočičem, županom Občine Izola, in Karlom Erjavcem, ministrom za obrambo – oba sta
navzoče tudi pozdravila in nagovorila.
Obrambni minister je izpostavil zadnje večje intervencije in pohvalil nivo usposobljenosti
gasilcev za delo v najtežjih razmerah. Poudaril je dobro sodelovanje z vsemi ostalimi službami
sistema zaščite in reševanja ter napovedal prenovo Zakona o gasilstvu s poudarkom na ureditvi
statusa prostovoljnih in poklicnih gasilcev.
Posvet sta vodila Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze
Slovenije, ki sta – po uvodnih pozdravih in nagovoru predsednika Janka Cerkvenika – besedo
predala domačinu Miranu Gregoriču, predsedujočemu v Obalno-kraški regiji.
Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je
predsednikom ter poveljnikom gasilskih zvez predstavil aktualne naloge v letošnjem letu na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vse udeležence posveta povabil na
Bogatajeve dneve zaščite in reševanja od 6. do 8. junija 2019 v Postojni.
Sledil je pregled dela Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v preteklem
in letošnjem letu, kar je predstavil glavni inšpektor mag. Boris Balant.
Vprašanja predsednikov in poveljnikov GZ so se večinoma nanašala na tematike prvih
posredovalcev ter učnih programov in gradiv za izvajanje učnih programov.
Strokovno srečanje se je v soboto (2. 2. 2019) nadaljevalo na isti lokaciji. Prav tako je bilo lepo
obiskano, saj je bilo prisotnih okrog 160 udeležencev. Dan je bil namenjen predvsem gasilski
dejavnosti, saj so predavatelji predstavili področje preventive v gasilstvu.
Predavatelj mag. Dejan Jurkovič je predstavil namen izobraževanja za specialnost
»preventivec«, aktivnosti in cilje Komisije za preventivo ter vlogo takšnih komisij na različnih
nivojih organiziranosti.
Potek usposabljanja gasilcev je predstavil predavatelj Rok Leskovec. Spregovoril je o analizi
stanja temeljnih izobraževanj za leti 2017 in 2018 ter predstavil delo Komisije za izobraževanje
in usposabljanje, s poudarkom na sestavi aktivov in njihovih osnovnih nalog pri pripravi gradiv
ter opisov vaj.
Predavateljica Sonja Šterman je predstavila predlog posodobljene oblike celostne podobe
gasilske uniforme. Udeleženci posveta so si modela moške in ženske uniforme lahko ogledali
v živo, na koncu predstavitve pa so dali načelno soglasje, da se prenova izvede, skladno s
predstavitvijo.
Nov Priročnik o razvrščanju je predstavil predavatelj Andrej Jurjevič, ki je vodil delovno skupino
za njegovo pripravo. Dolgo pričakovan priročnik je bil dobro sprejet in bo koristen učni
pripomoček pri usposabljanju gasilcev.
Aktivnosti, povezane z gasilsko olimpijado 2021, je predstavil predavatelj Zvonko Glažar.
Poudaril je pomembnost dogodka na vseh nivojih. Za primerjavo je podal nekaj statističnih
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podatkov pretekle olimpijade iz Beljaka in predstavil program aktivnosti, ki se že intenzivno
izvajajo v sodelovanju s Celjem.
Leto 2019 je leto jubilejev slovenskih gasilcev. Aktivnosti ob praznovanju 150-letnice gasilstva
na Slovenskem je predstavil predavatelj Martin Štubljar. Poudaril je, da bodo aktivnosti
potekale skozi celo leto, vrhunec dogajanja pa bo septembra z velikim zborovanjem gasilcev
in parado v Metliki. Udeleženci strokovnega srečanja so si ogledali tudi promocijski video,
pripravljen s strani domačinov.
Predavatelj mag. Igor Velov je predstavil delo in aktivnosti Javne agencije RS za varnost
prometa, predavatelj Fadil Mušinović pa je orisal delo Zveze združenj šoferjev in
avtomehanikov.
Zadnja predstavitev, ki jo je podal Milan Dubravac, podpredsednik CTIF, je bila namenjena
varnosti gasilcev na intervencijah in načinu pregledovanja osebne zaščitne opreme
operativnih gasilcev. Soočamo se namreč s problematiko ustreznega vzdrževanja te opreme,
kar posledično vpliva na varnost in zdravje operativnih gasilcev, ki delajo v najzahtevnejših
pogojih.
1.1.4.

Vodenje večjih intervencij

V sklopu izvajanja tečaja za gašenje požarov v naravnem okolju je bilo izvedeno usposabljanje
za tiste operaterje vozila PV-2, ki so sodelovali na tem tečaju.
Vozilo PV-2 je v letu 2019 sodelovalo na:
 usposabljanju gasilcev iz Avstrije na Počku,
 vaji požar v naravi na območju letališča Divača,
 usposabljanju operaterjev pred poletno požarno sezono,
 tečaju za GNO (5 aktivnosti),
 požaru v naravi v Cerju,
 vaji železniška nesreča v Divači,
 vaji Notranjske regije v Cerknici,
 Bogatajevih dnevih v Postojni.
1.1.5.

Strokovna pomoč gasilskim organizacijam pri uporabi Pravil gasilske službe in
Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev

Nadaljevali smo z uveljavljanjem Pravil gasilske službe in Pravil gasilske službe prostovoljnih
gasilcev.
1.1.6.

Sodelovanje v odboru in komisiji za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada ter
priprava strokovnih gradiv

Aktivno smo sodelovali v Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in njegovih
delovnih skupinah pri izvajanju programa dela ter nabavi opreme in oddaji raziskovalnih nalog.
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Sodelovali smo pri razporeditvi nabavljene opreme iz sredstev požarnega sklada, pri
aktivnostih, vezanih na nabavo opreme, pa tudi v skupinah za pripravo gradiv raziskovalnih
nalog. Po potrditvi razdelilnikov opreme na sejah Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada smo z razdelilnikom in načinom delitve seznanili gasilske zveze.
1.1.7.

Aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi razpisa za sofinanciranje gasilske
zaščitne in reševalne opreme

Z razpisom za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme v letu 2019 je bilo
zagotovljenih 1.700.000,00 EUR proračunskih finančnih sredstev.
Za izvedbo razpisa je generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, dne 23. 1. 2019, s
sklepom določil komisijo (11 članov, od tega 3 iz URSZR in 8 iz GZS), z nalogo, da določi pogoje
in predmete razpisa ter izhodiščne vrednosti, pripravi razpisno dokumentacijo, vodi postopek
po načrtu izvedbe razpisa, odpira ponudbe in sestavi zapisnik o tem, pregleda vloge glede na
izpolnjevanje pogojev razpisa in sestavi zapisnik o tem ter skladno z merili določi višine
sofinanciranj za posamezne vlagatelje.
Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/2019, dne 5. 4. 2019. Na razpis je bilo preko
spletnega programa za vodenje evidenc v gasilskih organizacijah (v nadaljevanju VULKAN)
poslanih 738 vlog in sicer v roku (do 8. 5. 2019) 731 pravilnih vlog, 4 vloge so bile oddane samo
v VULKAN-u, 3 vloge pa so bile po pošti oddane prepozno. Od pravilnih prijav je bilo 690
poslanih neposredno s strani prostovoljnih gasilskih društev, za 305 društev pa je vloge poslalo
38 gasilskih zvez. Na razpis so se prijavile tudi tri gasilske zveze s 4 kosi opreme/vozili.
Odpiranje in pregled pravilnosti prijav je opravila komisija v dneh od 9. do 13. 5. 2019 in
sestavila zapisnik. V času do 21. 5. 2019 je potekalo preverjanje podatkov prijavljenih na razpis,
pregled izpolnjevanja pogojev razpisa ter priprava pozivov za dopolnitev vlog.
Dne 23. 5. 2019 je bilo poslano 186 obvestil o ne ustrezanju pogojem razpisa z natančnim
opisom vrste pomanjkljivosti ter z možnostjo naknadne dopolnitve oz. ugovora v roku 8 dni
od prevzema obvestila ter obvestil o upoštevanem gasilskem tipu vozil društvom, katerih
prijava je sodila med »izjeme«. V roku se je odzvalo 97 obveščenih, in sicer je prispelo 80
obvestil o naknadni izpolnitvi pogojev in 17 ugovorov ter kombinacij dopolnitev/ugovor na
ugotovitev komisije o neizpolnjevanju pogojev.
Dne 18. 6. 2019 je komisija obravnavala prispele dopolnitve in ugovore. Ugotovljeno je bilo,
da je 67 posredovanih dopolnitev za izpolnjevanje pogojev ustreznih za uvrstitev v
nadaljevanje postopka, 9 delno ustreznih, 3 pa neustrezne. Od prejetih ugovorov je bilo v
obravnavi kot utemeljenih pozitivno rešenih 6 ugovorov, 2 ugovora sta bila delno utemeljena,
8 pa je bilo zavrnjenih kot neutemeljenih. O obravnavi je komisija sestavila zapisnik. Vsem PGD
oz. GZ, ki so posredovale ugovor ali dopolnitve, je bil o odločitvi komisije dne 20. 6. 2019 poslan
(priporočeno s povratnico) tudi odgovor oz. dokončen sklep.
Po opravljenih postopkih je v celoti izpadlo 16 prijaviteljev, za sofinanciranje pa je ostalo 715
Prijaviteljev, od tega 675 PGD in 40 GZ. Od 37 GZ jih je 32 prijavilo opremo za 305 PGD. Tako
je bilo sofinancirano neposredno ali preko GZ 980 PGD in 3 GZ.
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Po opravljenem izračunu vrednosti sofinanciranja, skladno z merili objavljenimi v razpisu, je
rezultat višine sofinanciranja glede na izhodiščne vrednosti posamezne vrste opreme sledeč:
 osebna oprema, vsi: =17,48 %;
 osebna oprema, manj razviti: 17,48 % + 6,75 % = 24,23 %;
 vozila, vsi: =15,52 %;
 vozila, manj razviti: 15.52 % + 4,06 % = 19,58 %.
Desetim prijaviteljem se, skladno z določilom razpisa, zneska ni izplačalo, ker skupno ne
presega vrednosti 50 €, v skupni vrednosti 364,98 €.
Izdelanih je bilo 705 pogodb za sofinanciranje, ki so bile prijaviteljem (društvom oz. zvezam)
poslane v podpis 21. avgusta 2019. Sredstva so bila na podlagi podpisanih pogodb društvom
nakazana 30. dan po prejemu podpisanega in žigosanega fizičnega izvoda na Upravo RS za
zaščito in reševanje.
1.1.8.

Sodelovanje s Slovensko vojsko, Policijo in Reševalno službo

Konec leta 2018 smo s Slovensko vojsko podpisali letni načrt sodelovanja, v katerega so bile
vključene aktivnosti Gasilske zveze Slovenije, kot tudi gasilskih zvez in PGD za leto 2019.
Na Gasilski zvezi Slovenije smo zbirali prijave gasilcev za tekmovanja v streljanju s puško in jih
posredovali Slovenski vojski, ki je bila organizatorka tekmovanj. Vso dokumentacijo v zvezi s
tekmovanjem smo objavljali na spletni strani (razpis, časovnice, rezultati).
Sodelovanje s Slovensko vojsko je najbolj intenzivno na področju izobraževanj za gašenje
požarov v naravnem okolju, kakor tudi pri intervencijah, v katerih sodelujejo helikopterji
Slovenske vojske.
Tudi s Policijo sodelujemo na osnovi sporazuma o medsebojnem sodelovanju.
Sodelovali smo tudi z Reševalno službo.
1.1.9.

Zbiranje podatkov in urejanje dokumentov o sodelovanju gasilskih enot na velikih
intervencijah za sofinanciranje stroškov intervencij s strani države

V sredo, 21. 8. 2019, je ob 12.24 zagorelo v gozdu na območju Cerja, v občini MirenKostanjevica. Ogenj se je razširil preko regionalne ceste proti italijanski strani, težave pa je
povzročal tudi veter. Gašenje požara se je nadaljevalo tudi v četrtek, 22. 8. 2019. S strani
namestnika poveljnika CZ RS je bil dne 21. 8. 2019 ob 17. uri aktiviran državni načrt, ki je bil
naslednji dan ob isti uri preklican. Pri gašenju požara so sodelovali prostovoljni gasilci
Severnoprimorske, Notranjske in Obalno-kraške regije, poklicni gasilci GE Nova Gorica,
italijanski gasilci ter slovenski in italijanski helikopter.
Gasilska zveza Slovenije je za potrebe priprave obračuna nujnih intervencijskih stroškov na
osnovi izdanega državnega načrta pozvala vsa sodelujoča prostovoljna gasilska društva in
gasilske zveze za podajo poročil preko spletne aplikacije Vulkan. Na osnovi prejetih podatkov
smo pripravili obračun nujnih intervencijskih stroškov, ki znašajo skupaj 59.415,00 EUR.
Po zbranih podatkih je sodelovalo 499 prostovoljnih gasilcev, od katerih je 228 gasilcev
prijavilo uveljavljanje pravice do nadomestila za odsotnost z dela v ocenjeni vrednosti
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20.520,00 EUR. Za gasilska vozila, agregate, motorne žage in motorne brizgalne so sodelujoči
porabili skoraj 6.000 litrov goriv in maziv, kar znaša 7.764,00 EUR. Na intervenciji so
prostovoljni gasilci poškodovali opremo in vozila vrednosti 18.656,00 EUR. Vrednost čiščenja
gasilske zaščitne opreme pa je bila 12.475,00 EUR.
Po prejetju sredstev smo s sodelujočimi gasilskimi organizacijami sklenili pogodbe in jim
nakazali pogodbena sredstva, nadomestila za odsotnost z dela pa smo nakazali delodajalcem.
1.1.10. Zavarovanje za primer poškodbe pri delu pri ZZZS
Pripravili smo navodila in obrazce za sklenitev in plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri
delu ter zavarovanja za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri
opravljanju svojih aktivnosti ter oddajo REK-1b obrazcev za leto 2019. Gradivo smo
posredovali gasilskim zvezam, ga objavili na spletni strani ter gasilcem nudili strokovno pomoč
pri sklepanju zavarovanj in pri prijavah poškodb.
1.1.11. Preimenovanja v čine
V letu 2019 smo na nivoju Gasilske zveze Slovenije sprejeli, obdelali in pozitivno potrdili 805
predlogov za preimenovanja v čine. Število preimenovanj po vrstah činov je razvidno iz grafa.
Preimenovanja izvaja strokovna služba sproti, za kar je urejeno pooblastilo, potrjuje pa jih
Poveljstvo v obliki seznama. Za člane, ki so bili preimenovani v čine, smo izdelali diplome in
odločbe ter jih poslali na GZ.
1.1.12. Priznavanje gasilskih specialnosti, usposabljanj in činov
V letu 2019 smo priznali 846 specialnosti in usposabljanj. Za člane smo izdelali diplome in
odločbe ter jih poslali na GZ.
1.1.13. Vpisi v program Vulkan
Na podlagi pisnih prošenj gasilskih zvez, društev oz. posameznikov smo članom popravljali
rojstne podatke, redno vpisovali tečaje, čine in odlikovanja, ki so bili potrjeni v preteklosti in s
strani PGD niso bili pravočasno vpisani v Vulkan. Prav tako smo redno ažurirali osnovne
podatke gasilskih organizacij – matične in davčne številke, številke TRR ter podatke o
kategorijah GE in osrednjih GE v občinah. Skladno s spremembo sestave organov GZS smo
ažurirali tudi funkcije. Vpisali smo tudi vse ostale aktualne zadeve in aktivnosti na nivoju
Gasilske zveze Slovenije ter članom vpisali delo.
1.1.14. Sodelovanje pri izvedbi tekmovanja v tehničnem reševanju
V okviru Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja je 19. oktobra 2019 na parkirišču ob Ulici 1.
maja ob Zavodu Znanje Postojna potekalo 10. tekmovanje iz tehničnega reševanja ob
prometni nesreči. Na njem tekmujejo operativni poklicni ali prostovoljni gasilci gasilskih enot
širšega pomena. Tekmovanja se je udeležilo 17 enot.
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1.1.15. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja
Od 17. do 19. oktobra 2019 smo sodelovali Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Postojni.
Na sejmu je Gasilska zveza Slovenije sodelovala z razstavnim prostorom, na katerem smo na
panojih predstavili organiziranost slovenskega prostovoljnega gasilstva in večje dogodke.
Podrobneje sta bila predstavljena tudi pomembna dogodka – mladinsko gasilsko olimpijado v
Švici in praznovanja ob 150-letnici slovenskega gasilstva. Na posebnem panoju je bila tudi
napoved gasilske olimpijade, ki jo bomo gostili leta 2022 v Celju, ter predstavljeni prototipi
nove gasilske uniforme. Prav tako je veliko zanimanja požela domiselna delavnica Oskarja
Neuvirta – člana komisije za preventivo GZS.
V četrtek, 17. 10. 2019, smo popoldne organizirali strokovni posvet iz preventive. Rdeča nit
posveta, ki se ga je udeležilo 24 udeležencev, je bila požarna varnost v večstanovanjskih
objektih. V petek, 18 .10. 2019, je bil dopoldne organiziran še posvet enot širšega pomena, ki
se ga je udeležilo 75 gasilcev.
V petek, 18. 10. 2019, je v popoldanskem času potekala vaja državnega pomena »Vaja
Postojna 2019«. Vaja je potekala s predpostavko močnega neurja, ki se je razbesnelo na
območju mesta in širše okolice. Sledile so verižne nesreče, vključno z množično prometno
nesrečo, tako da je bilo prikazano hkratno delo na več točkah.
V soboto, 19. 10. 2019, je bilo na atletskem stadionu mednarodno gasilsko tekmovanje v
organizaciji Gasilske zveze Slovenije. Tekmovalo se je v dveh disciplinah in štirih kategorijah,
sodelovalo pa je kar 60 ekip gasilcev – med njimi je bila tudi ekipa s Hrvaške.
1.1.16. Aktivnosti za izgradnjo vadbenih poligonov
Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije se je redno seznanjalo s potekom izgradnje tretjega
regijskega vadbenega poligona v Jesenicah.
V postopku povpraševanja za izgradnjo vadbenega poligona za usposabljanje gasilcev –
Jesenice – izvedenega na podlagi okvirnih sporazumov za izgradnjo vadbenih poligonov, smo
kot najugodnejšo dopustno ponudbo izbrali ponudbo ponudnika Gorenjska gradbena družba
d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj s ponujeno ceno 346.922,42 EUR brez DDV.
Po uvedbi v delo je omenjeno podjetje gradbena dela izvajalo do meseca decembra 2019.
Slovesno odprtje regijskega gasilskega vadbenega poligona Jesenice je predvideno v mesecu
aprilu 2020.
Poligon je zgrajen po tipskem načrtu, enakem za gradnjo vseh 17 gasilskih vadbenih centrov
po Sloveniji – regijski gasilski vadbeni poligoni bodo namenjeni praktičnemu usposabljanju
gasilcev na regijski ravni.
Na poligonu se bodo izvajala praktična usposabljanja gasilcev na tečajih za operativnega
gasilca in višjega gasilca ter pripravljalne vaje na tečajih za nižjega gasilskega častnika in
gasilskega častnika. Poligon se bo uporabljal za izvajanje praktičnih vaj gasilcev v obliki urjenja
enot, oddelkov in skupin.
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Regijski vadbeni poligoni bodo primerni tudi za usposabljanja ostalih pripadnikov sil za zaščito
in reševanje.
Izvajajo se vzporedne aktivnosti za pričetek gradnje poligonov na lokacijah Grosuplje,
Žužemberk, Zagorje ob Savi, Ajdovščina, Krško, Domžale in Murska Sobota, ki jih je potrdilo
poveljstvo GZS.
1.1.17. Sodelovanje pri projektih
Nadaljevanje projekta Interreg SLOVENIJA – HRVAŠKA: ENRAS
GZS v projektu aktivno sodeluje kot projektna partnerica. Sodelujemo na sestankih UO,
strokovne skupine in drugih internih sestankih, novinarski konferenci ter drugih aktivnostih,
skrbimo za ažurnost strani projekta na različnih spletnih mestih ter – skladno z zahtevami
projekta – oddajamo vsebinska in finančna poročila nacionalni kontroli, Službi vlade RS za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko. O poteku projekta tudi redno seznanjamo gasilsko
javnost preko člankov v reviji Gasilec, prav tako v sodelovanju z IJS (v nadaljevanju: Inštitut
Jožef Štefan) v strokovnih revijah z njihovega področja.
V Sloveniji smo v projekt vključili 31 gasilskih enot širšega pomena (GEŠP) s pooblastili za
posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ki delujejo na programskem območju, ki
obsega statistične regije: Pomursko, Podravsko, Savinjsko, Zasavsko, Posavsko, Jugovzhodno
Slovenijo, Osrednjo Slovenijo, Primorsko-notranjsko ter Obalno-kraško.
V dogovoru z URSZR smo prevzeli koordinacijo GEŠP-ov ter skupaj z IJS načrtujemo
individualna in skupna usposabljanja. V letu 2019 se je individualnih usposabljanj udeležilo 23
GEŠP, kar pomeni 276 gasilcev (po 12 gasilcev iz vsakega GEŠP). Usposabljanje posameznih
enot je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu se gasilci seznanijo z osnovnimi znanji s
področja radioaktivnega sevanja, med praktičnim delom pa vadijo uporabo merilnikov
radioaktivnosti in postopanje v primeru prisotnosti radioaktivnega sevanja. Hkrati s tem
poteka dodatno usposabljanje za uporabo detektorjev ChemPro, ki so jih GEŠP prejele od
Uprave RS za zaščito in reševanje.
V letu 2019 smo aktivno sodelovali pri organizaciji in izvedbi štirih skupnih vaj, in sicer sta bili
dve v Sloveniji in dve na Hrvaškem. Sodelovalo je 15 GEŠP iz Slovenije, kar pomeni 75 gasilcev
(5 gasilcev iz vsakega GEŠP-a). Na skupnih vajah se enote urijo na podlagi različnih scenarijev
kot so: požar med izvajanjem industrijske radiografije, posredovanje ob razlitju radioaktivne
snovi, nesreča vozila z radioaktivnim tovorom. Priprava na skupne vaje poteka v sodelovanju
z IJS, IMI (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada), Gasilsko šolo, URSZR, URSJV,
ARAO, sodelujejo tudi inštruktorji GZS.
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Projekt Interreg ITALIA - SLOVENIJA: STRATEŠKI PROJEKT CZ “CROSSIT SAFER”
Z uvodnim sestankom v Udinah (Italija), se je uradno začel projekt CROSSIT SAFER
(CROSsborder SI-IT cooperation for SAFEr Region), ki se nanaša na čezmejno sodelovanje med
Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo.
Gasilska zveza Slovenije v projektu aktivno sodeluje kot projektna partnerica. Sodelujemo na
sestankih ter aktivnostih vseh projektnih partnerjev, skladno z zahtevami projekta, oddajamo
vsebinska in finančna poročila nacionalni kontroli, Službi vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko. O poteku projekta tudi redno seznanjamo gasilsko javnost preko člankov
v reviji Gasilec.
V letu 2019 so se odvijale naslednje aktivnosti: posodobitev in razširitev Atlasa protipožarnih
objektov; v sodelovanju z URSZR digitalizacija kart in povezava v informacijski sistem, nakup
brezpilotnega zrakoplova; organizacija in izvedba dveh usposabljanj za uporabo brezpilotnega
zrakoplova v gasilski organizaciji, priprava učbenika, učnega programa; nakup motornih žag in
kompletov osebne zaščitne opreme; nakup tabličnih računalnikov za uporabo digitaliziranih
kart. Nekaj izmed omenjenih aktivnosti je bilo realiziranih, nekatere pa so še v teku, saj projekt
traja do konca leta 2021.
1.1.18. Aktivnosti Poveljstva
Poveljstvo je imelo 7 sej:
29. 1. 2019 v Polhovem Gradcu,
23. 4. 2019 v Zagorju ob Savi,
28. 5. 2019 na Igu (skupna seja UO in Poveljstva),
28. 8. 2019 v Metliki (skupna seja UO in Poveljstva),
24. 10. 2019 v Novem mestu,
22. 11. 2019 v Ormožu,
24. 12. 2019 v Križah pri Tržiču (skupna seja UO in Poveljstva).
Na sejah je Poveljstvo obravnavalo poročila o izvajanju sklepov prejšnjih sej, preimenovanja v
čine ter naslednja področja: izobraževanje, tehniko, tekmovanja, zakonodajo, regijske
poligone, cenik gasilskih storitev, program za mesec oktober, poročila o delu komisij Poveljstva
ter druge aktualne zadeve. Podrobnosti o delu Poveljstva so zapisane v zapisnikih, ki so
objavljeni na spletni strani.
1.1.19. Druge operativne naloge, ki bodo nastale pri delu GZS oziroma bodo prenešene na
GZS
Redno smo izvajali vse naloge, ki so bile sprejete na organih GZS ali prenešene na GZS s strani
drugih organizacij. To so naloge, ki niso bile zapisane v programu dela, njihova narava pa je
zahtevala naše sodelovanje.
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Z dvema predstavnikoma Poveljstva smo v mesecu septembru sodelovali na dvodnevni
delavnici "Podpora države gostiteljice", v mesecu novembru pa na načrtovalski konferenci vaje
SIQUAKE na Brdu pri Kranju. Sodelovanje pri vaji se nadaljuje.
Konec leta smo na URSZR sodelovali na sestanku delovne skupine na temo prenovo GIS slojev
teritorialnih gasilskih enot in izračuna kategorizacije. Z aktivnostmi se nadaljuje.
Ažurirali smo podatke gasilskih organizacij v seznamu upravičencev za donacije od dohodnine
ter ga posredovali na URSZR, le-ta pa naprej na Ministrstvo za finance.
Konec leta smo začeli sodelovati s Kovanček Group in zbiranjem donacij za dohodnino preko
spletne platforme. V nekaj dneh smo zbrali več kot 6 tisoč zahtevkov zavezancev, ki so odstopili
del dohodnine za leto 2019 gasilskim organizacijam. Na FURS smo posredovali vso potrebno
dokumentacijo in pojasnila v zvezi s tem. Z zbiranjem donacij preko spletne platforme se
nadaljuje tudi v letu 2020.

