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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 2020 so poleg vseh rednih in ustaljenih nalog, ki jih izvajamo, usklajujemo in podpiramo 

-  o čemer natančno pišemo v vsebini poročila - zaznamovale aktivnosti, povezane z razglašeno 

epidemijo, kot tudi prilagojeno delovanje gasilskih organizacij in posameznikov na vseh nivojih 

in vseh področjih našega dela.  

Zavedamo se, da je bilo prilagojeno izvajanje programa dela zahtevno, a so bile vse 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 2020 je bilo pripravljeno v 

sodelovanju strokovne službe z vodstvom ter komisijami in sveti. V strokovni službi Gasilske 

zveze Slovenije je redno zaposlenih 14 delavcev, razmerje med najnižjo in najvišjo plačo je 1 : 

4. Obravnavano in sprejeto bo na  seji Upravnega odbora in Poveljstva GZS, nato pa še na 3. 

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 
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Vsakoletni posvet predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez je letos potekal 10. in 11. januarja 
2020 v Grand hotelu Sava v Rogaški Slatini. Udeležilo se ga je preko 200 poveljnikov in 
predsednikov gasilskih zvez, članov organov Gasilske zveze Slovenije, predavateljev ter visokih 
gostov. 
Posvet se je začel v petek, 10.  januarja 2020, ob 16. uri s pozdravnim nagovorom Janka 
Cerkvenika, predsednika Gasilske zveze Slovenije. Za njim je besedo prevzel mag. Branko 
Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina. Domači župan je prisotne nagovoril v imenu vseh treh 
prisotnih županov –  prisotna sta bila tudi Martin Mikolič, župan Občine Rogatec, in Milenca 
Krajnc, županja Občine Kozje. Predstavil je domačo občino in predstavitev popestril s kratkim 
filmom.  
Udeležence sta nagovorila tudi Erih Strašek, predsednik GZ Šmarje pri Jelšah, in Janko Turnšek, 
predsednik Celjske gasilske regije. 
Sledil je zelo pozitiven nastop mag. Miloša Bizjaka, državnega sekretarja na Ministrstvu za 
obrambo. Vsem gasilcem kot najmočnejši sili v državi se je zahvalil za rezultate dela v 
preteklem letu in predstavil aktualne naloge v letu 2020 – s poudarkom na spremembah 
zakonodaje, na financah ter drugih nalogah.  
V nadaljevanju programa je Janko Cerkvenik, predsednik naše krovne organizacije, spregovoril 
o odgovornem gasilstvu, za njim pa je poveljnik Franci Petek zbranim predstavil aktualne 
naloge na operativnem področju.  
Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je v svoji 
predstavitvi povzel opravljene naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letu 2019 in aktualne naloge s tega področja v letošnjem letu.  Za njim je bil na 
vrsti mag. Boris Balant, glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ki je orisal delo, ki ga je Inšpektorat opravil v preteklem letu. 
Po krajši razpravi je Jožef Dakskobler predstavil 3. gasilski gorski tek, ki bo potekal 19. in 21. 
junija 2020 v Podbrdu. Zatem sta predstavnika Kovanček group predstavila sistem zbiranja e-
donacij preko njihove spletne platforme. 
Pred zaključkom programa prvega dne posveta sta prisotne razvedrila humorista Pohorska 
holcerja. 
Srečanje se je nadaljevalo po predvidenem programu v soboto, 11. januarja 2020, ob 8.30 uri. 
Prvi predavatelj je bil Drago Menegalija iz Sektorja za odnose z javnostjo pri Generalni policijski 
upravi. Tema njegovega predavanja je bila »komuniciranje z javnostmi in njegove omejitve z 
vidika objavljenih vsebin v aplikaciji SPIN«. 
Aktualno tematiko o gradbenih in uporabnih dovoljenjih za gasilske domove sta predstavili dr. 
Janja Kramer Stajnko, namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije, in Barbara Radovan, 
generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje 
in prostor. 
Sledila je predstavitev na temo zavarovanja pravne zaščite, o čemer je spregovoril Gregor 
Bogmet, direktor prodaje  pri zavarovalnici ARAG SE.  
Sobotni program tradicionalnega dne predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez je s 
predavanjem zaključil Miran Morano, izobraževalni trener, moderator, predavatelj in direktor 
podjetja Tangens, Izobraževanje in svetovanje, d. o. o. Spregovoril je o zanimivi temi – o 
odnosih in komuniciranju med gasilci. 
Ob zaključku srečanja sta se Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske 
zveze Slovenije, zahvalila vsem navzočim za aktivno udeležbo. 
 

1.1.4. Vodenje večjih intervencij 
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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 2020 sodelovalo na: 

 dveh usposabljanjih operaterjev pred poletno požarno sezono; 

 tečaju za GNO; 

 požaru v naravi v Petrinjah in Ajdovščini; 

 vaji Interreg v Postojni; 

 predstavitvi GNO ministru za obrambo RS. 

 

V letu 2020 so operaterji vozila tri delovne akcije posvetili nadgradnji vozila. Izvedla se je 

naslednja nadgradnja: 

 namestitev dveh enofaznih agregatov 2000 W in treh antenskih stolpov za potrebe; 

napajanja mobilnega repetitorja ali dveh samostojnih sprejemnih mest; 

 namestitev treh prenosnih računalnikov za potrebe štaba vodenja; 

 namestitev centralnega UPS. 

 

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. 

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 2020 je bilo 

zagotovljeno 1.700.000,00 EUR proračunskih finančnih sredstev.  

Za izvedbo razpisa je generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje dne 23. 1. 2020 s 

sklepom določil komisijo. 

Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 21/2020 dne 13. 3. 2020.  Dne 8. 5. 2020 so bile v 

Uradnem listu RS št. 65/2020 objavljene Spremembe razpisa za sofinanciranje gasilske 

zaščitne in reševalne opreme za leto 2020, ki so razpisno obdobje podaljšale za en mesec, 
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posledično pa tudi vse sledeče roke (rok za prijavo, datum odpiranja vlog, obravnavo ugovorov 

in izdelavo pogodb). 