1.2. INDUSTRIJSKO GASILSTVO
1.2.1.

Krepitev industrijskega gasilstva in njegovega enakopravnega povezovanja v
gasilsko organizacijo

Komisija je nadaljevala z nalogo, ki si jo je zastavila na začetku delovanja. Svoje aktivnosti
usmerja k krepitvi industrijskega gasilstva in se pri organih Gasilske zveze Slovenije zavzemala
za aktivno vključevanje industrijskih gasilskih enot v slovensko gasilsko organizacijo.
1.2.2.

Vzpodbujanje IGE za izvedbo revizije operativnih načrtov ter načrtov alarmiranja
IGE na osnovi podanega predloga, v kolikor IGE tega še nimajo urejeno

Člani komisije so spodbujali in spremljali revizije operativnih načrtov ter načrtov alarmiranja
po industrijskih gasilskih enotah ter odgovarjali IGE in PIGD na vprašanja okoli organiziranosti
in zakonodaje.
1.2.3.

Posvet / seminar industrijskih gasilskih enot

Posvet na temo korporativne varnosti je bil izveden 20. novembra. Posveta se je udeležilo 53
udeležencev in je zajemal teme:
Vloga gasilcev pri korporativni varnosti podjetja,
Potenciali gasilcev v industriji,
Povezava industrije in gasilcev,
Podajanje informacij za javnost pri velikih nesrečah v industriji.

12 / 59

Poročilo o realizaciji programa dela Gasilske zveze Slovenije za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019

1.2.4.

Aktivno delo komisije

Komisija je sodelovala na konferenci Korporativna varnost ICS na Brdu ter korespondenčno
sodelovala pri pripravi programa dela za leto 2020.

1.3. POŽARI V NARAVI
1.3.1.

Spremljanje problematike požarov v naravi doma in v tujini ter sodelovanje pri
analizah velikih požarov ter nudenje pomoči članov komisije na terenu, skladno s
potrebami

Redno smo spremljali stanje požarne varnosti v naravnem okolju doma in v tujini ter o stanju
poročali na Poveljstvu Gasilske zveze Slovenije.
V skladu z Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju smo tudi letos zagotovili, da se
je v poletnih mesecih v IC Sežana izvajalo usposabljanja za gašenje požarov v naravi, s čimer
se je povečala operativna sposobnost domačih gasilcev.
Spremljali smo aktivnosti ob gašenju požarov po Sloveniji in v tujini. V mesecu marcu smo
sodelovali in koordinirali delo pri gašenju večjega požara na mejnem območju in na območju
Hrvaške s helikopterjem SV.
1.3.2.

Usposabljanje za velike intervencije s področja vodenja, topografije, uporabe PV-2,
telekomunikacij in uvajanje topografskih znakov in simbolov za delovne karte

V skladu s pripravami na požarno sezono smo junija opravili operativni sestanek – skupaj s
predstavniki URSZR in Gasilske šole – kjer smo pregledali in dorekli določene postopke, ki so
pomembni za uspešno izvedbo programov usposabljanj v poletni sezoni.
Na vozilu PV-2 so bili opravljeni potrebni kontrolni pregledi, ki so predpogoj za zagotavljanje
operativne zmogljivosti v poletni požarni sezoni. Vsi operaterji so se udeležili dveh
uporabniških usposabljanj, ki jih je izvedel izvajalec prenove telekomunikacijskih naprav.
Usposabljanja smo izvedli v Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana.
V vozilu je bil nameščen nov ploter, ki omogoča tiskanje kart, in dron, ki omogoča ogled terena
iz zraka. Operaterji drona so bili na usposabljanju. Vozilo in dron so pripravljeni za delo na
terenu.
1.3.3.

Sodelovanje z gozdarji ZGS (kartografija – revizija Atlasa protipožarnih objektov,
dežurstva, vključevanje v intervencije, načrti varstva pred požari) ter SŽ in URSZR
na preventivnem področju

Na vseh aktivnostih, ki smo jih organizirali na temo gašenja požarov v naravi, so sodelovali tudi
predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije. Predstavniki Zavoda za gozdove – OE Sežana v času
velikih požarov na Krasu zagotavljajo kartografsko in drugo strokovno pomoč gasilcem na
terenu. Pripravljale so se podlage za nov atlas.
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1.3.4.

Sodelovanje s predstavniki Slovenske vojske in MNZ na področju usposabljanja in
gašenja ter pri izvajanju nalog gašenja s helikopterji in letali

Aktivno sodelujemo pri izvajanju usposabljanj za gasilce za uporabo zrakoplovov SV – modul
B. Usposabljanja se izvajajo na terenu, v skladu s sprejetimi programi izobraževanj.
V letu 2019 ni bilo večjih potreb po pomoči SV s svojimi plovili.
Največja akcija je bila na območju Cerja. Pri gašenju so zračna plovila sodelovala 6-krat.
Gasilci so sodelovali pri pristajanjih helikopterjev na heliodromih.
1.3.5.

Sodelovanje pri uvedbi nove letalske frekvence FIREGUARD

Letalska frekvenca se uporablja za potrebe opazovanja, obveščanja in spremljanja naravnih
nesreč. Ob delu s plovili SV se redno preverja uporabnost in delovanje te frekvence. Načrtovalo
se je nabavo postaj za ReCO in gasilske enote.
1.3.6.

Sodelovanje pri razvoju gasilskih vozil za gašenje požarov v naravi ter ostale
opreme (prototip telovnika/majice za vodenje), pomoč URSZR pri nabavah opreme
za skladišče KRAS

Komisija je sodelovala pri tipizaciji gasilskih vozil, ki ureja tudi tipizacijo vozil za gozdne požare.
Tako kot vsa leta, smo sodelovali pri pripravi predloga programa nabav opreme. Jeseni smo
sodelovali pri testiranju specialnega vozila za gašenje - Multifire, slovenskega proizvajalca. V
letu 2019 je bila nabavljena tudi nova oprema za gašenje s helikopterji in nekaj opreme je bilo
dodeljene gasilskim enotam.
1.3.7.

Izvedba posveta in sodelovanje na drugih seminarjih, posvetih, usposabljanjih na
temo gašenja požarov v naravi

Sodelovali smo na strokovnih seminarjih in vajah, ki so bile organizirane na terenu. Obiskali
smo gasilsko šolo v Vurzburgu na Bavarskem in si ogledali njihovo opremo in naprave za
gašenje gozdnih požarov.
1.3.8.

Sodelovanje v komisiji CTIF ter drugo mednarodno in obmejno sodelovanje ter
izvedba strokovne ekskurzije v Toskano

Najbolj tesno je sodelovanje v obmejnem pasu z republiko Hrvaško ter Italijo, kjer smo v rednih
kontaktih z predstavniki njihovih gasilskih organizacij. Sodelovanje je dobro tudi z Avstrijo.
1.3.9.

Priprava in prevod strokovne literature (izdelava žepnega opomnika, prevod ICS
priročnika)

Komisija je sodelovala pri projektu vodenja intervencij, del naloge je uporabniški priročnik za
vse službe, ki je v pripravi. Objavljenih je bilo več člankov o požarih in vremenu.
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1.3.10. Usposabljanje domačih in tujih gasilcev na temo gašenja požarov v naravi
V aprilu smo izvedli usposabljanja avstrijskih gasilcev. Izvedena je bila tudi skupna praktična
vaja. V poletnem obdobju je GZS organizirala 6 tečajev v Sežani za gašenje gozdnih požarov.
Organizirano je bilo tudi dežurstvo v poletni sezoni.
1.3.11. Aktivno delo komisije
Komisija je korespondenčno pripravila plan dela za leto 2020.

1.4. TEHNIKA
1.4.1.

Implementacija tipizacije gasilskih vozil

Komisija je z rednimi pregledi gasilskih vozil tudi v letu 2019 nadzirala izvajanje zahtev
tipizacije in nadgraditeljem svetovala glede samih posodobitev. V praksi nismo zaznali
posebnih težav.
1.4.2.

Posodobitev standardov za osebno in zaščitno opremo gasilca

Redno spremljamo razvoj standardizacije na področju EU in sledimo usmeritvam in zahtevam.
Zaključen je bil projekt nove gasilske uniforme za člane in članice.
1.4.3.

Spremljanje razvoja podvozij za gasilska vozila in izdajanje mnenj o njihovi
ustreznosti glede na tipizacijo ter sodelovanje z nadgraditelji

Komisija je v letu 2019 izdala 130 mnenj o ustreznosti podvozij za izdelavo v določen tip
gasilskega vozila. Mnenje, ki ga izda Komisija za gasilsko tehniko, je osnova za nabavo
določenega tipa podvozja, ki se kasneje predela v gasilsko vozilo. Ob prehodu na nove zahteve
tipizacije gasilskih vozil je Komisija še posebej poudarjala glavne spremembe in zahteve po
posameznem tipu gasilskega vozila.
Dnevno sodelujemo s proizvajalci podvozij in pridobivamo podatke, ki so pomembni za
izdelavo ocene ustreznosti.
Komisija lahko na podlagi ocene ustreznosti izda tudi mnenje za izdelavo
pilotnega/projektnega vozila na nekem novem podvozju, ki se šele pojavi na tržišču.
Komisija aktivno sodeluje z vsemi nadgraditelji gasilskih vozil in na ta način redno rešuje odprta
vprašanja in predloge, ki vplivajo na končno izdelavo gasilske nadgradnje.
1.4.4.

Pregledi gasilskih vozil z ugotavljanjem ustreznosti glede na tipizacijo

Komisija, ki pregleduje izdelana gasilska vozila, je leta 2019 opravila 129 pregledov. Pregledi
se izvajajo na terenu pri izdelovalcih nadgradenj gasilskih vozil.
Na podlagi pregleda Komisija izda zapisnik o prevzemu gasilskega vozila, ki je podlaga za
drugostopenjsko homologacijo in spremembo statusa vozila.
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1.4.5.

Izdajanje mnenj o ustreznosti osebne in skupne zaščitne opreme

Komisija je redno pripravljala ocene za novo gasilsko zaščitno in reševalno opremo ali nove
dobavitelje, spremljala in nadzirala izvajanje tipizacije gasilske zaščitne in reševalne opreme
pri proizvajalcih, zastopnikih, prodajalcih in neposrednih uporabnikih ter sodelovala z
izdelovalci opreme v smislu stalne izboljšave.
1.4.6.

Spremljanje razvoja gasilske tehnike in pripravljanje predlogov za njihovo uvajanje

Komisija za tehniko je tekoče spremljala razvoj gasilske tehnike in pripravljala predloge za
uvajanje novosti. Zaradi tega smo se udeležili predstavitev gasilske opreme, ki jo organizirajo
proizvajalci ali zastopniki gasilske tehnike ter nadgraditelji gasilskih vozil.
Izdelava nadgradenj je v Sloveniji na zelo visoki ravni, kar pomeni, da se gasilske organizacije
večinoma odločajo za nadgradnjo gasilskih vozil pri domačih nadgraditeljih.
1.4.7.

Spremljanje in nadziranje izvajanja tipizacije gasilske zaščitne in reševalne opreme
v gasilskih organizacijah in pri proizvajalcih

Redno skrbimo za ažuriranje pogodb o uporabi zaščitnega znaka kakovosti Gasilske zveze
Slovenije. V primeru sprememb proizvajalci v pregled priložijo nove vzorce in dokumentacijo,
kar se tudi ustrezno zabeleži v pogodbo.
Na podlagi naročil proizvajalcev skrbimo za redno izdajanje zaščitnih znakov Gasilske zveze
Slovenije in o izdanih znakih vodimo ustrezno evidenco.
1.4.8.

Aktivno delo komisije

Komisija je imela 1 korespondenčno in 4 redne seje. Člani so se redno udeleževali tudi drugih
organiziranih aktivnosti na to temo (delovni sestanki, predstavitve opreme itd.).

1.5. NEVARNE SNOVI
1.5.1.

Priprava smernic, priporočil in opomnikov za specifične intervencije z nevarnimi
snovmi na podlagi pregleda statistike nesreč z nevarnimi snovmi

Komisija je sodelovala z avtorji strokovnih člankov, ki pripravljajo gradivo za objavo v reviji
Gasilec.
1.5.2.

Spremljanje intervencij z nevarnimi snovmi, strokovna pomoč pri intervencijah ter
njihova analiza

Redno spremljamo vse dogodke, povezane z nesrečami z nevarnimi snovmi, ter se po potrebi
vključujemo v strokovne razprave in sledimo analizam le-teh.
1.5.3.

Priprava predlogov za ažuriranje in posodobitev učnih programov, baze NevSnov in
smernic za opremljanje gasilskih enot
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Člani komisije so aktivno sodelovali pri pripravi učnih programov, po katerih se izvaja
usposabljanja gasilcev in spremljali njihovo implementacijo.
1.5.4.

Spremljanje predpisov s področja nevarnih snovi

Člani komisije redno sledijo informacijam, ki se navezujejo na področje nevarnih snovi in
spremljajo aktualno zakonodajo ter obravnavajo strokovno literaturo na to temo.
1.5.5.

Ogled vaj, seminarjev in izobraževanj s področja nevarnih snovi

Člani komisije se udeležujejo predstavitev opreme in drugih sredstev za področje nevarnih
snovi ter sodelujejo na strokovnih posvetih, ki obravnavajo to problematiko.
1.5.6.

Objavljanje strokovnih člankov s področja nevarnih snovi v strokovnem glasilu ter
nabava strokovne literature za potrebe delovanja komisije (ERG 2018)

Komisija pripravlja strokovne članke na temo nevarnih snovi, ki se objavljajo v reviji Gasilec.
1.5.7.

Mednarodno sodelovanje (Komisija za nevarne snovi CTIF itd.)

Predsednik komisije se udeležuje zasedanj komisije CTIF. Obravnavana tematika s komisij CTIF
je kasneje v obliki poročila predstavljena tudi na rednih sejah komisije.
1.5.8.

Dekontaminacija (problematika dekontaminacije osebne opreme, sodelovanje v
medresorski komisiji za množično dekontaminacijo)

Člani komisije se seznanjajo s problematiko dekontaminacije osebne zaščitne opreme in
sodelujejo s predstavniki podjetja, ki nudijo tovrstno ponudbo.
1.5.9.

Aktivno delo komisije

Komisija je imela 1 sejo. Člani komisije so si korespondenčno redno izmenjevali informacije ter
se udeleževali tudi drugih organiziranih aktivnosti s tega področja.
Predsednik komisije skupaj s strokovnimi sodelavci GZS sodeluje v mednarodnem projektu
ENRAS, v katerem se gasilci usposabljajo za posredovanje ob radioloških dogodkih.

1.6. REŠEVANJE NA VODI IN IZ VODE
1.6.1.

Sodelovanje z URSZR in ostalimi službami s področja reševanja iz vode in na vodi

Po potrebi se vključujemo v strokovne razprave in udeležujemo organiziranih posvetov in
delavnic na to temo.
1.6.2.

Sodelovanje pri predstavitvah, seminarjih za reševalce iz vode, na predstavitvah
opreme in novosti za reševalce

Redno se udeležujemo vseh organiziranih predstavitev in seminarjev.
1.6.3.

Priprava gradiv za temeljne programe usposabljanj prostovoljnih gasilcev
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Komisija je na poziv aktiva, ki pokriva področje reševanja, začela z pripravo praktičnih vaj za
temeljne učne programe, in sicer za tečaj operativnega gasilca (poglavje poplave in reševanje
na in ob vodi) ter tečaj višji gasilec (poglavje reševanje na in ob vodi).
1.6.4.

Aktivno delo komisije

Komisija je imela 1 sejo. Poleg tega si člani informacije izmenjujejo korespondenčno. Člani
komisije so se redno udeleževali organiziranih aktivnosti s tega področja, predvsem raznih
predstavitev opreme za reševanje na vodi in iz vode.

1.7. GASILSKA TEKMOVANJA
1.7.1.

Organizacija in izvedba pokalnega tekmovanja v spajanju sesalnega voda Gasilske
zveze Slovenije za leto 2019

Jeseni 2018 smo izdali razpis za organizatorje in tekmovalne enote. Na osnovi prijav
organizatorjev smo na Komisiji za tekmovanja pripravili predlog organizatorjev in datumov
tekmovanj, ki jih je potrdilo Poveljstvo GZS.
Organizatorji pokalnih tekmovanj v spajanju sesalnega voda v letu 2019 so bili: PGD Starše (19.
1.), Kebelj (9. 2.), Zalog pri Cerkljah (23. 2.) in Zagradec pri Grosupljem (9. 3.).
Na pokalnih tekmovanjih je sodelovalo 41 tekmovalnih enot, od tega 26 enot članov in 15 enot
članic. Na posameznih pokalnih tekmovanjih so – poleg prijavljenih tekmovalnih enot v cikel –
sodelovale tudi lokalne tekmovalne enote in gostje iz tujine.
Gasilska zveza Slovenije je pred vsakim tekmovanjem izvedla računalniški žreb tekmovalnih
enot. Za vsako tekmovanje je imenovala nadzornika tekmovanja, štiri predsednike
ocenjevalnih komisij, štiri sodnike št. 1 ter računalniškega operaterja. Ostale sodnike in
tekmovalni odbor so imenovali posamezni organizatorji. Organizatorjem smo pred
tekmovanjem odobrili izvedbo tekmovanja in potrdili predlog tekmovalnega odbora in
ocenjevalnih komisij.
Prve tri tekmovalne enote v celotnem ciklusu so prejele pokale in medalje, prvih šest enot v
obeh kategorijah pa tudi praktične nagrade. Najboljši tekmovalni enoti v obeh kategorijah sta
osvojili tudi prehodna pokala. Tekmovalne enote, ki so na vseh petih tekmovanjih osvojile
točke, so prejele gasilnik S6, tekmovalne enote, ki so sodelovale na več kot polovici pokalnih
tekmovanj, pa priznanja.
Razpise, časovnice in rezultate pokalnih tekmovanj smo sproti objavljali na spletni strani.
Po zaključku tekmovanj smo izvedli analize ocen nadzornikov in tekmovalnih enot ter realizirali
sofinanciranje organizacije pokalnih tekmovanj.
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1.7.2.

Organizacija in izvedba pokalnega tekmovanja Gasilske zveze Slovenije za leto 2019
(člansko, starejši)

Jeseni 2018 smo izdali razpis za organizatorje ter tekmovalne enote. Na osnovi prijav
organizatorjev smo na Komisiji za tekmovanja pripravili predlog organizatorjev in datumov
tekmovanj, ki jih je potrdilo Poveljstvo GZS.
Organizatorji članskih pokalnih tekmovanj so bili: PGD Kamence (18. 5.), PGD Hajdoše (25. 5.),
PGD Podgorci (15. 6.), PGD Štrekljevec (22. 6.) in PGD Škofja vas (21. 9.).
Pokalna tekmovanja starejših gasilcev in gasilk pa so organizirali: PGD Oplotnica (18. 5.), PGD
Prepolje (25. 5.), PGD Vojnik (22. 6.), PGD Polje (13. 7.), PGD Latkova vas (10. 8.), PGD Lovrenc
na Dravskem polju (17. 8.)in PGD Prevalje (31. 8.).
Za vsa pokalna tekmovanja Gasilska zveza Slovenije imenuje nadzornika. Za članska
tekmovanja imenuje GZS tudi predsednike in sodnike št. 3 za vajo z MB, za tekmovanja
starejših gasilcev pa predsednike komisij za vajo s hidrantom in vajo raznoterosti.
Organizatorjem pred tekmovanjem odobrimo izvedbo tekmovanja in potrdimo predlog
tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij. Na tekmovanjih starejših gasilcev je prisoten
tudi predstavnik Sveta veteranov GZS.
Razpise, časovnice in rezultate pokalnih tekmovanj smo sproti objavljali na spletni strani.
V vseh štirih kategorijah je na članskem pokalnem tekmovanju sodelovalo 30 tekmovalnih
enot, od tega 11 enot članov A, 6 enot članic A, 9 enot članov B in 5 enot članic B. Na pokalnih
tekmovanjih starejših je sodelovalo 32 tekmovalnih enot, od tega 8 enot starejših gasilk in 24
enot starejših gasilcev.
Po zaključku tekmovanj smo izvedli analize ocen nadzornikov in tekmovalnih enot ter realizirali
sofinanciranje organizacije pokalnih tekmovanj.
1.7.3.

Organizacija in izvedba pokalnega tekmovanja gasilskih dvojic Gasilske zveze
Slovenije za leto 2019

Jeseni 2018 smo izdali razpis za organizatorje ter tekmovalne enote. Na osnovi prijav
organizatorjev smo na Komisiji za tekmovanja pripravili predlog organizatorjev in datumov
tekmovanj, ki jih je potrdilo Poveljstvo GZS.
Pripravili smo posodobljena pravila tekmovanja in navodilo za izvedbo pokalnega tekmovanja,
ki jih je potrdilo Poveljstvo.
Dne 7. 3. 2019 smo v PGD Oplotnica organizirali posvet sodnikov in organizatorjev.
Za tekmovanja v letu 2019 so bili na Poveljstvu potrjeni naslednji organizatorji: GZ Ormož (18.
5.), PGD Videž (1. 6.), PGD Spodnja Polskava (4. 8.) in PGD Žužemberk (24. 8.).
V ciklusu je sodelovalo 15 dvojic, od tega 5 dvojic mešano in 11 dvojic članov.
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Za vsa pokalna tekmovanja Gasilska zveza Slovenije imenuje nadzornika, predsednika
ocenjevalne komisije in sodnika C 1. Organizatorjem pred tekmovanji odobrimo izvedbo
tekmovanja in potrdimo predlog tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij.
Pokalno tekmovanje je na podlagi razpisa in števila prijav dvojic potekalo v dveh kategorijah:
člani in mešano.
Razpise, časovnice in rezultate pokalnih tekmovanj smo sproti objavljali na spletni strani.
Na zaključnem tekmovanju smo podelili priznanja, medalje, pokale, prehodne pokale in
praktične nagrade za dosežene rezultate v ciklusu pokalnega tekmovanja gasilskih dvojic
Gasilske zveze Slovenije za leto 2019.
Po zaključku tekmovanj smo izvedli analize ocen nadzornikov in tekmovalnih enot ter realizirali
sofinanciranje organizacije pokalnih tekmovanj.
1.7.4.

Tekmovanja v ciklusu gasilskih tekmovanj v obdobju 2019-2020

Organizacija in izvedba rednih izobraževanj s testiranjem za sodnike, ki so sodili na
tekmovanjih GZ in regijskih tekmovanjih
Gasilska zveza Slovenije je organizirala dva posveta za poveljnike gasilskih zvez in pomočnike
poveljnikov GZ za tekmovanja, in sicer dne 11. 3. 2019 na Igu in 12. 3. 2019 v Pekrah. Nato
smo skupaj z regijskimi poveljniki organizirali posvete po regijah. Skupaj je bilo organiziranih
24 posvetov, ki se jih je udeležilo 1291 sodnikov gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih
disciplin. Uspešnost je bila 93,4 %. Na posvetih sta predavala dva člana Komisije za
tekmovanja, ki sta bila tudi člana izpitne komisije.
REGIJA

DAN

DATUM

URA

LOKACIJA

GZS - POVELJNIKI REGIJ, GZ, POMOČ. ZA
PONEDELJEK 11.3.
TEK.

17:00 IC IG

GZS - POVELJNIKI REGIJ, GZ, POMOČ. ZA
TOREK
TEK.

17:00 IC PEKRE

12.3.

POMURSKA

PONEDELJEK 18.3.

18:00 PGD MURSKA SOBOTA

MARIBORSKA

TOREK

19.3.

17:00 IC PEKRE

LJUBLJANA 3

ČETRTEK

21.3.

18:00 PGD KAMNIK

NOTRANJSKA

PONEDELJEK 25.3.

17:30

CELJSKA

TOREK

26.3.

17:00 PGD SLIVNICA

ZASAVSKA

SREDA

27.3.

18:00 PGD ZAGORJE MESTO

CELJSKA

ČETRTEK

28.3.

17:00 OŠ ZREČE

KOROŠKA

PONEDELJEK 1.4.
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SAVINJSKO-ŠALEŠKA

TOREK

2.4.

17:00 OBČINA VELENJE

PODRAVSKA

TOREK

2.4.

17:00 PGD PTUJ

OBALNO-KRAŠKA

SREDA

3.4.

18:00 GB KOPER

LJUBLJANA 1

ČETRTEK

4.4.

17:00 PGD BREZOVICA

PODRAVSKA

TOREK

9.4.

17:00 PGD PTUJ

POMURSKA

SREDA

10.4.

18:00 PGD MURSKA SOBOTA

POSAVSKA

SREDA

10.4.

18:00 PGD SEVNICA

LJUBLJANA 2

ČETRTEK

11.4.

18:00 GASILSKI CENTER GROSUPLJE

DOLENJSKA

ČETRTEK

11.4.

18:00 PGD TREBNJE

BELOKRANJSKA

PONEDELJEK 15.4.

18:00 PGD LOKVICA

GORENJSKA

TOREK

16.4.

17:00 PGD CERKLJE NA GORENJSKEM

SEVERNOPRIMORSKA

SREDA

17.4.

18:00 PGD CERKNO

LJUBLJANA 3

ČETRTEK

18.4.

18:00 PGD JABLANICA

DODATEN TERMIN - IG

ČETRTEK

9.5.

17:00 IC IG

Tabela: Posveti po regijah
Spremljanje in pomoč pri izvajanju tekmovanj na nivoju GZ in izvedba nadzora na regijskih
tekmovanjih
Člani Komisije za tekmovanja GZS in strokovne službe so pomagali pri izvedbi tekmovanj na
nivoju GZ in regij.
Poveljnik Gasilske zveze Slovenije je imenoval za vsa regijska tekmovanja nadzornike, ki so bili
člani Poveljstva GZS ali Komisije za tekmovanja GZS. Regijska tekmovanja so v roku izvedle vse
regije, potekala pa so v 27-ih terminih.
Na osnovi rezultatov regijskih in pokalnih tekmovanj smo pripravili spisek tekmovalnih enot,
ki imajo pogoje za prijavo na državno tekmovanje leta 2020.
1.7.5.

Priprave in udeležba na mladinski gasilski olimpijadi – Martigny, Švica 2019

Priprave tekmovalnih enot za izbirno tekmovanje
Dne 9. 6. 2018 smo v Radljah ob Dravi izvedli prvo izbirno mladinsko tekmovanje, s katerega
so se na priprave na drugo izbirno tekmovanje – na podlagi sprejetih meril – uvrstile 4 enote
mladink in 4 enote mladincev. V torek, 19. februarja 2019, smo v prostorih KS Blagovica
organizirali posvet z enotami o pripravah in nalogah, ki smo jih morali opraviti do mladinske
gasilske olimpijade. Enote so se aktivno pripravljale do drugega izbirnega tekmovanja.
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Izvedba drugega izbirnega tekmovanja
Na stadionu v Slovenski Bistrici je v soboto, 13. aprila 2019, potekalo drugo izbirno gasilsko
tekmovanje za mladinsko gasilsko olimpijado, ki je bila od 14. do 21. julija 2019 v mestu
Martigny v Švici. Izbirnega tekmovanja se je udeležilo 8 tekmovalnih enot, ki so se uvrstile v
ožji izbor preko lanskoletnega izbirnega tekmovanja. Pred drugim izbirnim tekmovanjem smo
v soboto, 30. marca 2019, v Slovenski Bistrici organizirali skupni trening – potekal je kot izbirno
tekmovanje.
Tekmovalne enote so se pomerile v vaji z ovirami in štafeti na 400 m z ovirami. Obe tekmovalni
disciplini smo merili elektronsko. Vsaka tekmovalna enota je lahko vsako vajo izvedla dvakrat,
za končni rezultat se je upošteval najboljši čas posamezne vaje.
Glede na sprejet sklep na seji Poveljstva Gasilske zveze Slovenije so se v nadaljnje priprave za
mladinsko olimpijado udeležile 3 tekmovalne enote: PGD DRENOV GRIČ-LESNO BRDO – GZ
Vrhnika (Notranjska regija), PGD ZBILJE – GZ Medvode (Regija Ljubljana 1), PGD ANDRAŽ NAD
POLZELO – GZ Žalec (Savinjsko-šaleška regija).
Dokončna priprave enot do odhoda na olimpijado
Po drugem izbornem tekmovanju smo organizirali skupni uvodni sestanek, skupne treninge in
preverjanja ter tridnevne priprave, ki so potekale od 28. do 30. 6. 2019 v vojašnici Vipava.
V času priprav smo na Gasilski zvezi Slovenije nabavili skupno športno in gasilsko opremo ter
oblačila, organizirali smo tudi vse ostale naloge, kot so zavarovanje, prevoz, prehrana in drugo.
Reprezentanca se je 8. 7. 2019 udeležila sprejema pri Borutu Pahorju, predsedniku Republike
Slovenije.
Udeležba na olimpijadi
22. mladinska gasilska olimpijada je potekala od 14. do 21. julija 2019 v mestu Martigny v Švici.
Tekmovanje je bilo v četrtek, 18. julija 2019, v dopoldanskem času.
Slovenska reprezentanca je dosegla naslednje rezultate:
-

mladinke PGD Zbilje: 1. mesto

-

mladinke PGD Andraž nad Polzelo: 9. mesto

-

mladinci PGD Drenov Grič-Lesno Brdo: 17. mesto

S celotno reprezentanco smo se udeležili vseh aktivnosti po programu (otvoritvena slovesnost,
treningi in tekmovanje, taborska olimpijada, izlet, nastop narodov, razstava narodov,
zaključna slovesnost).
Vodstvo reprezentance je bilo prisotno na rednih dnevnih sestankih in drugih srečanjih.
Prav tako smo se udeležili zasedanja Mladinske komisije CTIF in Izvršnega odbora ter
Delegatske skupščine CTIF.
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Na vseh uradnih dogodkih smo predstavili tudi organizacijo gasilskih olimpijskih iger leta 2021
v Celju ter razdelili pripravljen promocijski material.
Veličasten sprejem reprezentance je bil v nedeljo, 21. julija 2019, v Zbiljah.
V poletni številki glasila Gasilec smo pripravili in objavili posebno olimpijsko prilogo, kjer je bilo
objavljeno bolj podrobno poročilo in slikovni material.
1.7.6.

Aktivnosti, povezane z organizacijo mladinske in članske gasilske olimpijade 2021 v
Sloveniji

V skladu s programom dela mednarodne gasilske organizacije CTIF bo Gasilska zveza Slovenije
leta 2021 gostiteljica 23. mladinske in 17. članske gasilske olimpijade. V letu 2019 smo
nadaljevali z aktivnostmi.
S strani Poveljstva je bil imenovan organizacijski odbor olimpijade, ki je imel v letu 2019 tri
seje. Člani organizacijskega odbora so pripravili spisek nalog za svoja področja dela in sestavo
delovnih skupin.
Izdelali smo spletno stran, v zaključni fazi je tudi izdelava programa za tekmovanja.
Opravili smo razgovore na ministrstvih, razgovore na šolah glede nastanitev, razgovore glede
sodelovanja pri prevozih in namestitvah gostov ter druge razgovore.
Gostili smo delovno srečanje z ožjim delom Komisije za tekmovanja CTIF v dneh 29. in 30.
septembra 2019.
V času mladinske olimpijade v Švici smo izvajali promocijo olimpijade v Sloveniji. V ta namen
smo na Delegatski skupščini CTIF, razstavi narodov in drugih aktivnostih izvajali promocijo s
promocijskimi izdelki olimpijade 2021. Mladina je izvedla nastop, vsem udeležencem pa smo
prikazali tudi film z najavo olimpijade.
1.7.7.

Sodelovanje pri izvedbi tečajev za sodnika gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih
disciplin (3 tečaji)

Člani Komisije za tekmovanja so aktivno sodelovali pri izvedbi tečajev za sodnika. Tečaji so
potekali v regijah Ljubljana III, Celjski in Podravski regiji.
1.7.8.

Povezovanje z Mladinskim svetom GZS na področju priprave tekmovanj in
poenotenja mladinskih pravil s tekmovalnimi ter organizacija skupnih posvetov
pred državnimi tekmovanji oz. imenovanje kontrolorja ocenjevanja

Člani Komisije za tekmovanja so sodelovali s predstavniki Mladinskega sveta na temo
poenotenja tekmovalnih pravil, priprave razpisov mladinskih tekmovanj ter imenovanje
tekmovalnega odbora.
1.7.9.