Pravočasno, do vključno dne 5. 6. 2020, je bilo preko Vulkana na razpis poslanih 793 vlog, od 

tega je bilo fizično na razpis poslanih 789, 4 vloge so bile oddane samo v Vulkanu. Tri vloge so 

bile po pošti oddane prepozno. Skupno je komisija odprla 787 vlog. 

Od pravilnih prijav je bilo 739 poslanih neposredno s strani prostovoljnih gasilskih društev, za 

411 društev pa je vloge poslalo 45 gasilskih zvez. Na razpis so se prijavile tudi 3  gasilske zveze 

s 3 kosi opreme/vozili. Odpiranje in pregled pravilnosti prijav je opravila komisija v dneh od 8. 

do 11. 6. 2020 in sestavila zapisnik (št. 8451-6/2020-5-DGZR). V času do 1. 7. 2020 je potekalo 

preverjanje podatkov prijavljenih na razpis, pregled izpolnjevanja pogojev razpisa ter priprava 

pozivov za dopolnitev vlog. 

Dne 3. 7. 2020 je bilo poslanih 202 obvestil o neustrezanju pogojem razpisa z natančnim 

opisom vrste pomanjkljivosti ter z možnostjo naknadne dopolnitve oz. ugovora v roku 8 dni 

od prevzema obvestila ter obvestil o upoštevanem gasilskem tipu vozil društvom, katerih 

prijava je sodila med “izjeme” (2. točka, 10. in 11. odstavek razpisa).  V roku se je odzvalo 100 

obveščenih, in sicer je prispelo 95 obvestil o naknadni izpolnitvi pogojev in 5 ugovorov na 

ugotovitev komisije o neizpolnjevanju pogojev.  

Dne 10. 8. 2020 je komisija obravnavala prispele dopolnitve in ugovore. Ugotovljeno je bilo, 

da je 83 posredovanih dopolnitev za izpolnjevanje pogojev ustreznih za uvrstitev v 

nadaljevanje postopka, 5 delno ustreznih, 7 pa neustreznih. Od prejetih ugovorov sta bila v 

obravnavi kot utemeljena pozitivno rešena 2 ugovora, 3  pa so bili zavrnjeni kot neutemeljeni. 

O obravnavi je komisija sestavila zapisnik (št. 8451-6/2020-6- DGZR). Vsem PGD oz. GZ, ki so 

posredovale ugovor ali dopolnitve, je bil o odločitvi komisije dne 19. 8. 2020 poslan 

(priporočeno s povratnico) tudi odgovor oz. dokončen sklep. 

 

Po opravljenih postopkih je v celoti izpadlo 25 prijaviteljev, za sofinanciranje pa je ostalo 762 

prijaviteljev od tega 717 PGD in 45 GZ. Od 45 GZ jih je 43 prijavilo opremo za 409 PGD. Tako 

je bilo sofinancirano neposredno ali preko GZ 1171 PGD in 3 GZ. 

Po opravljenem izračunu vrednosti sofinanciranja, skladno z merili objavljenimi v razpisu, je 

rezultat višine sofinanciranja glede na izhodiščne vrednosti posamezne vrste opreme sledeč: 

Osebna oprema vsi:                                                            = 14,55% 

Osebna oprema manj razviti:               14,55% + 5,21% = 19,76% 

Vozila vsi:                                                                                =12,23% 

Vozila manj razviti:                                 12,23% + 4,10% = 16,33% 

Štirinajstim prijaviteljem se, skladno z določilom razpisa, zneska ne izplača, ker skupno ne 

presega vrednosti 50 €, v skupni vrednosti 381,45 €. 

Izdelanih je bilo 762  pogodb za sofinanciranje, ki bodo prijaviteljem (društvom oz. zvezam) 

poslane v podpis 14. septembra 2020. Sredstva bodo na podlagi podpisanih pogodb društvom 

nakazana 30. dan po prejemu podpisanega in žigosanega fizičnega izvoda na Upravo RS za 

zaščito in reševanje. 

 



Poročilo o realizaciji programa dela Gasilske zveze Slovenije za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 

7 / 51 

Vrsta opreme Oznaka Zaprošeno Potrjeno Nerazviti Višina sredstev [EUR] 

gasilska zaščitna obleka GZO 2018 1976 544 222.407,50 

kombinezon/dvodelna obleka A KGP-A 92 90 35 4.772,60 

kombinezon B KGP-B 94 87 17 2.031,11 

gasilska zaščitna čelada GZČ 2023 1976 503 53.689,73 

gasilski zaščitni škornji GZŠ 1915 1880 498 36.199,80 

gasilske zaščitne rokavice GZR 1886 1769 523 17.059,53 

izolirni dihalni aparat - komplet IDA+TP 118 103 46 22.458,31 

izpihovalnik IZP 28 28 14 2.977,52 

nahrbtna brenta NB 136 136 56 4.095,93 

gasilski pas GP 444 405 110 3.232,95 

delovna obleka tip B GDO-B 3955 3750 1255 85.456,26 

termo kamera TK 34 16 7 7.607,92 

izolirni dihalni aparat – komplet brez 

tlačne posode IDA 199 197 61 
32.199,64 

tlačna posoda TP 337 321 114 15.823,57 

celotno vozilo  57 52 16 628.987,10 

podvozje  48 47 16 288.208,90 

nadgradnja  43 42 13 195.526,00 

motorna brizgalna  23 22 10 36.706,59 

črpalka potopna / DIN 14425 – PRCD-

K  50 39 16 
8.013,68 

agregat / DIN 14685-1  37 35 9 25.792,20 

nadtlačni ventilator  16 16 5 6.483,99 

zaščitno stikalo PRCD  23 10 12 269,15 

 

 

1.1.8. Sodelovanje s Slovensko vojsko, Policijo in Reševalno službo 

Konec leta 2019 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 2020. Večina 

aktivnosti se ni izvedlo zaradi epidemije.  