Priprava vsebine in izdaja nove knjižice Pravila gasilskih in gasilskošportnih
tekmovalnih disciplin
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V začetku leta je imela delovna skupina sestanke za pripravo in usklajevanje vsebine knjižice,
ki je bila nato izdana v nakladi 5.000 izvodov. Po objavi je bilo ugotovljenih nekaj vsebinskih
napak, zato je delovna skupina pripravila popravke le-teh.
1.7.10. Sodelovanje pri nadgradnji programa Vulkan, programa za tekmovanja ter
programa za tekmovanja v spajanju sesalnega voda
Začeli smo s pripravo novega programa za tekmovanja. Delovna skupina se je večkrat sestala
in skupaj s predstavniki izvajalca pripravila osnove za delovanje programa. Testno verzijo
programa smo preizkusili s sodniki pred regijskim tekmovanjem Podravske regije, jo dodelali
in preizkušali še oba dneva na regijskem tekmovanju Podravske regije. Program smo dodelali
skladno z ugotovitvami in predlogi uporabnikov in ga ponovno preizkusili na mednarodnem
tekmovanju v Postojni. Z aktivnostmi se nadaljuje v letu 2020.
1.7.11. Priprava razpisov za tekmovanja v letu 2020
V mesecu oktobru smo pripravili razpise in navodila za tekmovanja v letu 2020, ki jih je
obravnavala in potrdila Komisija za tekmovanja, nato pa še Poveljstvo.
1.7.12. Mednarodno gasilsko tekmovanje v okviru prireditve Bogatajevi dnevi zaščite in
reševanja
Mednarodno gasilsko tekmovanje smo organizirali pod pokroviteljstvom Uprave RS za zaščito
in reševanje v okviru Bogatajevih dnevov v soboto, 19. oktobra 2019.
Predhodno smo izdali razpis gasilskim zvezam, objavili na spletni strani ter poslali na kontakte
CTIF in sosednjim gasilskim zvezam. Opravili smo več razgovorov in delovno srečanje na temo
mednarodnega tekmovanja. Soorganizacijo tekmovanja je prevzela Obalno-kraška regija,
tekmovanje pa je že standardno potekalo pod pokroviteljstvom URSZR. Poveljnik GZS je
imenoval tekmovalni odbor in ocenjevalne komisije. Za vse tekmovalne enote in sodnike smo
zagotovili malico ter nabavili praktične nagrade.
V dveh disciplinah, in sicer v vaji z motorno brizgalno in štafeti za člane in članice, in štirih
kategorijah (člani A, člani B, članice A, članice B) se je pomerilo kar 60 ekip gasilcev – med njimi
je bila tudi ekipa s Hrvaške.
Vzporedno je teklo še regijsko tekmovanje Obalno-Kraške regije za članske kategorije in
starejše gasilce in gasilke.
Zaključna slovesnost Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja, na kateri so bile razglašene
najboljše ekipe z gasilskega tekmovanja, je bila v soboto, 19. oktobra 2019, ob 16. uri na
ploščadi Gasilsko-reševalnega centra Postojna. Po pozdravnem nagovoru premierja Marjana
Šarca in čestitkah vsem tekmovalcem je sledila razglasitev najboljših ekip.
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1.7.13. Sodelovanje na mednarodnem področju
Aktivno sodelujemo na mednarodnem področju. Predsednik komisije je aktiven pri delu
Komisije za tekmovanja CTIF. Slovenske tekmovalne enote in sodniki so se udeleževali
tekmovanj v tujini, pri čemer pridobivajo izkušnje in prenašajo dobre prakse v naš tekmovalni
prostor. Tudi tekmovalne enote iz tujine sodelujejo na naših tekmovanjih. Delegacija je
obiskala tekmovanja tujih gasilskih zvez.
1.7.14. Aktivno delo komisije
Komisija je imela v letu 2019 imela 3 redne seje in 1 korespondenčno. Člani so imeli tudi veliko
drugih vrst komunikacije glede na vse izvedene aktivnosti. Udeleževali so se tudi drugih
organiziranih aktivnosti, sodelovali kot sodniki, nadzorniki, predavatelji in inštruktorji ter
delegati.

1.8. ENOTE ŠIRŠEGA POMENA
1.8.1.

Spremljanje dela in statusa enot, ki opravljajo naloge širšega pomena

Člani komisije so spremljali delovanje gasilskih enot širšega pomena. Stanje teh pa so
obravnavali tudi na svojih sejah.
1.8.2.

Skrb za usklajeno delovanje gasilskih enot, ki opravljajo naloge širšega pomena s
strukturo prostovoljnega gasilstva

Komisija si s svojimi aktivnostmi prizadeva za čim boljše sodelovanje gasilskih enot širšega
pomena z drugimi enotami, s katerimi sodeluje v okviru javne gasilske službe. V ta namen
pristojne organe opozarja na odpravo vzrokov, ki bi lahko vplivali na sodelovanje gasilskih
enot.
Komisija spremlja vključevanje članov gasilskih enot širšega pomena v proces usposabljanja
pri Gasilski zvezi Slovenije.
Na podlagi opravljene analize delovanja GEŠP 0 se je komisija seznanila z vključevanjem novih
gasilskih enot 0 kategorije v sistem reševanja na cestah v kategorijo GEŠP 1. Udeležili smo se
treh sestankov delovnih skupine na URSZR, in sicer v mesecu januarju, maju in decembru.
Komisija se je seznanila tudi s projektom ENRAS, katerega je vodil URSZR za določene GEŠP.
1.8.3.

Spremljanje normativne ureditve s področja gasilstva in priprava predlogov in
pripomb za področja, ki se nanašajo na delovanje teh enot

Člani komisije so spremljali aktivnosti na področju zakonodaje.
1.8.4.

Spremljanje večjih intervencij

Člani komisije so spremljali večje intervencije, ki so se zgodile v Sloveniji.
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1.8.5.

Organizacija posveta za enote, ki opravljajo naloge širšega pomena

Komisija je v sodelovanju z URSZR organizirala strokovni seminar gasilskih enot širšega
pomena, ki je bil 18. oktobra 2019 v Postojni.
1.8.6.

Aktivno delo komisije

Komisija se je sestala na 1 seji v mesecu marcu. Sodelovali smo na dnevu avto-vlek, ki je bil
organiziran dne 9. 5. 2019 v sklopu Obrtne zbornice Slovenije v Celju s predstavitvijo vloge
gasilcev pri prometnih nesrečah na obrtnem sejmu v Celju.

2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
2.1. Organizacija, spremljanje, izvajanje ter vodenje evidenc izobraževanja in
usposabljanja gasilskih kadrov v Gasilski šoli
Gasilska zveza Slovenije načrtuje izobraževanje in usposabljanje prostovoljnih gasilcev v skladu
z 31. členom Zakona o gasilstvu ter na podlagi 42. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju
in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter v skladu s točkama 5. in 6. Pravil gasilske
službe prostovoljnih gasilcev, ki opredeljujeta temeljno usposabljanje za opravljanje gasilske
službe in vodenje operativnih enot, ki je osnova za pridobitev čina, dopolnilno usposabljanje
za pridobitev določenega naziva specialnosti in permanentno usposabljanje za obnavljanje
znanj in posodobitev znanj.
Gasilska zveza Slovenije je usposabljanje prostovoljnih gasilcev organizirala v Gasilski šoli na
Igu, v Izobraževalnem centru v Pekrah in v Sežani. Tečaj za mentorja mladine je bil izveden v
ICZR na Igu in v Pekrah. Na terenu pa je bil tečaj izveden v Krškem, Rogaški Slatini in na Ptuju.
Tečaj je uspešno zaključilo 159 tečajnikov. Tečaji za vodenje intervencij so bil izvedeni v Koroški
regiji, regijah Ljubljana I in Ljubljana III ter Obalno-kraški regiji (skupaj z Notranjsko regijo).
Tečaj je skupaj zaključilo 96 kandidatov.
Vodili smo statistiko prijavljenih tečajnikov, statistiko tečajnikov, ki so uspešno opravili tečaje
(ki so prejeli potrdilo o prisotnosti), prav tako statistiko tečajnikov po posameznih obdobjih
usposabljanja v skladu z razpisom Gasilske zveze Slovenije. Kandidatom, ki so uspešno opravili
usposabljanje, je Gasilska zveza Slovenije izdala odločbe o imenovanju, diplome ter značke za
naziv specialnosti ali diplome o imenovanju v višji čin. Odločbe o imenovanju v naziv strojnik
izdajo posamezne gasilske zveze.
Na podlagi razpisa za leto 2019, ki ga je v skladu s programom dela potrdilo Poveljstvo Gasilske
zveze Slovenije, so bili izvedeni tečaji in druge oblike izobraževanja. Razpis izobraževanja za
leto 2019 je bil objavljen na spletni strani GZS in poslan na vse gasilske zveze. Za vse oblike
izobraževanja prostovoljnih gasilcev smo pripravili časovni plan poteka tečajev in usposabljanj
in ga posredovali predavateljem ter inštruktorjem, katerim smo, na podlagi analize anketnih
vprašalnikov, svetovali uporabo in izvajanje ustreznih učnih metod ter pripomočkov. V letu
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2019 je bilo pod vodstvom Gasilske zveze Slovenije izvedenih 262 dejavnosti v obliki tečajev,
sprejemnih izpitov, izpitov, posvetov, seminarjev in ogledov. Skupaj se je vključilo v
usposabljanje 5039 prostovoljnih gasilcev. Plan dela za leto 2019 je bil prilagojen dejanskim
prijavam na tečaje.
Tečaja usposabljanja gasilcev za uporabo izolirnih dihalnih aparatov se je udeležilo 714
gasilcev, obnovitvenega tečaja IDA 236, praktičnih vaj za delo pod IDA se je udeležilo 262
gasilcev, usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov, modul A, se je udeležilo 630
gasilcev, modula B,, 269 in modula C 77 tečajnikov. Usposabljanja za tehničnega reševalca se
je udeležilo 423 gasilcev, obnovitvenega tečaja za TRE pa 116. Tečaj za posredovanje ob
nesrečah z nevarnimi snovmi je obiskalo 184 gasilcev, obnovitvenega tečaja za NS pa 52. Na
novo smo usposobili 91 inštruktorjev in 14 predavateljev. Zaključnih izpitov iz praktičnih vaj za
nižje gasilske častnike, gasilske častnike in vaj za operativne gasilce se je udeležilo 427 gasilcev.
Izobrazili smo 159 mentorjev mladine, 208 informatikov. Tečaja za vodenje intervencij se je
udeležilo 96 gasilcev iz štirih regij. Tečaj za preventivca je opravilo 22 gasilcev. Izvedli smo
tečaj za višjega gasilskega častnika, ki se ga je udeležilo 24 gasilcev. Kandidati so bili izbrani s
sprejemnim testiranjem, katerega se je udeležilo 61 gasilcev. Izvedli smo eno usposabljanje in
seminar za inštruktorje GZS za predsednike ocenjevalne komisije, ki ga je opravilo 22
inštruktorjev. Izveden je bil tečaj za vodje članic, ki se ga je udeležilo 29 gasilk. Tečaj za sodnika
je opravilo 59 gasilcev.
Še naprej smo veliko truda vlagali v zasedenost tečajev. Razpoložljiva prosta mesta smo
razdelili med vse prijavljene gasilske zveze. Vabila na usposabljanja smo dosledno pošiljali od
7 do 5 tednov pred začetkom usposabljanja, prav tako je vsak razporejen tečajnik prejel epošto o razporeditvi na tečaj in osnovne informacije. Gasilske zveze smo motivirali, da so same
poiskale zamenjave za vse prijavljene, ki se tečaja zaradi različnih razlogov niso mogli udeležiti
in so to pravočasno javili. Vsa izpraznjena mesta smo takoj ponudili ne voljo drugim gasilskim
zvezam in društvom z objavo na spletni strani GZS in v Vulkanu.
Dosledno smo izvajali sklep Poveljstva GZS, da se društvom, ki ne bodo odjavila tečajnikov vsaj
8 dni pred začetkom tečaja, stroške zaračuna.
Gasilska zveza Slovenije je dopolnilna usposabljanja organizirala v skladu z Razpisom za leto
2019. Zaradi premajhnega števila prijav se ni izvedlo 7 praktičnih vaj za dihalne naprave, 4
tečajev za dihalne naprave v Pekrah, 1 tečaja za preventivca in 10 praktičnih vaj v ICZR na Igu.
2.2. Organizacija, spremljanje, izvajanje ter vodenje evidenc izobraževanja in
usposabljanja gasilskih kadrov v gasilskih organizacijah ter nadziranje izobraževanja, v
skladu z učnimi programi in pravili gasilske službe
Strokovno usposabljanje izvajajo prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze, poveljstva
gasilske regije in Gasilska zveza Slovenije. Temeljno in dopolnilno usposabljanje članov
prostovoljnih gasilskih enot se izvaja na podlagi predpisanega učnega načrta in programa,
druge oblike usposabljanja se izvajajo na podlagi učnega načrta in programa Gasilske zveze
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Slovenije. Nadzor nad organizacijo temeljnega in dopolnilnega usposabljanja se izvaja na
podlagi organizacijske strukture.
Navedeni nadzor je Gasilska zveza Slovenije izvajala oz. izvaja pri spremljanju temeljnega
usposabljanja za tečaj za gasilskega častnika v naslednjih gasilskih regijah: Notranjska,
Ljubljana I, Dolenjska, Severnoprimorska, Celjska, Mariborska in Podravska.
Tečaj za nižjega gasilskega častnika se je izvajal oz. se izvaja v naslednjih gasilskih zvezah oz.
regijah: GZ Bled-Bohinj, Cerknica, Radovljica, Kočevje, Medvode, Kranj, Kamnik, Žalec, Novo
mesto, Majšperk, Šentjur, Trebnje, Ljubljana, Maribor, Mislinjske doline, Laško in Šmarje pri
Jelšah ter Pomurska, Podravska, Ljubljanska I in Zasavska regija.
Prav tako se je izvajal oz. se izvaja nadzor pri odobritvi in izvajanju dopolnilnega usposabljanja
za tečaj specialnosti strojnik v gasilskih zvezah: Dobrepolje, Grosuplje, Idrija, Kočevje,
Ljubljana, Lukovica, Maribor, Ormož, Gorišnica, Ptuj, Radeče, Slovenska Bistrica, Šaleške
doline, Škofja Loka, Tržič, Videm pri Ptuju, Vrhnika in Zg. savinjske doline Mozirje ter v
Pomurski regiji.
Nadzor nad usposabljanjem in zaključek usposabljanja za delo z motorno žago, ki jih izvajajo
regije oz. gasilske zveze, GZS pa jih sofinancira v skladu s sklepom Poveljstva, so bili izvedeni v
naslednjih gasilskih zvezah oz. regijah: GZ Brezovica, Cerkno, Črnomelj, Dravske doline, Ruše,
Škofljica, Šmartno pri Litiji, Koper in Ribnica ter v Dolenjski, Pomurski (2x) in Savinjsko-šaleški
regiji (2x).
Gasilska zveza Slovenije spremlja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji, ki predavajo
na tečajih. Predavatelji morajo imeti primerno splošno in gasilsko izobrazbo.
Prav tako GZS nudi strokovno pomoč pri poteku organiziranja tečajev za gasilske operativne
vodje. Organizatorji tečajev opravi za vse kandidate predhodni preizkus znanja, s čimer
ugotovijo ustrezno raven strokovnosti. Kandidati morajo doseči najmanj 60-odstotni uspeh.
Organizator nato pošlje predlog izpitne komisije, ki jo sestavljajo predavatelji, ki so tudi
izpraševalci posameznih predmetov. Gasilska zveza Slovenije pregleda in v primeru ustreznosti
potrdi predlog komisije in predsednika izpitne komisije. Po opravljenem tečaju Gasilska zveza
Slovenije na podlagi izpitnega zapisnika ter druge dokumentacije izvede imenovanje
tečajnikov v višji čin. Imenovanje za čine od gasilca do nižjega častnika opravi gasilska zveza,
potrditev zapisnika za čin nižji gasilski častnik pa opravi Gasilska zveza Slovenije. Imenovanje
za čine od gasilskega častnika navzgor izvaja Gasilska zveza Slovenije.
Izvaja se strokovna pomoč pri pripravah in izvedbi usposabljanja v skladu z učnimi programi,
tako da se svetuje strokovnim delavcem, kako se je potrebno organizirati, upoštevati in izvajati
učne programe. Organizatorje posameznih oblik temeljnega in dopolnilnega usposabljanja je
Gasilska zveza Slovenije opozarjala, da se v posamezne oblike usposabljanja lahko vključijo le
kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje v skladu s Pravili gasilske službe, Pravili gasilske
službe prostovoljnih gasilcev in 19. členom Zakona o gasilstvu.
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S spremembo temeljnih učnih programov se je spremenilo tudi izvajanje praktičnih vaj v
Gasilski šoli. Sedaj se namesto praktičnih vaj izvajajo izpiti iz praktičnega dela za tečaj za nižjega
gasilskega častnika in za tečaj za gasilskega častnika.
2.3. Organizacija in delovanje predavateljskih in inštruktorskih aktivov ter njihovo
usposabljanje
Na podlagi vprašalnikov se je oblikoval sistem organiziranja in delovanja aktivov, njihove
naloge, zadolžitve ter finančna struktura. Aktivi se nanašajo na dopolnilno in tudi temeljno
usposabljanje. Ustanovljenih je bilo 6 aktivov in določeni so bili vodje posameznih aktivov.
Aktive vodijo člani Komisije za izobraževanje, v nadaljevanju pa bodo lahko to vlogo prevzeli
strokovnjaki za področje, ki ga pokriva posamezen aktiv. Vsi aktivi, razen dveh, že aktivno
delujejo.
2.4. Izdelava pravil za ocenjevanje/napredovanje in
predavateljev in predsednikov ocenjevalne komisije

preverjanje

inštruktorjev,

Pripravljena sta osnutka Pravilnika o licencah za gasilske inštruktorje za usposabljanja, ki jih
organizira in izvaja Gasilska zveza Slovenije, in Pravilnika o licencah za gasilske predavatelje za
usposabljanja, ki jih organizira in izvaja Gasilska zveza Slovenije. Osnutka bosta podlaga za
nadaljnje delo. Načrtuje se, da se bo ta naloga opravljala vzporedno z oblikovanjem
predavateljskih in inštruktorskih aktivov.
2.5. Spremljanje izvajanja tečajev po učnem programu Temeljnega usposabljanja
prostovoljnih gasilcev
Skupaj je bilo organiziranih in izvedenih 115 zaključnih izpitov – 58 za operativnega gasilca, 39
za višjega gasilca, 14 za nižjega gasilskega častnika in 4 za gasilskega častnika.
2.6. Priprava podlag in navodil za pisanje strokovne literature, učbenikov in ostalega
strokovnega gradiva, učil ter učnih pripomočkov
Pri pripravi prosojnic za učne programe v programu PowerPoint in za pripravo literature v
programu Word so se uporabljale predloge, pripravljene v letu 2017. Ravno tako so se za opise
praktičnih vaj uporabljala navodila in obrazci, pripravljeni v letu 2017.
2.7. Izvajanje razpisov za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za operativne gasilce po 5.
členu
Dne 17. 6. 2019 smo izdali prvi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za
leto 2019, št. GZS-126/2019, in sicer za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2019, z rokom prijave 12. 7.
2019. Dne 17. 12. 2019 smo izdali drugi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih
pregledov za leto 2019, št. GZS-227/2019, in sicer za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019, z rokom
prijave 10. 1. 2020. Na podlagi vlog gasilskih zvez in prostovoljnih gasilskih društev, ki so
ustrezale pogojem razpisa, smo pripravili obračun sofinanciranja zdravstvenih pregledov ter
sklenili pogodbe z vlagatelji za vsak razpis posebej.
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Na prvi razpis smo prejeli 114 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 313 operativnih
gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih je 310 pregledov ustrezalo vsem pogojem razpisa.
Skupna vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov prvega razpisa je bila 26.375,16
EUR. Na drugi razpis smo prejeli 158 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 664
operativnih gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih je 660 pregledov ustrezalo vsem pogojem
razpisa. Skupna vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov drugega razpisa je bila
60.649,67 EUR. Z vlagatelji smo sklenili pogodbe in jim po prejemu denarja s strani MORS-a
nakazali sredstva.
V letu 2019 smo sofinancirali zdravstvene preglede za skupaj 970 operativnih gasilcev za
zahtevnejša dela v skupni vrednosti 87.024,83 EUR.
2.8. Skupni zaključek tečajev s slovesno podelitvijo diplom
Slavnostna podelitev listin za napredovanje v čin gasilski častnik in višji gasilski častnik za leto
2019 je potekala v dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog.
V letu 2019 je uspešno zaključilo tečaj gasilskega častnika 97 tečajnikov v štirih gasilskih
regijah: Notranjska, Ljubljana I, Severnoprimorska in Dolenjska. Tečaj za višjega gasilskega
častnika je potekal v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig in ga je uspešno zaključilo
23 tečajnikov.
V mokronoški dvorani se je zbrala velika večina prejemnikov činov, predstavnikov gasilskih
zvez in regij ter drugi gostje, svečanost pa so popestrile domače skupine z zanimivim
programom.
Organizirali smo tudi pogostitev vseh udeležencev.
2.9. Sodelovanje pri oblikovanju in delovanju Gasilske šole preko programskega sveta
Aktivno smo sodelovali v programskem svetu Gasilske šole.
V sodelovanju z Gasilsko šolo smo izvedli štiri usposabljanja za opravljanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov, modul B, in štiri obnovitvena usposabljanja. Ker
ni bilo na voljo helikopterja za izvedbo praktičnega dela, so se le-ta prestavila v mesec
september in tudi izvedla. Tako je osnovno usposabljanje zaključilo 88 gasilcev, obnovitveno
pa 75. Skupaj z Gasilsko šolo smo izvedli dopolnilno usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih
požarov, modul C. Izvedeni so bili 4 tečaji, ki jih je opravilo 77 kandidatov. Izvedeni sta bili po
dve usposabljanji za posredovanje v dvocevnih predorih, ki ju je opravilo 48 gasilcev, in v
enocevnih predorih, ki ju je opravilo 16 gasilcev. Usposabljanje za reševanje iz višin in globin v
urbanem okolju je opravilo 11 gasilcev.
V letu 2019 se je nadaljevalo dobro sodelovanje z Gasilsko šolo. Vse leto smo vsak mesec
skupaj naredili razpored za delo inštruktorjev.
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2.10. Sodelovanje z drugimi organizacijami na področju usposabljanja in izobraževanja,
sodelovanje s tujino
V letu 2019 smo v sodelovanju z Andragoškim inštitutom izvedli 4 delavnice za inštruktorje.
Cilj je bil pripraviti strokovna dopolnilna usposabljanja za inštruktorje in predavatelje Gasilske
zveze Slovenije na področju poučevanja odraslih. Za inštruktorje smo izvedli 4 delavnice,
katerih se je skupaj udeležilo 45 inštruktorjev. Odziv na delavnice je bil zelo pozitiven.
Delavnice želimo organizirati tudi za predavatelje
2.11. Strokovna ekskurzija komisije
Izvedli smo strokovno ekskurzijo na Kornate.
2.12. Aktivno delo komisije
Komisija je imela na 5 sej.
2.13. Izdelava učnega programa za inštruktorje – kaj učiti
Potrjen je bil učni program permanentnega usposabljanja gasilskih inštruktorjev za predmet
gasilska taktika za nivo operativnega in višjega gasilca. Izvajanje usposabljanja inštruktorjev se
bo pričelo v prihodnjem letu.

3. INFORMATIKA
3.1. Redno vzdrževanje in nadgrajevanja gasilskega informacijskega sistema
Gasilski informacijski sistem Vulkan smo redno vzdrževali in odpravljali pomanjkljivosti, ki so
se pokazale pri njegovi uporabi. Zaradi sprejetja novih mladinskih temeljnih programov smo
morali dopolniti in popraviti modul člani, usposabljanja in napredovanja.
Začeli smo s pripravo novega programa za tekmovanja. Delovna skupina se je večkrat sestala
in skupaj s predstavniki izvajalca pripravila osnove za delovanje programa. Testno verzijo
programa smo preizkusili s sodniki pred regijskim tekmovanjem Podravske regije, jo dodelali
in preizkušali še oba dneva na regijskem tekmovanju Podravske regije. Program smo dodelali
skladno z ugotovitvami in predlogi uporabnikov in ga ponovno preizkusili na mednarodnem
tekmovanju v Postojni. Z aktivnostmi se nadaljuje v letu 2020.
Začeli smo s projektom celostne prenove Vulkana, ki naj bi trajal ca. 2 leti. Še vedno je
potrebno veliko pomoči terenu pri odpravljanje njihovih napak – predvsem pri članstvu,
usposabljanju, intervencijah, odlikovanjih, napredovanjih in tekmovanju.
3.2. Tekoče vzdrževanje programske in strojne opreme v strokovni službi GZS
Opremo smo redno vzdrževali, dopolnjevali in servisirali. Najeli smo strežnika za e-pošto,
masovno pošto in spletno stran.
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3.3. Analiza izvajanja nalog na področju informatike na nivoju PGD in GZ in pomoč
gasilskim organizacijam pri uporabi informacijskega sistema
Uporabnikom smo nudili pomoč preko telefona, elektronske pošte ter osebno na sedežu
Gasilske zveze Slovenije.
3.4. Sodelovanje z URSZR pri projektih na področju informatike
Redno teče prenos podatkov med programom Vulkan, GIS, NevSnov, Vulkan 3, SPIN in PodZIR.
3.5. Tekoče obveščanje gasilske in druge javnosti o aktualnih zadevah na področju gasilstva
in požarnega varstva na spletu
Preko spletne strani ažurno obveščamo širšo gasilsko in drugo javnost o prihajajočih
pomembnih dogodkih in aktualnih novicah na področju gasilstva.
3.6. Izdelava pravil za postopek revizije v Vulkanu
Pravila so v pregledu.
3.7. Sistem IPS
Sistem se aktivno uvaja v učnih procesih temeljnih tečajev in tečaja za vodje intervencij.
3.8. Mobilna aplikacija za podporo operativnemu vodenju
Aktivnosti še vedno potekajo v sodelovanju z GZ Avstrije.
3.9. Prenova spletne strani Gasilske zveze Slovenije
Prenova spletne strani je še v izdelavi.
3.10. Aktivno delo komisije
Komisija je zasedala na 3-eh sejah.

4. PREVENTIVNA DEJAVNOST
4.1. Priprava delavnic na temo zadnjega meseca požarne varnosti ter izvajanja
preventivnih pregledov in elaboratov za izvajanje promocijskih aktivnosti društev (dan
odprtih vrat, prikaz dobrih praks …)
Komisija je na osnovi vprašalnika, ki ga je pripravila preteklem obdobju, gasilske organizacije
spodbujala k izvajanju preventivnih pregledov. Organiziranih je bilo tudi nekaj delavnic in
predstavitev:
 posvet o preventivi v GZ Ruše;
 predstavitev preventivnih ukrepov v novoletnem obdobju – uporaba novoletnih
okraskov;
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 izvajanje preventivnih vsebin na posvetu v GZ Žalec;
 predstavitev učinkovite evakuacije dela gasilcev pri evakuaciji in poklica gasilec v
gimnaziji OŠ Vipava.
4.2. Priprava posveta ob mesecu požarne varnosti
Posvet preventivcev je bil izveden v sklopu Bogatajevih dni v Postojni. Udeležilo se ga je 24
udeležencev, ki so prisluhnili naslednjim temam: Zahteve požarne varnosti v večstanovanjskih
objektih, Pregled statistike požarov v Sloveniji za leto 2018, Pričakovani požar in požarna
obremenitev sodobnih objektov, Vloga upravnika objektov pri zagotavljanju požarne varnosti
ter Evakuacija iz večstanovanjskih objektov.
4.3. Sprememba zakonskih podlag za gradnjo objektov – elementi, pomembni za delo
gasilske enote (formiranje skupine in plan dela)
Komisija sodeluje v skupini za pripravo predpisov o požarni varnosti na svetovni ravni, kjer se
pripravlja koncept predpisov za načrtovanje, vzdrževanje, delo gasilcev ...
4.4. Izvajanje tečajev specialnosti za preventivca
Člani komisije so sodelovali pri izvedbi tečaja za preventivca. Tečaj je bil izveden v novembru
in decembru 2019 in ga je uspešno opravilo 23 tečajnikov.
4.5. Izdaja propagandno-preventivnega gradiva
Nosilna tematika meseca varstva pred požari je bila namenjena Požarni varnosti v
večstanovanjskih objektih. Tudi v letu 2019 smo se za to tematiko odločili skupaj z Upravo RS
za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem za požarno varnost.
V sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje smo pripravili in natisnili propagandnopreventivno gradivo (zgibanko in plakat) in ga posredovali po gasilskih zvezah in društvih, kjer
so ga razdelili po gospodinjstvih.
Komisija je pripravila tudi PPT-predstavitev za pomoč gasilcem, ki so izvajali program meseca
požarne varnosti po gasilskih zvezah in društvih.
4.6. Urejanje spletne strani za preventivo v okviru spletne strani Gasilske zveze Slovenije
Komisija tekoče nadgrajuje stran z aktualno tematiko.
4.7. Usposabljanje – strokovni ogledi po Sloveniji
Člani komisije so se udeležili in sodelovali na posvetu v Postojni v okviru Bogatajevih dnevov.
Vse dni je predstavnik komisije izvajal preventivne delavnice za otroke z pomočjo mini
gledališča.
4.8. Dopolnitev programa Vulkan z vnosom Komisije za preventivo v nabor komisij, ki
delujejo na področju operative na nivoju gasilskih zvez in društev
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Podana je bila zahteva za dopolnitev šifranta operativnih funkcij v Vulkanu.
4.9. Preventivna sporočila na gasilskih vozilih
Komisija je pripravila predlog spremembe tipizacije gasilskih vozil za uvedbo preventivnih
sporočil na gasilskih vozilih in ga posredovala v potrditev poveljstvu GZS.
4.10. Aktivno delo komisije:
Komisija se je v letu 2019 sestala dvakrat, veliko nalog pa je opravljala s pomočjo elektronske
pošte.
Ostale aktivnosti komisije:
 prispevek na posvetu predsednic komisij za članice (januar 2019),
 intervju na POP TV v zvezi z požarom v bolnišnici Jesenice (januar 2019),
 prispevek na posvetu predsednikov in poveljnikov GZ (februar 2019),
 intervju na RTV SLO v zvezi z požarom Notre-Damske cerkve (april 2019,)
 intervju na Planet TV,
 intervju POP TV v zvezi z dimniškimi požari,
 priprava pripomb na zakon o požarni varnosti,
 priprava pripomb na spremembe zakona o gasilstvu,
 podaja odgovorov na novinarska vprašanja 'Delo in dom',
 priprava člankov za revijo Gasilec,
 sodelovanje v preventivni akciji »vozim varno«,
 Sodelovanje na treh dnevih odprtih vrat za občane (Radgona, Dvorjane in Malečnik) namizno gledališče in taščin kotiček,
 Priprava oddaje za RTV Slovenija o gašenju avtomobilov in požarni varnosti na
splošno,
 Sodelovanje na seji mladinskega sveta z predstavitvijo namiznega gledališča in
zgodbe s preventivno vsebino,
 Predstavitev zgodbe o pozabljeni juhi na OŠ ob noči branja,
 Izvajanje projekta »Gasilci na zvezkih«,
 Izvajanje predavanj na tečaju za preventivca.

5. REVIJA GASILEC, STROKOVNI TISK, PROMOCIJA GASILSTVA IN STIKI Z
MEDIJI
5.1. REVIJA GASILEC
5.1.1.

Izdaja 10 številk revije Gasilec

Izdali smo 10 rednih številk revije Gasilec – vsako v nakladi 8.600 izvodov.
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Obsegi posameznih številk revije – skupaj je bilo izdanih 800 notranjih strani revije in 40 strani
ovitka:
Številka 1:
80 notranjih strani (Požar v Mežici, Eksplozija v Pekarni Grosuplje, Prometna nesreča namesto
silvestrovanja, Požar na objektu v Velikem Boču, začetek daljšega članka v nadaljevanjih
Gasilske armature, cevi in pribor, uvedba nove občasne rubrike Novice CTIF)
Številka 2:
72 notranjih strani (Požar v splošni bolnišnici na Jesenicah, Poplave v Obalno-kraški regiji,
Požar objekta na Žagi pri Bovcu, Na avtocesti v nasprotno smer, Požar v kranjski Qlandiji,
Brezpilotniki in gasilci)
Številka 3:
72 notranjih strani (1. marec – dan CZ, Fraportova letalska akademija, Požar v obratu Centra
biotehnike in turizma Grm, Žabnik v ognju, Požar tovornega vozila v predoru Barnica,
Evakuacija in težave v praksi)
Številka 4:
72 notranjih strani (1. seja Plenuma Gasilske zveze Slovenije, Požar v naravi pri Podgradu,
Huda prometna nesreča pri Kobaridu, Požar v podjetju Salomon pri Lenartu, intervju Mag.
Boris Banat, Čiščenje, testiranje in dekontaminacija gasilske zaščitne opreme)
Številka 5:
72 notranjih strani (Vaja »Barnica 2019«, Obsežen požar na Beblerjevem trgu v Ljubljani, Požar
v podjetju Publikus v Komendi, Vozilo za podporo vodenju, intervju Bojan Brecelj, poveljnik
15. polka Vojaškega letalstva, )
Številka 6:
64 notranjih strani (Vaja »Zlomljeno krilo 2019«, Trk potniškega vlaka in tovornega vozila, Šest
poškodovanih v nesreči na AC pri Kozini, Velik požar v Fragmatu, Junijska neurja po Sloveniji,
Usposabljanje zaključila 26. generacija kandidatov za poklicne gasilce)
Številka 7-8:
92 notranjih strani + 12 strani Olimpijske priloge (6. medgeneracijsko srečanje GZS,
Podrobneje o požaru v Fragmatu, Železniška nesreča z nevarno snovjo, Odpravljanje posledic
neurja na Ptujskem, Razvit požar stanovanjske hiše v Žireh, Gasilci pomagali nemočnim
živalim, Velik požar v Parizu–zgorela je katedrala Notre-Dame, Evakuacija z dvigali, Olimpijska
priloga – poročanje z 22. mladinske gasilske olimpijade v Martignyju)
Številka 9:
72 notranjih strani + 16 strani priloge Leto jubilejev slovenskih gasilcev (Požar plovila na morju,
Požar – Cerje 2019, Požar objekta v Piranu, Reševalni pas dobesedno rešuje življenja,
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Zdravstvena oskrba letalskih potnikov, Aktivnosti ob mesecu požarne varnosti 2019, sredinska
priloga – poročanje o slovesnih dogodkih ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem)
Številka 10:
64 notranjih strani (Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2019 v Postojni, Požar pnevmatik in
objekta, Požar gospodarskega poslopja v vasi Jasen, 10. tekmovanje iz tehničnega reševanja
ob prometni nesreči, Možnosti legalizacije objektov po Gradbenem zakonu)
Številka 11-12:
112 notranjih strani (Svečana akademija ob zaključku leta jubilejev slovenskih gasilcev,
Delegacija Slovenije na Bavarskem, »Bombni praznik« v Mariboru – ali kako so uspešno uničili
dve zavezniški rušilni bombi, Poplave v Obalno-kraški regiji, Prometna nesreča na viaduktu
Malence, Požar vozil v Trbovljah, Gasilska šola prevzela novo vozilo OVVO, Usposabljanje
enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju, Gradbena dovoljenja v primeru vzdrževanja
objektov, Intervju z Jankom Petrovičem, vodjo IC Ig)
Že s prvo številko smo štartali z novo rubriko Novice CTIF. Skoraj dve tretjini vsake posamezne
številke sta obsegali strokovne prispevke, ki so zajeli poročanja z različnih intervencij doma in
po svetu, predstavitve gasilskih vozil in gasilske opreme, poročanja o delu naših poklicnih
kolegov, predstavitve različnih izobraževanj in preventivnih ukrepov … V vsaki številki so bili
zastopani prispevki z različnih društvenih in drugih jubilejev, aktivnostih naših članic in članov,
veteranov ter gasilske mladine. Z zadnjo številko Gasilca v letu 2019 smo zaključili tudi
jubilejno leto, zaznamovano s 150-letnico gasilstva na Slovenskem.
5.1.2.

Aktivno delo Uredništva

Člani Uredništva so se sestali na 10 sejah, kjer so analizirali izdane številke in pripravili plan
izdaje novih številk Gasilca.

5.2. STROKOVNI TISK
5.2.1.

Izdaja Letnega gasilskega priročnika 2020 z ustrezno strokovno vsebino

Letni gasilski priročnik 2020 je bil pripravljen v drugem polletju in je izšel konec novembra 2019
v nakladi 4.000 izvodov.
5.2.2.

Ponatis obstoječih učbenikov – po potrebi

V januarju je izšel ponatis priročnika več avtorjev: Priročnik za delo z gasilsko mladino, v nakladi
1000 izvodov.
V maju je izšel ponatis priročnika Ivana Mirta: Didaktično-metodični priročnik za predavatelje
in inštruktorje, v nakladi 500 izvodov.
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V oktobru je izšel 3. ponatis priročnika Boštjana Žagarja: Reševanje ob prometnih nesrečah
osebnih vozil, v nakladi 1000 izvodov.
Prav tako je v oktobru izšla dopolnjena izdaja priročnika Jureta Dolinarja: Priročnik za uporabo
izolirnih dihalnih aparatov in ostale zaščite za dihala, v nakladi 2.100 izvodov.
5.2.3.

Izdaja novih učbenikov za potrebe izobraževalnega procesa

V februarju je izšel priročnik več avtorjev: Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih
disciplin – dopolnjena izdaja, v nakladi 5.000 izvodov.
Priprava in izdaja Priročnika o protokolu je zaradi obilice dela v jubilejnem letu prestavljena na
leto 2020.
5.2.4.

Izdaja propagandno-preventivnega gradiva:

Plakati in zgibanke za mesec varstva pred požarom
Gradivo smo pripravili v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje in Slovenskim
združenjem za požarno varstvo. V začetku septembra 2019 smo poskrbeli za tisk 10.000
plakatov in 150.000 zgibank z nosilno temo: Za požarno varnost v večstanovanjskih stavbah
skrbimo vsi.
5.2.5.

Realizacija tiska gradiv, ki so v programu dela pod drugimi poglavji

Konec avgusta 2019 smo natisnili letake, formata A4, za poštne enote, ki so obveščali o obveznem
doplačilu, in sicer v nakladi 1050 v slovenskem, 45 v slo./ital. in 10 v slo./madž. jeziku.
V novembru smo izdali brošuro ki jo je pripravila Petra Planinc v sodelovanju z urednikom
Markom Pograjcem: 70 let od nastanka gasilske himne, v nakladi 300 izvodov.
V decembru 2019 je izšel zbornik Marka Pograjca in Petre Planinc: 2019 Leto jubilejev
slovenskih gasilcev, v nakladi 600 izvodov.
5.2.6.

Aktivno delo sveta

Časopisno-založniški svet je imel 1 redno sejo, in sicer 18. junija 2019 v Ljubljani.
Predsednik Časopisno-založniškega sveta se je redno udeleževal sej Uredništva revije Gasilec.

5.3. PROMOCIJA GASILSTVA IN STIKI Z MEDIJI
5.3.1.

Informiranje gasilske in širše javnosti o dejavnosti Gasilske zveze Slovenije

Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je opravilo več javnih nastopov v medijih. Medije smo vabili
smo na sejo Plenuma Gasilske zveze Slovenije in vse večje prireditve, kot npr. posvet
predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, državna tekmovanja, kviz gasilske mladine.
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Še posebej aktivni so bili stiki z mediji na področju promocije obeležitve visokih jubilejev v letu
2019 – 150-letnice organiziranega gasilstva na Slovenskem, 70-letnice Gasilske zveze Slovenije
in 50-letnice Slovenskega gasilskega muzeja v Metliki.
5.3.2.

Povezava z nacionalno televizijo

Sodelovanje pri organizaciji oddaj na TV
Nacionalno televizijo smo obveščali o vseh večjih dogodkih in prireditvah s področja gasilstva.
Vodstvo GZS je imelo več nastopov v informativnih oddajah na temo gasilstva, opremljenosti,
gašenja požarov, visokih obletnic v letu 2019 …
5.3.3.
-

Ureditev stalnih oblik povezanosti in sodelovanja z (zainteresiranimi) mediji
nacionalna TV in radio
komercialne TV in radio
lokalne TV in radio
časopisne hiše nacionalnega pomena
časopisne hiše lokalnega pomena

Sistematično navezujemo kontakte za trajne oblike sodelovanja z mediji na vseh ravneh.
S podjetjem Delo Marketing in Slovenskimi novicami smo v mesecu februarju in marcu 2019
sodelovali v akciji »Naj prostovoljno gasilsko društvo«. Sodelovali smo na uvodnih sestankih
in štirje člani v strokovni komisiji, ki je pripravila razpis, kriterije, izvedla ocenjevanje in izbore
finalistov v dveh kategorijah ter izvajala pregled vsebin za javnost. Za tem je potekalo
glasovanje preko glasovnic v časopisu in na spletni strani. Naj prostovoljno gasilsko društvo v
dveh kategorijah so razglasili 5. aprila 2019 na veličastnem koncertu »Zažigamo Slovenijo« v
organizaciji Slovenskih novic na Gospodarskem razstavišču.
5.3.4.