Na Gasilski zvezi Slovenije smo začeli z zbiranjem prijav gasilcev za tekmovanja v streljanju s 

puško, vendar so bila tekmovanja zaradi epidemije odpovedana. 

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 in letnih načrtov 

sodelovanja. 

Sodelovali smo tudi z Reševalno službo. 

 

Struktura sofinancirane opreme je sledeča: 



Poročilo o realizaciji programa dela Gasilske zveze Slovenije za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 

8 / 51 

1.1.9. Zbiranje podatkov in urejanje dokumentov o sodelovanju gasilskih enot na 

velikih intervencijah za sofinanciranje stroškov intervencij s strani države 

V sredo, 22. 4. 2020, dopoldan je v bližini vasi Petrinje (nad Kraškim robom) zagorelo na levi in 

desni strani državne ceste na meji med Mestno občino Koper ter občino Hrpelje-Kozina. Ogenj 

se je hitro razširil, težave pa je povzročal tudi veter. Gašenje požara in izvajanje požarne straže 

se je nadaljevalo tudi v četrtek, 23. 4. 2020. 

S strani poveljnika CZ RS je bil dne 22. 4. 2020 ob 11. uri aktiviran državni načrt, ki je bil 

naslednji dan, 23. 4. 2020, ob 15. uri preklican. 

Pri gašenju požara so sodelovali prostovoljni gasilci Obalno-kraške regije, Notranjske 

Severnoprimorske, in poklicni gasilci ZGRS Sežana in GB Koper. Pomagali so tudi gasilci iz Trsta. 

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 so 

znašali skupaj 32.142,95 EUR, in ga posredovali URSZR. Po zbranih podatkih je sodelovalo 332 

prostovoljnih gasilcev, od katerih bo predvidoma 65 gasilcev uveljavljajo pravico do 

nadomestila za odsotnost z dela v ocenjeni vrednosti 5.850,00 EUR. Za gasilska vozila, 

agregate, motorne žage in motorne brizgalne so sodelujoči porabili skoraj 3.643 litrov goriv in 

maziv, kar znaša 3.643 EUR. Na intervenciji so prostovoljni gasilci poškodovali opremo in vozila 

v ocenjeni vrednosti 14.349,95 EUR. Vrednost čiščenja gasilske zaščitne opreme pa je 8.300,00 

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 2020. 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 2020 smo na nivoju Gasilske zveze Slovenije sprejeli, obdelali in pozitivno potrdili 611 

predlogov za preimenovanja v čine od gasilskega častnika navzgor. 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 
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V letu 2020 smo na podlagi prejetih prošenj gasilskih zvez, s priloženimi dokazili o opravljenih 

usposabljanjih, priznali 488 tečajev oz. usposabljanj, od tega 31 temeljnih tečajev in 457 

dopolnilnih strokovnih usposabljanj. 

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 sejma Sobra je bilo planirano 11. tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni 

nesreči, ki pa je bilo zaradi prestavitve sejma zaradi epidemije odpovedano.  

 

1.1.15. Sodelovanje na sejmu Sobra Gornja Radgona 

Sejem Sobra je bil planiran v času od 24. do 26. 9. 2020 v Gornji Radgoni, vendar je bil zaradi 

epidemije predstavljen. Udeležili smo se sej organizacijskega odbora, kot tudi planirali 

organizacijo aktivnosti (razstava, tekmovanje gasilskih dvojic, tekmovanje v tehničnem 

reševanju, posveti…). 

 

1.1.16. Aktivnosti za izgradnjo vadbenih poligonov 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-

3) smo zainteresirane povabili k oddaji ponudbe za javno naročilo »Sklenitev okvirnih 

sporazumov za izgradnjo vadbenih poligonov«. Na razpis se je javilo 7 ponudnikov, s katerimi 

so bili decembra podpisani okvirni sporazumi za izgradnjo vadbenih poligonov, na osnovi 

katerih se bodo gradili naslednji regijski vadbeni poligoni, ki že imajo pridobljeno gradbeno 

dovoljenje; in sicer v Grosuplju, Žužemberku in Zagorju ob Savi.  

 

Poligoni bodo zgrajeni po tipskem načrtu, enakem za gradnjo vseh 17-ih gasilskih vadbenih 

centrov po Sloveniji – regijski gasilski vadbeni poligoni bodo namenjeni praktičnemu 

usposabljanju gasilcev na regijski ravni. 

Na njih 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. Poligoni se bodo uporabljali za izvajanje praktičnih vaj gasilcev v obliki urjenja enot, 

oddelkov in skupin. Primerni bodo tudi za usposabljanja ostalih pripadnikov sil za zaščito in 

reševanje. 
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Izvajajo se vzporedne aktivnosti za pričetek gradnje poligonov na lokacijah Ajdovščina, Krško, 

Domžale in Murska Sobota, ki jih je potrdilo poveljstvo GZS.  

Slovesno odprtje regijskega gasilskega vadbenega poligona Jesenice je bilo 3.oktobra 2020. 

 

1.1.17. Sodelovanje pri projektih 

Zaključek projekta Interreg SLOVENIJA – HRVAŠKA: ˝ENRAS˝ 

GZS je v projektu aktivno sodelovala kot projektna partnerica na sestankih UO, strokovne 

skupine in drugih internih sestankih, novinarski konferenci ter drugih aktivnostih, skrbeli smo 

za ažurnost strani projekta na različnih spletnih mestih ter – skladno z zahtevami projekta – 

oddajali vsebinska in finančna poročila nacionalni kontroli, Službi vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko. O poteku projekta smo tudi redno seznanjali 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 je bilo v projekt vključenih 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 imeli koordinacijo GEŠP-ov ter skupaj z IJS načrtujemo individualna 

in skupna usposabljanja. V letu 2020 se je individualnih usposabljanj udeležilo 8 GEŠP, kar 

pomeni 96 gasilcev (po 12 gasilcev iz vsakega GEŠP). Usposabljanje posameznih enot je bilo 

razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu so se gasilci seznanili z osnovnimi znanji s področja 

radioaktivnega sevanja, med praktičnim delom pa vadili uporabo merilnikov radioaktivnosti in 

postopanja v primeru prisotnosti radioaktivnega sevanja. Hkrati je s tem potekalo dodatno 

usposabljanje za uporabo detektorjev ChemPro, ki so jih GEŠP prejele od Uprave RS  za zaščito 

in reševanje.  