Organizacija novinarskih konferenc

V letu 2019 smo imeli kar 5 novinarskih konferenc, in sicer:
- 30. januarja 2019, na sedežu Gasilske zveze Slovenije, v sodelovanju s PGD Metlika, GZ
Metlika in Občino Metlika o letu jubilejev slovenskih gasilcev;
- 27. junija 2019 v Celju o letu jubilejev slovenskih gasilcev, sodelovanju mladinske
reprezentance na mladinski olimpijadi v Švici ter o gasilski olimpijadi, ki bo leta 2021 v
Celju;
- 28. avgusta 2019 v Meliki o prireditvah v jubilejnem letu;
- 27. septembra skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje v prostorih ICZR Ig
tradicionalna novinarska konferenca ob vstopu v mesec varstva pred požari; sodelovali
so tudi predstavniki Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter Slovenskega združenja za požarno varstvo;
- 27. decembra 2019 v Mariboru o novostih na področju namenitve dela dohodnine –
0,5 % za delovanje gasilske organizacije (e-donacije).

38 / 59

Poročilo o realizaciji programa dela Gasilske zveze Slovenije za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019

6. ORGANIZACIJSKO PODROČJE
6.1. SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE
6.1.1.

Urejanje statusa gasilca

Člani Komisije za statusna vprašanja so se sestali na dveh rednih sejah, sklicana je bila tudi ena
korespondenčna seja.
Na prvi redni seji v letu 2019 so obravnavali ponudbo podjetja Enertec, d. o. o. iz Maribora
glede projekta »Samooskrbni na sončni strani Alp«. Omenjeno podjetje je specializirano za
izrabo sončne energije in s svojo blagovno znamko MOJA ELEKTRARNA navdušuje ljudi za
energetsko neodvisnost. Skupaj s partnerji je želelo pripraviti kampanjo »Samooskrbni na
sončni strani Alp – sončne elektrarne za gasilce«. Člani Komisije za statusna vprašanja so
predlagali podjetju Enertec, d. o. o., da projekt oz. prej omenjeno ponudbo podkrepi s
konkretnimi izračuni, zakaj je projekt cenejši in ugodnejši od ostalih ponudnikov na trgu, ter z
vsemi odgovori na postavljena vprašanja, na katera med predstavitvijo niso dobili odgovora.
Podjetju so predlagali, da pripravi konkretno ponudbo z izračuni za predvidene inštalirane
moči, ki naj bodo narejeni za 5 kWp, 7 kWp in 11 kWp (skladno z do sedaj veljavno uredbo).
Prav tako naj opredeli, kakšne bodo posebno ugodnosti za vse člane gasilskih društev (kot je
bilo povedano, pa ni bilo pojasnjeno), pa tudi, kdo in na kakšen način bi vodil evidenco dela
sredstev od prodanih elektrarn, ki bi se zbirala v posebnem skladu, namenjenemu za izgradnjo
in vzdrževanje regionalnih gasilskih poligonov. Podjetje Ertec, d. o. o. iz Maribora na pismo ni
poslalo nobenega odgovora.
PIGD AquafilSLO je na Gasilsko zvezo Slovenije poslalo pošto z dokazili o izpolnjevanju pogojev
za včlanitev društva v članstvo pri Zvezi. Namen ustanovitve PIGD AquafilSLO je zahteva
zakonodaje, da ima gospodarska družba s povečano požarno ogroženostjo za zagotavljanje
požarne varnosti svoje prostovoljno industrijsko gasilsko društvo. V tem primeru je to podjetje
AQUAFILSLO s sedežem na Letališki cesti 15 v Ljubljani. Člani Komisije so po preučitvi
dokumentacije Upravnemu odboru Gasilske zveze Slovenije predlagali, da v svoje članstvo
sprejme Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo AquafilSLO.
Prav tako so člani Komisije obravnavali dodatno dokumentacijo ki jo je posredovalo podjetje
MyWorld d.o.o. iz Maribora, ki v projektu Cashback world zastopa mednarodno družbo
MyWorld – s ponudbo so se seznanili že na predhodni seji, kar je bilo zajeto v poročilu o delu
za leto 2018. Soglasno so bili mnenja, da je ponudba povsem komercialne narave, zato je niso
potrdili.
Na naslednji seji so člani potrdili plan dela za leto 2020 in obravnavali predloge za izboljšanje
statusa gasilca, ki jih je poslalo 6 gasilskih regij – Belokranjska, Dolenjska, Podravska regija in
Savinjsko-šaleška regija ter regiji Ljubljana I in III. Zbrano gradivo so podrobno pregledali in
nanj podali komentarje. Na korespondenčni seji v decembru 2019 so strnili predloge, naštete
v nadaljevanju in Upravnemu odboru Gasilske zveze Slovenije predlagali, da se prične z
omenjenimi aktivnostmi.
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* ZDR – v rubriki izredni dopusti se doda alineja »za potrebe izobraževanja gasilcev in za
zdravniške preglede gasilcev«, v rubriki število dni dopusta pa alinea »operativnemu gasilcu
se doda en (ali dva) dni rednega dopusta«.
* ZAKON O ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU – operativni gasilci so oproščeni plačila dodatnega
zdravstvenega zavarovanja, skrajšata se jim čakalni dobi pri specialistih in za operativne
posege.
* ZAKON O INVALIDSKEM IN POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU: operativnemu gasilcu se za
vsakih 10 let operativnega dela delovna doba skrajša za 30 dni (torej za 40 let 4 mesece).
* Operativni gasilci imajo olajšave pri dohodnini in pri zavarovanju premoženja ter brezplačen
javni prevoz.
* Delodajalcem se zmanjšajo dajatve in premije zavarovanj – odvisno od števila gasilcev, ki jih
zaposlujejo.
6.1.2.

Strokovna, pravna in organizacijska pomoč za delovanje GZ in PGD

Stalna pomoč gasilskim društvom in zvezam
Gasilskim zvezam in prostovoljnim gasilskim društvom smo nudili pomoč v zvezi s strokovnimi,
pravnimi in organizacijskimi vprašanji – v pisni obliki in individualnih razgovorih. Pomagali smo
pri reševanju problemov, nastalih pri opravljanju javne gasilske službe. Pri tem smo se
povezovali z vodilnimi v društvih in zvezah ter župani lokalnih skupnosti, kjer so se problemi
pojavili. Strokovna služba je nudila gasilskim zvezam in društvom pomoč, za katero so nas
zaprosili na različnih področjih dela, s čimer smo zagotovili nemoteno delovanje gasilskih
organizacij na terenu.
6.1.3.

Priprava predlogov in pobud za spremembo zakonodaje s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, področja davčne zakonodaje in ostale zakonodaje,
ki vpliva na delo gasilstva

Redno spremljamo spremembe zakonodaje in za aktualne spremembe zakonodaje s področja
gasilstva pripravljamo predloge, ki jih posredujemo na ustrezna ministrstva in državne organe.
6.1.4.










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

Redno smo sodelovali z Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, Gasilsko
šolo ter Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav tako smo
redno sodelovali na sejah Odbora RS za razpolaganjem s sredstvi požarnega sklada.
Pripravili smo predloge za priznanja Civilne zaščite, ki so jih na predlog GZS prejeli člani gasilske
organizacije.
Za realizacijo pogodbe z IPF smo zbirali podatke o načrtovanih prireditvah in izjave društev, da
so le-ta seznanjena z določili pogodbe in da prevzemajo vse pravice ter obveznosti, ki izhajajo
iz omenjene pogodbe. Pripravili smo vse potrebno za realizacijo pogodbe v letu 2019.
Podaljšali smo pogodbe o SMS-donacijah s slovenskimi operaterji mobilne telefonije.
S Slovensko vojsko smo sodelovali na podlagi letnega načrta sodelovanja. Objavili smo razpis
za streljanje z vojaško puško, ki ga je organizirala Slovenska vojska.
Gasilska zveza Slovenije s Policijo in Skupnostjo gasilsko reševalnih zavodov Slovenije
podpisala letni načrt sodelovanja.
Redno sodelujemo s Parkom vojaške zgodovine v Pivki.
6.1.5.

Mednarodno sodelovanje s sosednjimi državami in drugimi državami

V mesecu maju smo se udeležili mednarodnega srečanja gasilcev Sternfahrt v Avstriji.
Junija smo se udeležili praznovanja 150-letnice avstrijske gasilske zveze Koroške.
V juniju je v Koloradu v ZDA potekal študijski obisk za področje varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Gasilska zveza Slovenije je sodelovala z dvema predstavnikoma.
Septembra smo se skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje udeležili dvodnevnega
strokovnega obiska institucij EU v Bruslju.
V septembru smo se udeležili skupščine Gasilske zveze Srbije, ki je potekala v Zrenjaninu.
Sodelovali smo na kongresu francoskih gasilcev, ki je bil septembra v Vanesu.
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V oktobru se je poveljnik, skupaj s člani Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, udeležil
usposabljana na Portugalskem.
Sodelovali smo na prireditvah, občnih zborih in tekmovanjih gasilcev iz sosednjih držav.
6.1.6.

Sodelovanje v CTIF

Sodelovanje v stalnem svetu CTIF in komisijah CTIF:
- za mladino,
- za nevarne snovi,
- za tekmovanja,
- za zgodovino,
- Podonavje,
- Evropska komisija,
- za požare v naravi,
- za preventivo,
- za izobraževanje,
- za članice,
- koordinacija dela.
V letu 2019 smo v okviru CTIF sodelovali pri naslednjih aktivnostih:
-

Komisija za požare v naravi – marec – Nimes, Francija,
Komisija za prostovoljno gasilstvo – april – Talin, Estonija,
Izvršni odbor in Delegatska skupščina CTIF - julij - Maritgny, Švica,
Komisija za mladino CTIF – julij - Maritgny, Švica,
Delovna skupina za Podonavje – september – Berlin, Nemčija,
Komisija za tekmovanja – September – Celje, Slovenija,
Komisija za mladino – oktober - Plovdiv, Bolgarija,
Komisija za zgodovino – oktober – Tulln, Avstrija,
Strokovni CTIF Seminar ˝Fire, Rescue & New Challenges˝ - oktober - Ostrava, Češka,
Izvršni odbor CTIF - november – Luksemburg,
Komisija za tekmovanja – november – Ostrava, Češka.

Sekretarka CTIF skrbi za nemoteno delovanje pisarne – spremljanje in odgovarjanje na klice in
e-pošto, vodenje evidence in arhivov, sodelovanje z vsemi člani Izvršnega odbora, predsedniki
komisij, pisanje zapisnikov, urejanje spletne strani. Ena izmed glavnih nalog je tudi stalna
koordinacijo med članicami CTIF in spodbujanje k večji aktivnosti vseh vključenih. V letu 2019
so bile izvedene volitve na Delegatski skupščini v Martignyu. Za podpredsednika je bil ponovno
izvoljen Milan Dubravac. Veliko vlogo pa je imela pisarna tudi pri organizaciji in izvedbi 2.
strokovnega seminarja CTIF, ki je potekal konec oktobra v Ostravi (Češka). Izvršni odbor se je
˝v živo˝ sestal v kraju Maritgny v sklopu Delegatske skupščine ter konec novembra v
Luksemburgu. Med letom pa je imel več sestankov preko interneta.
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Izdelava statističnih poročil in vprašalnikov
Za potrebe CTIF smo pripravili želene statistične podatke o gasilski mladini, članstvu in
intervencijah.
6.1.7.

Sodelovanje na Skupščinah gasilskih zvez ter drugih prireditvah PGD in GZ

Za vse skupščine gasilskih zvez smo zagotovili delegate, člane UO in Poveljstva GZS ter člane
ostalih organov GZS.
Člani organov Gasilske zveze Slovenije redno in skrbno sodelujejo na prireditvah posameznih
gasilskih zvez in prostovoljnih gasilskih društev.
6.1.8.
6.1.9.

Seje organov
Plenum 1 x
Upravni odbor 6 x, 1 x korespondenčna
Poveljstvo 7 x
Nadzorni odbor 2 x
Arbitraža 2 x
Priprava zasedanj organov, svetov, komisij, delovnih skupin GZS

Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je ob podpori strokovne službe GZS pravočasno in celovito
pripravilo gradiva za zasedanja organov, svetov in komisij ter delovnih skupin GZS. Strokovna
služba je nudila organizacijsko, tehnično in administrativno podporo za izvajanje celotnega
programa dela GZS. Poskrbela je za redno odpošiljanje vabil, gradiva, obvestil in drugih
dopisov preko pošte, elektronske pošte in objave na naših spletnih straneh. Skupaj z
odgovornimi za posamezna področja je skrbela za realizacijo sprejetih sklepov.
6.1.10. Priprava programov dela in poročil
Program dela Gasilske zveze Slovenije s predlogom financiranja za leto 2019 je bil sprejet na
seji Plenuma GZS v aprilu 2019.
Konec leta smo začeli pripravljati letno poročilo.
Med letom pa smo pripravili vsa potrebna poročila za sprotno poročanje skladno s potrebami.
6.1.11. Organizacijska, tehnična in administrativna podpora za izvajanje celotnega
programa dela GZS
Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je ob podpori strokovne službe GZS pravočasno in celovito
pripravilo gradiva za zasedanje organov, svetov in komisij ter delovnih skupin GZS. Strokovna
služba je nudila organizacijsko, tehnično in administrativno podporo za izvajanje celotnega
programa dela GZS. Skupaj z odgovornimi za posamezna področja je skrbela za realizacijo
sprejetih sklepov.
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6.2. SVET ČLANIC GZS
6.2.1.

Organizacija regijskih posvetov članic

Regijski posveti gasilk v letu 2019:







Regijski posvet regije Ljubljana I, 12. 1. 2019, Ljubljana Šentvid,
Regijski posvet članic Celjske in Savinjsko-šaleške regije, 9. 2. 2019, Žalec,
Regijski posvet članic Dolenjske regije, 9. 3. 2019, Škocjan,
Regijski posvet članic Koroške regije, 23. 3. 2019, Slovenj Gradec,
Regijski posvet članic regije Ljubljana III, 30. 3. 2019, Litija,
Regijski posvet članic Zasavske in Posavske regije, 5. 4. 2019, Zagorje ob Savi,

 Regijski posvet članic Mariborske regije, 18. 5. 2019, Lovrenc na Pohorju,
 Srečanje članic Podravske regije, 1. 6. 2019, Destrnik ,
 Regijski posvet članic regije Ljubljana II, 7. 6. 2019, Muljava,
 Regijski posvet članic Obalno-kraške regije, 6. 7. 2019, Hrvatini,
 Regijski posvet članic Notranjske regije, 19. 10. 2019, Grahovo,
 Regijski posvet članic Pomurske regije, 19. 10. 2019, Veržej,
 Regijski posvet članic Podravske regije, 5. 11. 2019, Ptuj,
 Regijski posvet članic Gorenjske regije, 8. 11. 2019, Kranjska Gora,
 Regijski posvet članic Severnoprimorske regije, 9. 11. 2019, Šempeter pri Gorici,
 Srečanje članic Koroške regije, 16. 11. 2019, Mislinja,
 Regijski posvet članic Belokranjske regije, 6. 12. 2019, Metlika.
6.2.2.

Seje Sveta članic

Svet članic je imel 4 redne seje in 3 korespondenčne. Na seji v januarju smo analizirale
izobraževanje v Dobrni, seznanile smo se z aktivnostmi GZS med obema sejama, posamezne
članice so poročale o dejavnostih članic v njihovih regijah. Pripravile smo program za leto 2019
in potrdile smernice dela Sveta članic za leto 2018-2023.
Na marčevski seji smo obravnavale dejavnosti med obema sejama. Pripravile smo program
izobraževanja članic PGD in GZ, ki je potekalo v Jakličem domu, Videm-Dobrepolje, ter
izobraževanje predsednic in njihovih namestnic, ki je potekalo v Tolminu. Na seji je bila
predstavljena tudi nova uniforma.
Potrdile smo tudi zapisnike 3. seje in 4. korespondenčne seje, kjer smo potrdile predstavnice
Sveta članic, ki nas bodo zastopale na Plenumu v Tolminu.
Majsko sejo, ki smo jo združile z izobraževanjem predsednic in njihovih namestnic, smo imele
v Tolminu. Na tej seji se nam je pridružil tudi Janko Cerkvenik, predsednik GZS. Pohvalil je delo
Sveta članic GZS, povedal, da imamo pomembno vlogo v naši organizaciji in da je pomembno,
da smo članice prisotne na vseh nivojih naše organizacije. Dotaknil se je problematike
prisotnosti in dela predsednikov komisij na nivoju regij in gasilskih zvez, saj je regija podaljšana
roka GZS in mora biti primerno zastopana na vseh nivojih. Poudaril je dobro delo predsednice
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Sveta članic GZS in povabil na Medgeneracijsko srečanje v Stari trg pri Ložu ter v Metliko, kjer
je bila prireditev ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem.
Na seji smo potrdile zapisnik 5. seje in naredile analizo posveta izobraževanja članic PGD in GZ
v Vidmu-Dobrepolju. Na posvetu je bilo prisotnih 120 članic, vendar ne iz vseh regij. Posvet je
bil strokovno dobro pripravljen. Prišla je pobuda, da bo naslednji posvet članic PGD in GZ v
Brežicah.
Predsednica je povedala, da bo 6. Medgeneracijsko srečanje 22. junija 2019 v Starem trgu pri
Ložu in je vse povabila, da se srečanja udeležijo.
Tema je bil tudi 11. pohod članic GZS, ki je potekal 6. 7. 2019 v organizaciji GZ Trebnje. Zbirale
smo tudi predloge tem za posvet v Zrečah.
Na septembrski seji smo obravnavale aktivnosti med obema sejama. Potrdile smo zapisnik 6.
seje. Imele smo analizo 6. Medgeneracijskega srečanja in 11. pohoda Sveta članic. Pripravile
smo program za Zreče in program dela Sveta članic.
Na osmi korespondenčni seji smo potrdile program dela za leto 2020.
Zaključno sejo, predvideno v decembru, smo prestavile na 18. januar 2020 v Metliki.
6.2.3.

Sodelovanje na posvetu predsednikov in poveljnikov GZ

Posveta predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, ki je potekal 1. in 2. februarja 2019 v Izoli,
se je udeležila predsednica Sveta članic.
6.2.4.

Izobraževanja za predsednice Komisij za članice regije, GZ in PGD v Vidmu Dobrepolju

Izobraževanje je potekalo 13. marca 2019 v Vidmu-Dobrepolju. Začelo se je z uvodnimi
pozdravi in kulturnim programom. Izobraževanje se je nadaljevalo s predavanjem o
uniformiranosti, ki ga je pripravila Elizabeta Čampa.
V nadaljevanju je sledilo predavanje o množični nesreči na avtocesti, ki jo je predstavil Gregor
Vidrih.
Elementarne nesreče v občini Dobrepolje je predstavil Uroš Gačnik.
Na koncu je sledilo predavanje delovanja sektorja kriminalistične policije v sodelovanju z
gasilci, ki sta ga predstavila Klemen Repovš in Martin Drnovšek.
Ob zaključku izobraževanja se je predsednica zahvalila članicam GZ Dobrepolje za pogostitev
in županu, saj smo dvorano dobile v uporabo brezplačno.
6.2.5.