V letu 2020 smo aktivno sodelovali pri organizaciji in izvedbi štirih skupnih vaj. Zaradi situacije, 

ki je vladala svetu, so vse 4 vaje potekale v Sloveniji, na katerih so sodelovale samo slovenske 

enote. Sodelovalo je 20 GEŠP iz Slovenije, kar pomeni 100 gasilcev (5 gasilcev iz vsakega GEŠP-

a). Na skupnih vajah so se enote urile 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 je potekala v sodelovanju z IJS, IMI (Institut 

za medicinska istraživanja i medicinu rada), Gasilsko šolo, URSZR, URSJV, ARAO, sodelovali so 

tudi inštruktorji GZS. 

 

Omenjeni projekt se je uspešno zaključil konec meseca decembra 2020. Eden izmed ciljev 

projekta je bil tudi vzpostavitev trajne čezmejna struktura za intervencije v primeru jedrskih 

ali radioloških nesreč. V ta namen so je del ekipe projekta vključila v Podkomisijo za uskladitev 

načrtov zaščite in reševanja, ki je bila potrjena decembra 2020. 

 

Projekt Interreg ITALIA - SLOVENIJA: “CROSSIT SAFER” 
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GZS v projektu aktivno sodeluje kot projektna partnerica. Sodeluje 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 2020 so se odvijale naslednje aktivnosti: nadgradnja informacijskega sistema Vulkan in 

povezava z IPS; posodobitev in razširitev Atlasa protipožarnih objektov; v sodelovanju z URSZR 

digitalizacija kart in povezava v informacijski sistem, izvedba usposabljanja za uporabo 

brezpilotnega zrakoplova; priprava in sprejem operativnega priročnika za uporabo 

brezpilotnih sistemov. Udeležili smo se tudi sestanka in delavnic vseh partnerjev v projektu. 

Dvodnevni dogodek je potekal v kraju Cavallino (Italija), 19. in 20. 2. 2020. Nekaj izmed 

omenjenih aktivnosti je bilo realiziranih, nekatere pa so še v teku, saj projekt traja do konca 

leta 2021. 

 

Projekt ˝DiMaND˝ - Disaster Management Network in the Danube Region 

Pristopili smo k projektu DiMaND in skupaj s še ostalimi petimi projektnimi partnerji uspešno 

kandidirali za izvedbo projekta, ki se osredotoča na področje voda, poplav. Glavne aktivnosti 

se nanašajo na pripravo načrtov za obvladovanje tveganj, sistema za napoved in opozarjanje 

na poplave, okrepitev sistemov in načinov za preprečevanje izrednih dogodkov in 

pripravljenost nanje, zmanjševanje človeških vplivov, ki vključujejo naravne dejavnike 

tveganja, kar ima za posledico okolijsko škodo ter predvidevati vpliv podnebnih sprememb in 

vplivov iz okolja na izredne dogodke. 

Vodilni partner projekta je Gasilska zveza Madžarske. Projekt traja 18 mesecev (januar 2021 – 

junij 2022). 

 

1.1.18. Aktivnosti Poveljstva 

Poveljstvo je imelo 5 sej: 

- 27 .2. 2020 v Ljubljani, 

- 11. 6. 2020 v Lovrencu na Pohorju,  

- 24. 9. 2020 v Jablanici, 

- 27. – 30. 10. 2020 korespondenčna, 

- 4. – 14. 12. 2020 korespondenčna.  

 

Na sejah je Poveljstvo obravnavalo gradiva naslednjih področij dela: izobraževanje, tehnika, 

tekmovanja, preventiva, kot tudi druge aktualnosti: zakonodaja, regijski poligoni, psihološka 

podpora gasilcem, teritorialni GIS sloji, oskrba potnikov na vlakih, izhodišča za črpanje EU 

sredstev, izhodišča za razpis za sofinanciranje, program dela, priročnik o gasilskem protokolu, 

priročnik za delo s sistemi brezpilotnih zrakoplovov ter poročila o delu komisij Poveljstva. 

Podrobnosti o delu Poveljstva so zapisane v zapisnikih, ki so objavljeni na spletni strani. 
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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.  

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 2019 smo na URSZR sodelovali na sestanku delovne skupine na temo prenove GIS 

slojev teritorialnih gasilskih enot in izračuna kategorizacije. Z aktivnostmi smo nadaljevali v 

letu 2020, imeli več predstavitev na sejah Poveljstva in pripravili skupna navodila za pregled in 

aktualiziranje podatkov na nivoju PGD in GZ.   

 

Zaradi neurejene dokumentacije gasilskih domov (gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja) 

in prostorov gasilskih zvez ter postopkov inšpekcijskih organov smo pristopili k ureditvi tega 

področja. Na osnovi zbranih podatkov iz vprašalnika o legalizaciji objektov, ki smo ga pripravili 

v Vulkanu, je bila narejena obširna analiza vseh oddanih podatkov. Objekte smo razvrstili 

skladno s točkami veljavnega Gradbenega zakona glede na možnosti pridobivanja 

dokumentov, ki jih sam zakon ponuja ter hkrati že pripadajočimi obrazci pri posamezni skupini, 

ki jih je treba izpolniti, da se sproži postopek. Opravljeno analizo z dopisom, seznami 

razvrščenih objektov ter predlogi postopkov z veljavnimi obrazci, smo poslali na pristojno 

ministrstvo v pregled in morebitne dopolnitve oz. potrditev predlaganih postopkov. Po 

kadrovskih spremembah na ministrstvu je bilo potrebno počakati in ponovno vzpostaviti stik 

z ustreznimi službami. Trenutno čakamo na termin za sestanek, na katerem bomo skušali 

dogovoriti enostavnejše postopke za ureditev dokumentacije gasilskih objektov ter druge 

ugodnosti na tem področju za gasilce. 

 

Nadaljevali smo z aktivnim zbiranjem donacij za dohodnino preko spletne platforme. Skupaj s 

podjetjem Kovanček Group smo pripravili novinarske konference in izjave za javnost ter 

navodila za zbiranje donacij, ki smo jih večkrat posredovali gasilskim zvezam.   

 

Gasilska zveza Slovenije je ob prvem valu epidemije izdala navodila, ki smo jih uskladili z 

URSZR, ZSPG in Gasilsko šolo, ter jih sproti posodabljali. Izdali smo navodila za delovanje 

gasilskih enot za vse nivoje v gasilski organizaciji ter navodila za uporabo opreme in zaščitnih 

sredstev. Ob drugem valu epidemije smo navodila ponovno uskladili in posredovali gasilskim 

enotam. 

 

V mesecu juliju smo sodelovali v delovni skupini URSZR za pripravo in obdelavo podatkov o 

opravljanju nalog javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, določene v prvem odstavku 74. 

člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v času razglašene epidemije (13.3. 
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- 30.5.2020). Na osnovi sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 

posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) - Ur. list RS št. 80/2020, 8. točka, 66. člen, 3. odstavek 

- smo morali predhodno za prostovoljne gasilce zbrati podatke, ki so bili osnova za izplačilo 

dodatkov prostovoljnim gasilcem.  

 

V mesecu novembru smo na Gasilsko zvezo Slovenije prejeli prošnjo poveljnika Civilne zaščite 

RS, da v okviru svojega članstva evidentiramo operativne gasilce, ki imajo priznano specialnost 

bolničarja in so na razpolago za vključitev v navedene aktivnosti. Zbrali smo potrebne podatke 

in jih posredoval na Štab CZ RS.  

 

Konec leta 2020 smo skupaj z URSZR sodelovali pri pripravi podatkov in predloga za Vlado RS, 

ki je v Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 št. 7 vključila rešitev 

za zagotovitev finančnih sredstev prostovoljnim gasilskim društvom, s katerimi bodo lahko vsaj 

delno pokrila del izpadlih sredstev zaradi omejitev aktivnosti zaradi epidemije.  

 

 

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 bo 

tudi v bodoče usmerjala k krepitvi industrijskega gasilstva in se pri organih Gasilske zveze 

Slovenije zavzemala za aktivno vključevanje industrijskih gasilskih enot v slovensko gasilsko 

organizacijo.  

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. 

 

1.2.3. Dopolnjevanje podatkov v VULKANU in direktnih kontaktnih podatkov s 

predsedniki, poveljniki in direktorji podjetij 

Komisija je spremljala aktivnosti in po potrebi so se ažurirali podatki v Vulkanu. 

 

 

1.2.5. Posvet / seminar industrijskih gasilskih enot 

Ni bil izvedena zaradi ukrepov za omejevanje epidemije. 

 

1.2.6. Sodelovanje IGD na praktičnih vajah na Igu in stezi IDA 
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Niso bila izvedena saj so se zaradi ukrepov za omejevanje epidemije tečaji izvajali v omejenem 

številu oz. so bili odpovedani. 

 

1.2.7. Sodelovanje fakultet in drugih izobraževalnih ustanov na področju 

industrijskega gasilstva 

Komisija je sodelovala s strokovnima inštitucijama Inštitut za korporativno varnost: na 

strokovnih vebinarjih, posvetih in pri pripravi člankov in Fakulteto za komercialne in poslovne 

vede Celje. 

 

1.2.8. Aktivno delo komisije 

Komisija je za pripravo gradiv in delovanje komunicirala preko spletnih video komunikacijskih 

kanalov. Pripravila je program dela za leto 2021. 

 

 

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 

Člani komisije so aktivno sodelovali in nudili strokovno pomoč na večjih požarih v naravi 

(Petrinje, Dolga Poljana,…), ki so bili izven običajne poletne ali zimske sezone. Veliko težav smo 

imeli tudi na požarih v notranjosti države (Šentviški hrib, regija Ljubljana 1...) zaradi 

neeksplodiranih ubojnih sredstev, požigalcev, dostopnosti in drugih problemov. V poletnem 

obdobju ne beležimo večjih in katastrofalnih požarov, kljub temu pa je bilo leto 2020 

povprečno leto na tem segmentu požarov. V letu 2020 prav tako ni bila razglašena požarna 

ogroženost naravnega okolja. 

1.3.2. Usposabljanje za velike intervencije s področja vodenja, uporabe PV - 2, 

telekomunikacij in uvajanje topografskih znakov in simbolov za delovne karte 

V letu 2020 smo v prakso vpeljali brezpilotne zrakoplove (drone), s katerimi upravljajo izšolani 

operaterji. Izveden je bil tudi prikaz njihove uporabe in dela ter gašenje na terenu ministru za 

obrambo in medijem. Nadaljujemo z razvojem magnetnih označb za boljše vodenje in 

načrtovanje na področju kartografije. Vozilo PV-2 je bilo posodobljeno in tudi uspešno 

uporabljeno na več intervencijah in vajah.  

1.3.3. Sodelovanje z gozdarji ZGS (kartografija – izdelava nove verzije Atlasa 

protipožarnih objektov, dežurstva, vključevanje v intervencije, načrti varstva pred 

požari) ter SŽ in URSZR na preventivnem področju 

Nadaljevalo se je delo na pripravi novega atlasa protipožarnih objektov v sodelovanju z 

gozdarji in URSZR. 
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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 

Sodelovanje s službami na terenu ter SV, policijo, URSZR, CZ, raznimi društvi je bilo zgledno. 

1.3.5. Sodelovanje pri promociji letalske frekvence in uvajanje sistemov za sledenje vozil 

in vodij 

Enotam so bile razdeljene radijske postaje za delo z zračnimi plovili (fire guard frekvenca). 

Nadaljevali smo z razvojem sistema za sledenje, podporo vedenju in drugimi projekti. 