Izobraževanje Sveta članic (predsednice, namestnice) v Tolminu

Izobraževanje članic Sveta članic Gasilske zveze Slovenije in njihovih namestnic je potekalo 11.
5. 2019 v prostorih PGD Tolmin.
Udeleženke so se zbrale v Tolminu, v prostorih PGD Tolmin, kjer so se seznanile s kratko
zgodovino društva in GZ Tolmin. Ogledali smo si ribogojnico Faronika, Tolminska korita in
Hudičev most. Na posvetu smo imele tudi predavanje mag. Žarka Trušnovca o psihološki
pomoči reševalcem. Enourno predavanje načelnika GRS Tolmin je bilo poučno in dobrodošlo
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za vse reševalce iz različnih reševalnih služb, za žrtve nesreč in njihove svojce. Izobraževanje
smo v popoldanskih urah z dobrim pridobljenim znanjem in vtisi zaključile ter se srečno vrnile
vsaka v svojo gasilsko regijo.
6.2.6.

11. pohod članic GZS, Trebnje

Pohod članic GZS v organizaciji članic GZ Trebnje je potekal 6. julija 2019. Varianti pohoda sta
bili dve, krajša na 8 km in daljša na 15 km po Baragovi poti.
Pohoda se je udeležilo več kot 160 pohodnic in pohodnikov iz 22 gasilskih zvez in 12 gasilskih
regij.
Na začetku pohoda nas je prišel pozdravit tudi Janko Cerkvenik, predsednik GZS.
Pohod je bil tudi dobrodelno obarvan. V ta namen so udeleženci zjutraj oddali prehrambne
izdelke in šolske potrebščine, ki sta jih na zaključni prireditvi na Občinah Olga Smolič in
Elizabeta Čampa predali Župnijski karitas Trebnje, za kar so se zahvalili že na dogodku, nato pa
še s pisno zahvalo, ki so jo osebno dostavili v pisarno Zveze.
Med pohodom smo se tudi okrepčali, saj so nam gasilci pripravili lepa presenečenja. Na koncu
pohoda smo prišle vse na isto točko, na Občine, ker so nam pripravili golaž.
6.2.7.

Medgeneracijsko srečanje Gasilske zveze Slovenije

Medgeneracijsko srečanje je potekalo v soboto, 22. junija 2019, v Starem trgu pri Ložu. Zbralo
se je 382 gasilk in gasilcev vseh generacij iz vse Slovenije.
Dopoldanski čas je bil namenjen obiskom različnih zanimivih destinacij. GZ Loška dolina nam
je pripravila ogled znamenitosti Loške doline: Polharski muzej, grad Snežnik, Križno jamo,
pohod na Ulako in obisk rojstne hiše ter spomenika prvega predsednika GZS Matevža Haceta,
Babno Polje in obisk Rihtarjeve domačije.
Žal smo imeli malo smole z vremenom, saj je med ogledi začelo deževati. Kmalu pa je posijalo
sonce, ravno prav, da smo lahko izpeljali orientacijski pohod, štafeto Hi konjiček, »zdevanje«
ostrnic pa je odpadlo. Prijavilo se je kar nekaj ekip, ki so sodelovale na orientacijskem pohodu.
Cilj iger na medgeneracijskem srečanju je ta, da se ekipe med seboj pomešajo, zato moramo
vztrajati pri tem, zato tudi medgeneracijsko srečanje. Popoldne se je začelo dogajanje pod
prireditvenim šotorom.
Prisotne so pozdravili: Janko Cerkvenik, predsednik GZS, Elizabeta Čampa, Jožef Smole in
Renata Rupreht, predsedniki Sveta članic, Sveta veteranov in Sveta mladine GZS, ter Franjo
Bukovec, predsednik GZ Loške Doline in član UO GZS.
Najboljšim ekipam na tekmovanju so bile podeljene nagrade.
6.2.8.

150 let PGD Metlika - udeležba na paradi

Ob 150-letnici PGD Metlika je v nedeljo, 8. septembra 2019, potekala gasilska parada, katere
smo se udeležile tudi članice s svojim ešalonom. Ešalon članic je bil postrojen po predpisih,
zato smo bile zgled, saj smo korakale strumno.
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6.2.9.

Spodbuditev nadaljevanja priprave knjige o delovanju članic

Za pripravo knjige o delovanju članic se nadaljuje zbiranje podatkov o delu članic gasilk skozi
zgodovino.
6.2.10. Posvet za predsednice komisij za članice v GZ – dvodnevni
V Termah Zreče je bil 23. in 24. novembra 2019 organiziran dvodnevni posvet predsednic
komisij za članice – gasilke v gasilskih zvezah. Udeležba je bila nad pričakovanji, saj se je
posveta udeležilo 190 članic.
Po pozdravnem nagovoru Elizabete Čampe, predsednice Sveta članic, so zbrane pozdravili še
Janko Turnšek, predsedujoči Celjske regije, in Marijan Jelenko, poveljnik GZ Vitanje-Zreče.
Prisotne je nagovoril tudi Janko Cerkvenik, predsednik krovne organizacije, ki je med drugim
povedal, da smo s prireditvijo v Cankarjevem domu uspešno sklenili praznovanje 150-letnice
gasilstva na Slovenskem. Ob tem dogodku je opozoril na odgovornost pri nošenje uniforme, ki
je opredeljena v Pravilih gasilske službe; prav tako se moramo gasilci držati kodeksa etike in
priročnika za razvrščanje. Spregovoril je tudi o pomembnosti kadrovanja za naprej in članice
pozval, da se aktivno vključujemo v vsa področja gasilskega delovanja - tudi vodenja. Svetu
članic je predlagal, da v svoj program uvrstijo pripravo Priročnika za delo s članicami-gasilkami.
Sledilo je predavanje Darka Dukića, poveljnika Šibeniško-kninske županije. Predstavil je
tragično izgubo gasilcev, ki so izgubili življenje ob gašenju požara na Kornatih.
Veliko pozornost je pritegnilo predavanje Andreja Štremflja, ki nam je govoril o preventivi v
gasilstvu - kako postopati, da do požara ne bi prišlo, in če že pride, kako ukrepati kot občani in
kdaj nastopimo gasilci. Pri preventivi je zelo pomembna vzgoja mladih že v vrtcih, kasneje v
šolah in kasnejše izobraževanje na delovnih mestih.
Pred kosilom so bile na programu sprostitvene aktivnosti pod vodstvom animatorjev Terme
Zreče, ki so obsegale učenje nordijske hoje, predstavili so vaje za zdravo hrbtenico, udeleženke
pa so imele tudi možnost rekreacije v bazenu.
Popoldne so se udeleženke razporedile v delavnice. Delavnico Informatike je vodil Uroš
Gačnik, delavnico Prve pomoči Boštjan Triler, Tehnično reševanje Marijan Jelenko,
Razvrščanje Matej Groboljšek, Brigita Čufar pa je udeleženke popeljala po sodobni kuhinji.
V zaključnem delu prvega dne sta se nam pridružila Franci Petek, poveljnik GZS, ter Darko But,
generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje. Poveljnik nam je predstavil aktualne teme
v gasilstvu, nato je odgovarjal na zastavljena vprašanja. Darko But je povedal, da je prvič na
posvetu, organiziranem za članice, in da se je vabilu z veseljem odzval. Predstavil je aktualnosti
URSZR in prav tako odgovarjal na zastavljena vprašanja.
V nedeljo je bila najprej na vrsti predstavitev intervencije v podjetju Fragmat, ki sta jo
predstavila Blaž Krajnc in Matjaž Knap. Naslednji predavatelj je bil Zvonko Glažar, podpoveljnik
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GZS, ki je predstavil primerjavo slovenske gasilske organizacije z nekaterimi evropskimi
državami.
Psiholog mag. Žarko Trušnovec nam je predaval o psihološki pomoči reševalcem, svojcem in
žrtvam nesreč. Z njegovim predavanjem smo tudi sklenili strokovni del posveta.
6.2.11. Šola za življenje
Članice Sveta GZS smo se odločile, da si zaključek leta prestavimo v januar 2020. Tako smo se
v soboto, 12. 1. 2020 članice zbrale v GZ Ribnica, kjer sta nam zažela dobrodošlico predsednik
GZS Janko Cerkvenik, predsednik regije LJ II Uroš Gačnik ter predsednik GZ Ribnica. Ker je
mesto Ribnica znano po suhi robi, smo si ogledali Rokodelski center, kjer je bil prikaz
izdelovanja suhe robe. Nato smo odšle na Škrabčevo domačijo, ker nam je ga. Andreja Škrabec
predstavila Škrabčevo domačijo ter svojo knjigo o fižolu. Sledila je še seja Sveta članic.

6.3. MLADINSKI SVET GZS
6.3.1.

Posvet mladinskih mentorjev

Posvet je potekal v petek, 18. 1. 2019, in soboto, 19. 1. 2019 v Termah Zreče. Na posvetu so
bili prisotni mentorji iz vseh 17 slovenskih gasilskih regij. Skupaj se je posveta udeležilo 178
mentorjev. V petek je po uvodnem pozdravu Renate Rupreht, predsednice Mladinskega sveta
Gasilske zveze Slovenije, sledilo predavanje izkušenega mentorja gasilske mladine Dušana tov.
Pavlija, ki je zbranim mentorjem predstavil značilnosti prehoda mladine v operativo. V
nadaljevanju je Renata Rupreht odgovorila na vprašanja v zvezi z delom z mladino, ki so jih
gasilske zveze predhodno poslale po elektronki pošti. Pozno popoldne pa sta se udeležencem
posveta pridružila Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik GZS, ki sta navzoče
seznanila z aktualnimi nalogami in odgovarjala na vprašanja z operativnega in organizacijskega
področja GZS. Po večerji je sledil sproščen družabni večer z različnimi družabnimi in zabavnimi
igrami, ki so jih pripravili mentorji Savinjsko-šaleške regije.
Sobotni del se je pričel s kratkimi navodili predsednice MS GZS za izvedbo predavanja in
delavnic. Vsi prisotni mentorji so najprej prisluhnili novostim v Pravilih gasilskih in
gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, ki jih je predstavil Ivan Jezernik, ter se kasneje seznanili
s pravilno izvedbo enojne reševalne zanke. Po predavanju so se mentorji izmenjali v štirih
delavnicah, ki so jim bile na razpolago. Prvo delavnico z naslovom Cilji in pričakovanja: mentor
– mladina je vodila Maja Gelb, ki med drugim predava na usposabljanju za specialnost mentor
mladine. V drugi delavnici, Spoznavanje ekipe preko igre, je Saša Kovačič pripravila kar nekaj
praktičnih primerov. V tretji delavnici z naslovom Navodila za prijavljanje v Vulkanu (Kviz in
Orientacija) je Klemen Zibelnik, član MS, predstavil postopek prijavljanja ekip na kviz in
orientacijo v Vulkanu. V četrti delavnici z naslovom Celovit pristop k delu z mladimi v društvu
– primer PGD Šoštanj-mesto pa so nam mentorji iz PGD Šoštanj-mesto predstavili njihovo delo
in pot do vrhunskih rezultatov vseh štirih kategorijah na državnem tekmovanju gasilske
mladine v Gornji Radgoni. Predavatelji in voditelji delavnic so se potrudili, da so mentorje
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vzpodbudili k aktivnemu sodelovanju in jim ponudili odgovore na aktualna vprašanja s
področja dela z gasilsko mladino.
6.3.2.

Usposabljanje za mentorje (spremljanje in analiza)

Mladinski svet je spremljal usposabljanja za mentorja mladine. Izvedeno je bilo pet tečajev s
159 udeleženci.
6.3.3.

Priprava petletnega poročila o delu Komisij za mladino regij ter Mladinskega sveta

Predsednica MS GZS je na podlagi poročil članov Sveta posameznih regij pripravil poročilo o
petletnem delovanju komisij za delo z mladino in MS GZS.
6.3.4.

Priprava promocijskega materiala na temo gasilske mladine

Predsednica MS je aktivno sodelovala pri razvijanju prve slovenske gasilske igre Gasilska
brigada ter prenovi igralne enote »Hitimo na pomoč« v Minicity Ljubljana.
6.3.5.

Sodelovanje na Otroškem bazarju – Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

Otroški bazar je potekal 14. in 15. septembra 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Gasilsko organizacijo so predstavljali gasilci iz regij Ljubljana I in III.
6.3.6.

Državno srečanje gasilske mladine

Državno srečanje gasilske mladine je potekalo v sklopu Medgeneracijskega srečanja, kjer so
člani MS pripravili različne naloge in igre. Medgeneracijsko srečanje je bilo v Loški dolini 22. 5.
2019.
6.3.7.

18. državni kviz

Državni kviz gasilske mladine je potekal v soboto, 30. marca 2019, v prostorih Šolskega centra
Krško-Sevnica. Sodelovalo je 111 ekip, 38 pionirskih ekip, 39 mladinskih in 34 ekip
pripravnikov. Prosti čas med tekmovanjem so udeleženci lahko izkoristili za udeležbo ob
tekmovalnih aktivnostih in predstavitvah.
6.3.8.

22. državno pionirsko in mladinsko ter 19. tekmovanje gasilcev pripravnikov v
gasilski orientaciji

Na Kopah je v soboto, 14. septembra 2019, potekala državna gasilska orientacija za pionirje,
mladince in pripravnike. Skupaj je bilo prisotnih 188 ekip, in sicer 32 ekip pionirk, 34 ekip
pionirjev, 31 ekip mladink, 33 ekip mladincev, 26 ekip pripravnic in 32 ekip pripravnikov.
6.3.9.

21. srečanje slovensko-hrvaške mladine

Srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine je potekalo 1. junija 2019 v Čakovcu na
Hrvaškem. Sodelovalo je 15 slovenskih in 10 hrvaških ekip, ki so se pomerile v gasilskem
tekmovanju in športnih igrah.
6.3.10. Spremljanje letovanj gasilske mladine
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Redno smo spremljali letovanja gasilske mladine. Letovanja in taborjenja gasilske mladine
vzpodbujamo tudi s sofinanciranjem iz gasilske doplačilne znamke. Tako smo pripravili razpis
in ga posredovali vsem gasilskim zvezam in objavili na naši spletni strani.
6.3.11. Sprotno ažuriranje podatkov o delovanju mladine na spletni strani GZS
Na spletni strani smo sprotno ažurirali podatke o aktivnostih Mladinskega sveta.
6.3.12. Spremljanje aktivnosti gasilske mladine po regijah
Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije preko svojih predstavnikov iz vseh gasilskih regij redno
spremlja in vzpodbuja delo mladih v regijah.
6.3.13. Priprava javnih razpisov za sofinanciranje mladinskih aktivnosti
V mesecu juniju smo pripravili poročilo za Urad za mladino RS.
6.3.14. Strokovna ekskurzija članov MS GZS
Strokovna ekskurzija članov MS je bila v nedeljo 17. 3.2019. Člani MS so si ogledali Muzej
Usnjarstva v Šoštanju, obiskali gasilce PGD Šoštanj-mesto in si ogledali varilnico piva Loko loko
v Lokovici.
6.3.15. Priprava kriterijev, razpisa, izvedba letovanj gasilske mladine
V mesecu februarju smo objavili razpis za sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine
iz gasilske doplačilne znamke. Pridobili smo več različnih ponudb za letovanje, ki smo jih
vključili v razpis. V mesecu novembru je delovna skupina pregledala prijave na razpisa in
priloženo dokumentacijo. Razpoložljiva sredstva je razdelila po kriterijih iz razpisa.
6.3.16. Aktivno delo Sveta
Mladinski svet GZS je preteklem letu imel šest sej. Na prvi seji v februarju so člani poleg
obravnave tekočih zadev in nalog analizirali posvet mentorjev v Zrečah in pripravili zadolžitve
za državni kviz. Določili so tudi predstavnico MS za zapis člankov o delu z gasilsko mladino na
državnem nivoju. Drugo sejo so izpeljali korespondenčno, saj je bilo potrebno sprejeti sklep o
tem, kdo bo predstavnik MS na Plenumu GZS.
V mesecu aprilu so sprejeli program dela na posvetu mentorjev v Zrečah. Pripravili so program
dela za leto 2020. Debatirali so o predlogu za nove gasilske veščine ter usposabljanju
mentorjev na področju izdelave orientacijskih kart. Sprejeli so tudi spremembe v razpisu za
orientacijo za leto 2020, razpis za doplačilno znamko za leto 2019 ter vse skupaj posredovali v
potrditev UO.
Znotraj MS so se ustanovile delovne skupine za naslednja področja: za pripravo Temeljnega
programa usposabljanja mladih gasilcev, za pripravo razpisa državni kviz v letu 2020, za
pripravo razpisa državna orientacija 2020, za pripravo razpisa za sofinanciranje programov
gasilske mladine iz sredstev doplačilne znamke 2019, za razdelitev sredstev gasilske doplačilne
znamke za leto 2018.
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Delovna skupina za pripravo Temeljnega programa usposabljanja mladih gasilcev je v program
pripravila v celoti. Komisija za izobraževanje in usposabljanje je programe preverila in
ugotovila, da so skladni s Temeljnim programom za gasilca pripravnika. UO je omenjeni
program sprejel, program bo v celoti objavljen na spletni strani GZS.
Člani mladinskega sveta v sodelovanju s strokovno službo za vse aktivnosti, ki jih izvajajo po
programu dela, pripravijo vso potrebno dokumentacijo, skrbijo za obveščanje, sodelujejo pri
sestankih z gostitelji srečanj in tekmovanj ter jim nudijo vso potrebno pomoč.

6.4. SVET VETERANOV GZS
6.4.1.

Sodelovanje predsednika in članov sveta na zborih veteranov PGD, GZ in regij

Člani Sveta veteranov so sodelovali na zborih veteranov v PGD, GZ in regijah. Regije in gasilske
zveze ter PGD organizirajo veliko veteranskih srečanj in izletov. Prisotni so bili na vseh
prireditvah, kamor so bili člani Sveta vabljeni.
6.4.2.

Sodelovanje predstavnikov Sveta veteranov na pokalnih tekmovanjih GZS in
gasilskih prireditvah

Člani Sveta smo bili prisotni na vseh pokalnih tekmovanjih ter na podelitvah pokalov za
starejše gasilce GZS. Prisotni smo bili na šestih tekmovanjih starejših gasilcev regijskem
tekmovanju z staro gasilsko opremo. Za starejše gasilce sta bili uvedeni dve novi pokalni
tekmovanji.
6.4.3.

Sodelovanje s komisijami za delo z veterani in priprava analiz o oblikah dela v GZ in
PGD

Člani Sveta veteranov GZS so na sejah poročali o aktivnosti in oblikah dela veteranov v regijah,
GZ in PGD. Na osnovi teh poročil so ugotovili neenakomerno delovanje veteranov v regijah in
zvezah, zato bodo poskusili okrepiti delo veteranov v sredinah, kjer to delo ni uspešno.
Komisije za veterane ima 108 GZ in 718 PGD.
6.4.4.

Obravnava rezultatov pokalnih in drugih tekmovanj veteranov

Svet veteranov GZS je na svojih sejah obravnaval pokalna tekmovanja starejših gasilcev. Člani
sveta so bili prisotni na vseh pokalnih tekmovanjih starejših gasilcev in tudi na uvedbi dveh
novih pokalnih tekmovanj. Seznanili so se s potekom tekmovanj in na potek tekmovanj ni bilo
pripomb.
6.4.5.

Medgeneracijsko srečanje veteranov in članic

Letošnje 6. medgeneracijsko srečanje je bilo organizirano v Starem trgu. Organizirala ga je GZ
Loška dolina v sodelovanju s Sveti članic, veteranov in mladine GZS. Mnogim smo vzor za zelo
dobro medgeneracijsko sodelovanje naših gasilcev na vseh nivojih našega organiziranja. Zelo
uspešni smo pri organiziranju raznih aktivnostih za posamezno skupino članstva, manj pa za
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prireditve, ki bi bile namenjene vsem članom naših gasilskih organizacij. To velja tudi za
medgeneracijsko srečanje GZS. Udeležba na 6. srečanju je bila 382 udeležencev iz 15 regij in
31 GZ. Vzrokov, da je število udeležencev na zadnjih dveh srečanjih majhno, je več, vendar je
najpogostejši vzrok ta, da skupnih prireditev ne podpirajo vodstva posameznih organizacij na
nižjih nivojih, kljub temu, da so namenjene njihovem članstvu. Vsa srečanja so bila organiziran
zelo dobro in udeleženci so odhajali z lepimi spomini in upanjem, da se taka oblika skupnih
srečanj tudi nadaljuje.
6.4.6.