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 

Na področju standardizacije in razvoja opreme in vozil je komisija aktivno sodelovala z drugimi 

komisijami, proizvajalci in ponudniki opreme. V fazi tipizacije GZS je čelada za gozdne požare 

in tehnično reševanje. V tekočem letu so gasilske enote pridobile več kvalitetnih namenskih 

vozil za požare v naravi, nekatera so bila tudi že predstavljena in uporabljena v praksi. Za delo 

na terenu smo izdelali prototipe in že preizkusili označevalne majice za operaterje in vodstvo 

poveljniškega sistema. 

1.3.7. Izvedba posveta in sodelovanje na drugih seminarjih, posvetih, usposabljanjih na 

temo gašenja požarov v naravi 

V letu 2020 so zaradi pandemije odpadli načrtovani veliki sejmi in prireditve, seje komisije CTIF 

za gozdne požare in drugi posveti, zato se člani niso udeležili že načrtovanih dogodkov. 

1.3.8. Sodelovanje v komisiji CTIF ter drugo mednarodno in obmejno sodelovanje ter 

izvedba strokovne ekskurzije – sodelovanje na sejmu Interschutz 2020 

Zaradi epidemije so bile mednarodne aktivnosti omejene. 

1.3.9. Priprava in prevod strokovne literature (izdelava žepnega opomnika, prevod ICS 

priročnika oziroma izdelava opomnika v skladu z raziskovalno nalogo) 

1.3.10. Usposabljanje domačih in tujih gasilcev na temo gašenja požarov v naravi in 

prenova programov 

Kljub ukrepom za zajezitev epidemije so bila pred in med poletno sezono izvesti načrtovana 

temeljna in nadaljevalna usposabljanja za gašenje in delo s helikopterji in pet tečajev GNO. 

Izvedli smo tudi več vaj, vključno z vajami pomembnimi za mednarodne projekte. 

1.3.11. Aktivno delo komisije 

Komisija je imela v letu 2020 en sestanek. Korespondenčno je bil pripravljen plan dela za leto 

2021. 
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1.4. TEHNIKA  

1.4.1. Implementacija tipizacije gasilskih vozil 

Komisija je z rednimi pregledi gasilskih vozil tudi v letu 2020 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. 

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 2020 izdala 163 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 2020 opravila 132 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. Spremljanje je potekalo predvsem preko splet saj zaradi epidemije ni bilo 

organiziranih raznih predstavitev gasilske opreme, iz strani proizvajalcev ali zastopnikov 

gasilske tehnike ter nadgraditeljev 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.  

Gasilska zveza Slovenije razvija rešitev, ki bo omogočala vsem deležnikom: 

- vodenje ažurne evidence sredstev in osebne in skupinske zaščitne opreme in tehnike; 

- učinkovitejšo in varno rabo gasilske tehnike; 

- povečanje osebne varnosti gasilcev; 

- obveščanje o stanju zaščitne opreme in tehnike posameznega gasilskega društva (GD) 

in gasilca. 

Predvidena je označba gasilske zaščitne opreme in tehnike na način, ki bo s pomočjo 

mobilnega telefona omogočal prepoznavo posameznega kosa opreme ali tehnike na nivoju 

gasilca in gasilskega društva ter vnos podatkov o njegovi uporabi. Aplikativni del bo omogočal 

primerjavo njegove uporabe z mejnimi pogoji uporabe, predpisanimi z zakonodajo ali navodili 

proizvajalca in na osnovi tega avtomatsko kreiral obvestila o potrebnih dejanjih, evidenčne 

liste ter sezname za potrebe načrtovanja vzdrževanja, servisiranja, testiranja ali načrtovanja. 

V letu 2020 so bile razvijalcem aplikativnih rešitev na večkratnih sestankih prikazane potrebe, 

okvirji in pravila, potrebni za pridobitev ponudb. Prav tako so v fazi pridobivanja tehničnih 

rešitve za način nameščanja črtnih kod na opremo in tekstil. 
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1.4.8. Aktivno delo komisije 

Komisija je imela 3 redne seje ter 4 preglede skladnosti GZRO s tipizacijo GZS. Pripravila je plan 

dela za leto 2021.  

 

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  

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 

Zaradi ukrepov ob epidemiji je bilo spremljanje dogodkov omejeno oz. se ni izvajalo. 

1.5.6. Objavljanje strokovnih člankov s področja nevarnih snovi v strokovnem 

glasilu  

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

1.5.7. Sodelovanje v projektu ENRAS 

Predsednik komisije je bil aktivno vključen v strokovno komisijo projekta ENRAS, kjer je 

sodeloval pri pripravi scenarijev za izvajanja praktičnih usposabljanj, kot inštruktor na 

omenjenih usposabljanjih v ICZR na Igu ter pri načrtovanjih in pripravi strokovnih gradiv na 

temo posredovanj pri radioloških in jedrskih nesrečah. 

1.5.8. 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. 
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1.5.9. Posvet o nevarnih snoveh 

Komisija ima pripravljeno vsebino in teme posveta in čaka na ustrezne epidemiološke razmere 

za izvedbo. 

1.5.10. Aktivno delo komisije 

Komisija je imela predvideno 1 sejo, ki je zaradi epidemioloških razlogov ni izvedla, je pa 

korespondenčno pripravila plan dela za leto 2021.  

 

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 

Zaradi epidemiološkega stanja se aktivnost ni izvajala. 

1.6.3. Priprava gradiv za temeljne programe usposabljanj prostovoljnih gasilcev 

Komisija je na poziv aktiva izobraževanja, ki pokriva področje reševanja, pripravljala praktične 

vaje 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 

Člani komisije so si letos informacije izmenjevali korespondenčno. Pripravljen je bil plan dela 

za leto 2021. 

 

1.7. GASILSKA TEKMOVANJA 

1.7.1. Organizacija in izvedba pokalnega tekmovanja v spajanju sesalnega voda 

Gasilske zveze Slovenije za leto 2020 

Jeseni 2019 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. 

Pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda za leto 2020 je bilo zaradi pojava koronavirusa 

in izdanih ukrepov za prepoved zbiranja predčasno zaključeno. Odpovedano je bilo zadnje 

tekmovanje, ki je bilo predvideno v soboto, 14. 3. 2020, v organizaciji PGD Zbilje. 
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Pokalna tekmovanja so tako potekala le v organizaciji treh prostovoljnih gasilskih društev: PGD 

Starše (18. 1.), PGD Kebelj (1. 2.) in PGD Zalog pri Cerkljah (22. 2.). 

Na pokalnih tekmovanjih je sodelovalo 44 tekmovalnih enot, od tega 25 enot članov in 19 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 imenovala nadzornika tekmovanja, štiri predsednike ocenjevalnih 

komisij, štiri sodnike št. 1, računalniškega operaterja, ostale sodnike in tekmovalni odbor pa 

so imenovali organizatorji. Organizatorjem smo pred tekmovanjem odobrili izvedbo 

tekmovanja in potrdili predlog tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij. 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. 

Nagrade in priznanja smo zaradi odpovedi zaključnega tekmovanja in odpovedi ostalih 

tekmovanj Gasilske zveze Slovenije razdelili posameznim predstavnikom tekmovalnih enot na 

Gasilski zvezi Slovenije. Prve tri tekmovalne enote v obeh kategorijah so prejele pokale in 

medalje, prvih šest enot pa tudi lepe praktične nagrade. Najboljši tekmovalni enoti v obeh 

kategorijah sta prejeli tudi prehodni pokal. Tekmovalne enote, ki so sodelovale na vseh treh 

tekmovanjih, so prejele gasilnik S6, tiste, ki so sodelovale na več kot polovici pokalnih 

tekmovanj, pa priznanja. 

1.7.2. Organizacija in izvedba pokalnega tekmovanja Gasilske zveze Slovenije za 

leto 2020 (člansko, starejši) 

Jeseni 2019 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. 

Izbrani organizatorji članskih pokalnih tekmovanj so bili: PGD Kamence (9. 5.), PGD Hajdoše 

(16. 5.), PGD Podgorci (13. 6.), PGD Štrekljevec (20. 6.), GZ Kamnik (12 .9.) in PGD Škofja vas 

(19. 9.).  

Izbrani organizatorji pokalnih tekmovanj starejših gasilcev in gasilk pa so bili: PGD Oplotnica 

(9. 5.), PGD Zreče (16. 5.), PGD Prepolje (30. 5.), PGD Vojnik (13. 6.), PGD Polje (11. 7.), PGD 

Latkova vas (8. 8.) in PGD Lovrenc na Dravskem polju (16. 8.).  

Dne 30. 5. smo zaradi epidemioloških razmer morali odpovedati vsa razpisana pokalna 

tekmovanja v letu 2020 in se vsem organizatorjem, tekmovalnim enotam in sodnikom zahvalili 

za izkazano pripravljenost in že izvedene aktivnosti. 

1.7.3. Organizacija in izvedba pokalnega tekmovanja gasilskih dvojic Gasilske zveze 

Slovenije za leto 2020 
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Jeseni 2019 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.  

Konec leta 2019 smo organizirali posvet tekmovalcev, organizatorjev in sodnikov ter na 

podlagi zaključkov  Pripravili smo posodobljena pravila tekmovanja in navodilo za izvedbo 

pokalnega tekmovanja, ki jih je potrdilo Poveljstvo na svoji seji v februarju 2020.  

Za tekmovanja v letu 2020 so bili na Poveljstvu potrjeni naslednji organizatorji: PGD Hardek in 

GZ Ormož (16. 5.), PGD Krvavčji vrh (3. 6.), PGD Zreče (20. 6.), PGD Spodnja Polskava (2. 8.), 

PGD Žužemberk (22. 8.), PGD Šalka vas ( 5. 9.) in PGD Gornja Radgona (26. 9.).  

Dne 30. 5. smo zaradi epidemioloških razmer morali odpovedati vsa razpisana pokalna 

tekmovanja v letu 2020 in se vsem organizatorjem, tekmovalnim enotam in sodnikom zahvalili 

za izkazano pripravljenost in že izvedene aktivnosti. 

1.7.4. Državno tekmovanje po CTIF pravilih leta 2020 

Državno gasilsko tekmovanje je bilo planirano v dneh 23. in 24. maja v Celju, vendar smo ga 

zaradi epidemioloških razmer v mesecu marcu prestavili na termin 3. in 4. oktober. V mesecu 

juniju je Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije ponovno prestavilo termin državnega tekmovanja 

na 5. in 6. junij 2021.  

V letu 2020 smo imeli dve seji organizacijskega odbora in več drugih sestankov in 

korespondenčnih usklajevanj. Pripravili smo tudi seznam tekmovalnih enot, ki izpolnjujejo 

pogoje za državno tekmovanje, nabavili smo nekaj opreme in orodja, urejali travnato površino 

na stadionu, prav tako so tekle druge organizacijske aktivnosti pri organizatorju GZ Celje.  

Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije bo pred državnim tekmovanjem junija 2021 sprejelo število 

enot za izbirno tekmovanje 2022 in za gasilsko olimpijado 2022 ter norme za tekmovalne 

enote. 

1.7.5. Aktivnosti, povezane z organizacijo mladinske in članske gasilske olimpijade 

2021 v Celju 

V skladu s programom dela mednarodne gasilske organizacije CTIF je bila Gasilska zveza 

Slovenije potrjena za gostiteljico 23. mladinske in 17. članske gasilske olimpijade leta 2021. V 

letu 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi.  

Na 15. seji Poveljstva Gasilske zveze Slovenije v mesecu juniju smo zaradi epidemiološke 

situacije in vseh dogodkov, povezanih z njo, sprejeli sklep, da se organizacija gasilske 

olimpijade, ki je bila načrtovana leta 2021 v Celju, prestavi na leto 2022. Ob upoštevanju vseh 

ukrepov in navodil bo bilo zelo težko zagotoviti vse potrebno za izvedbo olimpijade v letu 2021, 

izvedena pa niso bila tudi izbirna tekmovanja v posameznih državah. Nov termin gasilske 

olimpijade v Celju je od 17. do 24. julija 2022, kar je potrdila tudi mednarodna gasilska 

organizacija CTIF. 
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Pred uradno potrditvijo novega termina smo preverili razpoložljivost kapacitet v Celju, po 

sprejemu sklepa pa smo tudi na novo sklenili pogodbe s Celjskim sejmom in Zavodom Celeia. 