Spremljanje aktivnosti veteranov po gasilskih zvezah – vsak član za gasilske zveze
svoje regije

Usmeritve zadnjega Kongresa nalagajo članicam GZS na vseh nivojih organiziranja imenovanje
Komisij za veterane. Žal pa na podlagi novembrske analize podatkov iz Vulkana ugotavljamo,
da kljub opozorilom, da zveze in društva to usmeritev morajo spoštovati, ima imenovane
Komisije za veterane 90 % GZ in samo 53,4 % PGD. Zaskrbljujoči pa so tudi podatki iz poročil,
da predsedniki komisij niso člani UO regij, zvez ali društev. To tudi potrjujejo izjave vodij
veteranov, da ne dobivajo obvestil in razpisov za razne dogodke, ki jih organizirajo na višjih
nivojih.
6.4.7.

Priprava letnega poročila o delu Komisij za veterane regij ter Sveta veteranov

Svet veteranov si že več let prizadeva za celovito predstavitev dela veteranov v naših gasilskih
organizacijah. Po treh letih prizadevanj nam je z osebnim kontaktom članov Sveta veteranov
z GZ uspelo pridobiti poročilo o delu veteranov po GZ iz vseh GZ. Na osnovi zbranih podatkov
iz anket bo Svet veteranov poskušal pripraviti priporočila za obogatitev dela veteranov in s
pomočjo vodstev regij in GZ pospešiti delo Komisij za veterane v sredinah, kjer je delo z
veterani slabo razvito.
6.4.8.

Enodnevni posvet za predsednike Komisij za veterane pri gasilskih zvezah

5. 11. 2019 je bil na Igu izveden 6. posvet za predsednike komisij za veterane v GZ. Udeležilo
se ga je 77 predsednikov komisij ali njihovih namestnikov iz 16 regij oziroma 60 GZ. Zanimiva
je primerjava s poslanimi anketami, iz katere je razvidno, da se posvetov udeležuje večina
predstavnikov zvez, v katerih je delo veteranov uspešnejše. Večletna primerjav udeležbe pa
nam pokaže, da se posveta ne udeležujejo predstavniki komisij, kjer so komisije zvez slabo
organizirane in so pri svojem delu slabo aktivne.
6.4.9.

Aktivno delo Sveta

Svet veteranov je v letu 2019 imel dve redni seji in eno korespondenčno. Dne 28. maja 2019
smo se sestali v prostorih PGD Postojna, kjer smo obravnavali priprave na 6. medgeneracijsko
srečanje gasilcev GZS, določili delegate Sveta veteranov GZS na pokalnih tekmovanjih starejših
gasilk in gasilcev. Seznanjeni smo bili s poročili o delu veteranov po GZ in regijah. Dopolnili
smo anketo za poročila GZ in regij o delu veteranov za leto 2019. Pripravili smo tudi teme
posveta za predsednike komisij za delo veteranov GZ in o spremljanju dogodkov za veterane
po GZ. Drugi sestanek smo imeli 5. decembra 2019 v prostorih PGD Tropovci. Obravnavali smo
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poročilo o delu Sveta veteranov in poročilo o poteku pokalnih tekmovanj za starejše gasilke in
gasilce GZS. Pripravili smo program dela za leto 2020. Obravnavali smo tudi izvedbo in
udeležbo na 6. medgeneracijskem srečanju in 6. posvetu za predsednike komisij za veterane
GZ. Dogovorili smo se tudi o zbiranju anket o delu veteranov po GZ in regijah za leto 2019. Na
dopisni seji pa smo potrdili delegate za Plenum GZS v Tolminu. Člani sveta so bili seznanjeni s
sklepi UO GZS, ki vplivajo na delovanje veteranov. Člani sveta pa so po potrebi sodelovali s
komisijami za veterane GZ in PGD.

6.5. PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA
6.5.1.

Sprejem, tisk in pregled sprejetih predlogov (ca. 1.700 letno)

Sprejeli in pregledali smo 1.284 predlogov, ki so jih preko računalniškega programa Vulkan
posredovala PGD in GZ. Obravnavali in reševali smo predloge za priznanja tujcem in nečlanom.
6.5.2.

Obravnava prejetih predlogov PGD in GZ za podelitev gasilskih priznanj in
odlikovanj GZS posameznikom in društvom

Komisija za priznanja in odlikovanja GZS je obravnavala 1.284 predlogov.
6.5.3.

Izdelava diplom, priprava priznanj in odlikovanj

Strokovna služba je za vse pozitivno odobrene predloge za posameznike in društva pripravila
diplome in medalje ter jih po pošti poslala posameznim GZ.
6.5.4.






Priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca
priprava predlogov novih kriterijev za podelitev priznanj,
priprava in objava razpisa,
pregled prispelih predlogov in izračun po dodatnih kriterijih,
obravnava predlogov,
podelitev priznanj.

Komisija za priznanja in odlikovanja GZS je pripravila razpise za priznanja Matevža Haceta,
Kipec gasilca in Plaketo gasilca ter jih posredovala v sprejem Upravnemu odboru GZS. Po
sprejetju na UO smo jih posredovali vsem GZ. Komisija je prispele predloge pregledala in
naredila izračun po kriterijih ter pripravila predlog dobitnikov v letu 2019 za sprejem na UO
GZS. Priznanja so bila podeljena na Plenumu GZS, dne 6. aprila 2019 v Tolminu.
6.5.5.

Vodenje evidence prejetih odlikovanj

Za vsa odlikovanja se vodi evidenca preko Vulkana in ločeno za tiste predloge, ki se ne
posredujejo preko Vulkana. To so predlogi za nečlane gasilske organizacije in tujce.
6.5.6.

Priprava seznamov odlikovanj za objavo v reviji Gasilec

Pripravili smo seznam prejetih odlikovanj, ki je bil objavljen v reviji Gasilec.
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6.5.7.

Priprava seznamov odlikovanj za potrditev na Upravnem odboru GZS

Za Upravni odbor smo pripravili sezname prejetih priznanj in odlikovanj za posamezna
obdobja, le-ta pa je sezname potrdil.
6.5.8.

Usklajevanje predlogov sprememb Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v
prostovoljnih gasilskih organizacijah – po potrebi

Komisija redno spremlja pobude in predloge, s katerimi se srečuje pri svojem delu, kar bo
uporabljeno pri morebitnih naslednjih popravkih Pravilnika.
6.5.9.

Organizacija in izvedba srečanja nagrajencev Matevža Haceta

Srečanje dobitnikov priznanj Matevža Haceta je bilo 8. septembra 2019 v Metliki.
6.5.10. Aktivno delo komisije:
Komisija je imela v 9 sej, od tega 3 korespondenčne, na katerih so člani reševali predloge za
odlikovanja in pripravljali razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipec gasilca in Plakete gasilca z
dodatnimi kriteriji.

6.6. ZGODOVINA POŽARNEGA VARSTVA IN KULTURNE DEDIŠČINE
6.6.1.

Aktivnosti komisije

Presoja letnic ustanovitve
Komisija za zgodovino požarnega varstva in kulturne dediščine pri GZS je na svoji 3. redni seji
v juniju obravnavala letnico ustanovitve PGD Lukavci, na svoji četrti seji pa letnico ustanovitve
PIGD Krka Novo mesto.
Povezovanje in navezovanje stikov s komisijami za zgodovino na nivoju regij ter pobuda za
ustanovitev komisij za zgodovino pri GZ in Svetu regij
Člani komisije za zgodovino požarnega varstva so skozi celo leto sodelovali in nudili pomoč pri
pripravah gradiv za gasilske kronike. Prav tako so sodelovali pri organizacijah različnih srečanj
pri Svetih gasilskih regij.
Spodbuda PGD in GZ za doniranje muzejskih eksponatov, izdanih gasilskih kronik ter
priložnostnih značk in odlikovanj v Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča
Člani komisije osveščajo predstavnike PGD in GZ o pomembnosti ohranjanja gasilske dediščine
ter doniranju muzejskih eksponatov v Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča v Metliki. V
muzeju smo pridobili kar nekaj drobnih predmetov in gasilskih kronik, ki so bile s strani PGD
izdane ob različnih priložnostih.
Udeležba na posvetih in delavnicah z muzejsko tematiko
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Nekateri izmed članov komisije so sodelovali na srečanjih z zbiratelji gasilske dediščine v
Sloveniji ter na Hrvaškem. Kustosinja je v sodelovanju z muzejsko pedagoginjo iz
Belokranjskega muzeja pripravljala pedagoške delavnice, ki so bile namenjene mladim
obiskovalcem gasilskega muzeja.
Možnost vzpostavitve novega zavihka v aplikaciji VULKAN, ki bi omogočal evidentiranje
gasilskih predmetov z možnostjo dodajanja fotografij
Možnost vzpostavitve novega zavihka v aplikaciji Vulkan je bil v okviru prenove spletne strani
GZS in aplikacije Vulkan predlagan UO GZS.
Raziskava in obravnava izgubljenega dokumentacijskega in fotografskega gradiva gasilskih
zvez in društev
Predsednik in člani komisije za zgodovino še vedno raziskujejo in obravnavajo izgubljeno
dokumentacijo gasilskih zvez in društev. Nekateri podatki so že bili pridobljeni s strani
posameznikov. Raziskava pa se še vedno nadaljuje.
Seznanitev s položajem in sodelovanjem z Vojaškim parkom v Pivki
Predsednik in člani Komisije za zgodovino pri GZS so bili s strani vodstva GZS seznanjeni, kako
le-ta sodeluje z Vojaškim parkom v Pivki.
6.6.2.

Posvet z zborovodji in vodji gasilskih pevskih zborov in gasilskih godb

Posvet je potekal v soboto, 9. marca 2019, v prostorih PGD Sevnica. Na posvetu so zborovodje
podali poročila o celoletnem delu gasilskih pevskih zborov in godb, dogovorili so se tudi o
poteku 35. srečanja gasilskih pevskih zborov in skupin. Soglasno so sprejeli sklep, da bo
srečanje potekalo v soboto, 1. junija 2019, v Sevnici.
6.6.3.

Srečanje gasilskih pevskih zborov

35. srečanje gasilskih pevskih zborov in skupin je bilo 1. junija v Sevnici. Na srečanju se je
predstavilo 14 gasilskih pevskih zborov.
6.6.4.

Strokovna ekskurzija

Predsednik in člani komisije za zgodovino pri GZS so v začetku novembra odšli na dvodnevno
strokovno ekskurzijo v Budimpešto, kjer so si ogledali tamkajšnji gasilski muzej.
6.6.5.

Spremljanje dela Komisije za zgodovino CTIF ter zbirateljev gasilskih insignij

Članstvo v Društvu za ohranjanje gasilske dediščine Slovenije
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Nekateri člani komisije so vključeni v Društvo za ohranjanje gasilske dediščine Slovenije, ki je
bilo ustanovljeno 18. 11.2017, ter aktivno sodelujejo pri vseh dejavnostih društva.
6.6.6.

Izdaja gasilskih publikacij

V letu 2019 – letu praznovanj slovenskih gasilcev – se je GZS zavzela, da bo pripravila obširno
monografsko delo, ki bo zajemalo celovito zgodovino gasilske službe na Slovenskem,
predvsem vlogo GZS v naši državi, pri povezovanju v Jugoslovansko gasilsko zvezo ter njeno
sodelovanje v mednarodnem okolju. Ob tem je predsednik GZS, Janko Cerkvenik, slovenske
gasilce javno pozval k sodelovanju. Javno povabilo je bilo objavljeno v majski številki revije
Gasilec.
Predsednik in člani komisije za zgodovino so pričeli s pripravo omenjene monografije, ki bo
izdana predvidoma leta 2022.
6.6.7.

Pridobivanje, nabava in restavriranje eksponatov

Člani omenjene komisije in kustosinja skrbijo za zbiranje muzejskih predmetov. V muzej je bilo
v letu 2019 doniranih nekaj gasilskih značk in insignij.
6.6.8.

Okrepitev ohranjanja spomina na minule funkcionarje GZS

V pripravi je predlog GZS za izdelavo nalepk za nagrobne sveče.
6.6.9.

Prireditve ob jubilejnem letu 2019

Predsednik in člani komisije za zgodovino pri GZS so se udeležili nekaterih izmed prireditev, ki
so potekale v jubilejnem letu 2019.
6.6.10. Aktivno delo komisije
Komisija za zgodovino se je v letu 2019 sestala trikrat. Sestanki so potekali 13. junija, 19.
avgusta ter 16. oktobra 2019.
6.6.11. Druge aktivnosti članov po programu dela
Člani komisije so sodelovali pri pripravah raznih gasilskih praznovanj, pripravljali gradiva za
brošure ter bili soavtorji in avtorji gasilskih kronik in drugih monografskih del.

6.7. GASILSKA DOPLAČILNA ZNAMKA
6.7.1.
-

Aktivnosti za gasilsko doplačilno znamko
oblikovanje,
priprava za tisk znamk,
priprava za tisk plakatov,
pogodba,
razpis,
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-

priprava kriterijev in meril,
razdelitev sredstev.

S Pošto Slovenije smo sprejeli dogovor o elektronski prodaji doplačilne znamke. Pripravili
smo besedilo letakov in jih natisnili za potrebe dvojezičnih področij. Za delitev sredstev za
potrebe gasilske mladine smo pripravili razpis ter kriterije in konec leta v skladu s tem
pripadajoča sredstva tudi razdelili.

7. MUZEJ DR. BRANKA BOŽIČA V METLIKI
7.1. Ureditev statusa Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki
7.1.1.

Prizadevanje za ureditev statusa muzeja

Razgovori za ureditev statusa muzeja še potekajo. Delovni sestanek je potekal ob priložnosti
slavnostne akademije ob 50-letnici Slovenskega gasilskega muzeja v Metliki. Sestanka so se
28. avgusta 2019, poleg vodstva GZS, udeležili tudi državna sekretarka na Ministrstvu za
kulturo, mag. Petra Culetto, generalni direktor URSZR Darko But, župan Občine Metlika Darko
Zevnik ter predstavniki belokranjskih gasilcev.
Spregovorili smo o statusnih vprašanjih Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča. S
pogovori bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
7.1.2.

Povezovanje muzeja s Parkom vojaške zgodovine v Pivki in drugimi muzeji

Navezovanje stikov s Parkom vojaške zgodovine v Pivki in ostalimi slovenskimi muzeji je stalna
dejavnost, ki poteka v Slovenskem gasilskem muzeju dr. Branka Božiča v Metliki.
7.2. Ureditev zgodovinskega arhiva v muzeju
7.2.1.

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

V Slovenskem gasilskem muzeju dr. Branka Božiča sta stalni nalogi inventarizacija na novo
prispelih muzejskih predmetov in knjižnih gradiv ter reinventarizacija predmetov, ki so že v
muzeju, a niso ustrezno identificirani in vpisani v računalniški program. Pri tem si pomagamo
z računalniškim programom Galis. V muzeju skrbimo tudi za medsebojno sodelovanje s tistimi,
ki se ljubiteljsko ali kako drugače ukvarjajo z zbiranjem gasilske dediščine. Pri tem jim nudimo
vso strokovno pomoč – predvsem na področju evidentiranja.
7.2.2.

Arhiviranje ustanovnih dokumentov PGD

V muzeju nadaljujemo z arhiviranjem ustanovnih dokumentov GZ in PGD.
7.3. Predstavitev muzeja v javnosti
7.3.1.

Predstavitev zbirk v medijih
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V Slovenskem gasilskem muzeju se skušamo približati javnosti, zato redno objavljamo novosti
in dogodke na spletni strani, hkrati pa je muzej predstavljen v različnih tiskanih medijih.
7.3.2.

Delavnice za otroke ob 150-letnici v sodelovanju z Belokranjskim muzejem

V letu 2019 smo v sodelovanju z Belokranjskim muzejem pripravili številne ustvarjalne
delavnice za najmlajše obiskovalce muzeja. Pričeli smo že v začetku leta, ko smo v času zimskih
počitnic izdelovali gasilske čelade, v mesecu marcu pa repliko prve metliške gasilske medalje.
Z muzejsko delavnico smo obeležili tudi gasilski praznik – Florjanovo – ko smo izdelovali
Florjanovo golido. V sodelovanju z Belokranjskim muzejev v Metliki, smo s pedagoško
delavnico obeležili Poletno muzejsko noč, ko smo skupaj z obiskovalci izdelovali Savinškovo
čepico in grb. S pedagoškimi delavnicami pa smo zaključili v oktobru, ko smo ob Dnevih
evropske kulturne dediščine in Tednu kulturne dediščine 2019 pripravili dve delavnici in
gasilski kviz.
7.3.3.

Občasna razstava

Občasno razstavo smo jo pripravili ob praznovanju 150-letnice gasilstva na Slovenskem in 50letnice Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča. Otvoritev je potekala v sklopu
Svečane akademije ob 50-letnici muzeja v sredo, 28. avgusta 2019.
7.4. Vzdrževanje muzeja
7.4.1.

Prenova strehe na razstavnem Paviljonu

Prenova strehe na razstavnem Paviljonu je potekala v spomladanskih mesecih. Prav tako je bil
prebarvan notranji leseni del podstrešja.
7.4.2.

Druga vzdrževalna in investicijska dela

V muzeju smo redno skrbeli za čistočo in urejenost okolice ter izvedli še druga najnujnejša
vzdrževalna dela.

8. 150 - LETNICA GASILSTVA NA SLOVENSKEM, 50 - LETNICA SLOVENSKEGA
GASILSKEGA MUZEJA DR. BRANKA BOŽIČA, 70 - LETNICA GASILSKE ZVEZE
SLOVENIJE
8.1. Aktivnosti in priprave na praznovanje jubilejev v letu 2019
Leto 2019 je minilo v znamenju praznovanj jubilejev ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem,
50-letnici Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča in 70-letnici ustanovitve Gasilske
zveze Slovenije. V zvezi z jubileji smo izvedli naslednje aktivnosti: priprava celostne podobe z
logotipom, priprava monografije, likovni in literarni natečaj za vse slovenske osnovne šole,
tiskovne konference. 50-letnico Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča smo obeležili
28. avgusta 2019 v Metliki. Ob tej priložnosti smo podelili tudi nagrade najboljšim avtorjem
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likovnih in literarnih del. Osrednja prireditev ob 70-letnici delovanja Gasilske zveze Slovenije
je potekala 8. septembra 2019 v Kulturnem domu v Metliki, nadaljevala z veličastnim
mimohodom gasilcev in zaključila na prireditvenem prostoru v Metliki. Jubileje smo zaključili
15. novembra 2019 v Cankarjevem domu s svečano akademijo. Poleg velikega števila gasilcev
je bilo na prireditvah prisotnih veliko tujih in državnih gostov. Poleg ministrov je bil na osrednji
prireditvi v Metliki prisoten predsednik Vlade RS, na zaključni prireditvi pa poleg predsednika
Vlade tudi predsednik RS, ki je imel slavnostni govor.

9. EKONOMAT
9.1. Poslovanje Ekonomata v skladu s Pravilnikom o poslovanju ekonomata Gasilske zveze
Slovenije
V letu 2019 je poslovanje ekonomata potekalo v skladu s Pravilnikom o poslovanju ekonomata
Gasilske zveze Slovenije in zadanim planom.

10. INVESTICIJE
10.1. Obnova poslovne stavbe
V letu 2019 so potekale aktivnosti v zvezi s pridobivanjem dovoljenj in dokumentacije za novo
poslovno stavbo na novi lokaciji. Za poslovno stavbo na Tržaški cesti v Ljubljani je bila
opravljena cenitev.

Poveljnik:
Franci Petek

Predsednik:
Janko Cerkvenik
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