Z vodjo Dijaškega in študentskega doma in Ravnateljema osnovnih in srednjih šol smo po 

poslani pisni prestavitvi termina opravili še sestanke. Posledično smo zaradi spremembe 

termina popravili tudi logotip in olimpijsko spletno stran. Na nov termin smo nastavili tudi 

časovni semafor v Celju. O spremembi termina smo pisno obvestili tudi URSZR, MORS in CTIF, 

poročali smo tudi na generalni skupščini CTIF dne 21. 10. 2020. 

Na osnovi potreb in planiranih nalog iz prejšnjih sej smo pristopili k nabavi potrebne opreme 

za izvedbo samega tekmovanja. Podjetji Rosenbauer Group in Rosenbauer Slovenija sta v 

začetku junija donirali  dogovorjeno orodje in opremo za gasilsko olimpijado v Celju v vrednosti 

46 tisoč eurov. Dogovor za donacijo opreme je bil sklenjen novembra 2019. Podjetji sta 

donirali  opremo za 10 prog vaje z motorno brizgalno za člane in članice ter opremo za 4 proge 

vaje z ovirami za mladince in mladinke ter nekaj druge opreme. 

Gasilska zveza Slovenije je poleg navedene donacije nabavila oz. naročila že tudi večino ostale 

tekmovalne opreme za gasilsko olimpijado in sicer: 

- LED prikazovalnike 

- ovire za obe mladinski disciplini 

- rove za člansko štafeto (naročeni) 

- visoke ovire, gredi za člansko štafeto  

- vedrovke za mladino 

- gasilnike za športno tekmovanje (donacija) 

- preproge za vajo z MB 

- 12 cevi za navijanje preprog (donacija). 

 

Za nabavo zabojnikov za shranjevanje opreme dogovori še potekajo. 

Obnovili smo travno rušo na atletskem stadionu Kladivar Celje (GZS nabavila umetno gnojilo 

in travo, GZ Celje izvedla dela). V izdelavi so letvice za označitev bazena in izdelava napisov in 

številk za štafeto (GZ Celje). 

Za izposojo opreme za izvedbo športnega dela smo se po odpovedi Češke dogovorili s Hrvaško. 

S podjetjem Rosenbauer smo se dogovorili tudi za nakup motornih brizgaln po ugodni ceni. 

Motorne brizgalne so kupila 4 društva, ki nam jih bodo v času treningov in  tekmovanja dala 

na razpolago. 

Vsa donirana in nabavljena oprema bo ostala v lasti Gasilske zveze Slovenije, uporabila pa se 

bo tudi na Državnem gasilskem tekmovanju, ki bo potekalo 5. in 6. junija 2021 v Celju.  

Prevoz, skladiščenje in vzdrževanje opreme v skladišču na Ptuju nam omogoča Uprava RS za 

zaščito in reševanje. Dne 28.8.2020 si je delovna skupina ogledala skladiščeno opremo in 

sprejela smernice glede ureditve skladišča ter shranjevanja in določene predelave opreme. 

Določili smo tudi skrbnika opreme. 
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Sestanek z vodjo Dijaškega in študentskega doma v Celju smo opravili 13. julija. Za sodnike in 

logistiko smo rezervirali 350 postelj od razpoložljivih 460. 

Sestanek z ravnateljema osnovnih in srednjih šol smo opravili dne 7. septembra. Pripravili smo 

tudi osnutek dogovora med GZS in šolami. 

Za vse šole smo izdelali elaborat, v katerem je natančno določeno število možnih učilnic 

(potrebujemo jih 320), velikost učilnic – tlorisi, popis sanitarij, prostor za namestitev dodatnih 

sanitarij, potrebe po dodatnih sanitarijah, parkirna mesta….  

Zaradi nastale situacije smo s pridobivanjem sponzorjev počakali. Upamo, da se bodo razmere 

v prihodnjem letu umirile in postale bolj ugodne tudi za gospodarstvo. Kljub razmeram smo 

pripravili sponzorsko mapo. S podjetjem Toyota, s katerim smo začeli sodelovanje že ob 

praznovanju 150-letnice gasilstva na Slovenskem v Metliki, smo se dogovorili za dolgoročno 

sodelovanje, tudi pri organizaciji gasilske olimpijade. 

Novi program za tekmovanja je pripravljen za ponovno testiranje.  

S Slovensko vojsko smo se dogovorili, da bodo sodelovali na različnih področjih, tudi pri 

pripravi hrane.  

Z aktivnostmi za gasilsko olimpijado bomo nadaljevali v letu 2021. 

1.7.6. Priprave reprezentance na gasilsko olimpijado Celje 2021 

Z aktivnostmi za pripravo reprezentance za gasilsko olimpijado 2022 v Celju bomo začeli po 

državnem tekmovanju junija 2021.  

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. Tečaj za 

sodnika gasilskih in gasilskošportnih disciplin je bil izveden v Mariborski regiji in regiji Ljubljana 

I. Tečaj v Gorenjski regiji smo zaradi epidemioloških razmer prekinili in  še ni zaključen, na 

tečaju je prisotnih 18 kandidatov. 

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. Sodelovanje pri nadgradnji programa Vulkan in programov za tekmovanja in 

programov za tekmovanja 
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Nadaljevali smo s pripravo novega programa za tekmovanja, ki je pripravljen za končno 

testiranje. Z aktivnostmi nadaljujemo v letu 2021. Na pokalnih tekmovanjih in državnem 

tekmovanju bo program že v uporabi.  

1.7.10. Izobraževanja sodnikov 

Vsebine rednega izobraževanja sodnikov tekoče posodabljamo, potrebe po prenovi učnega 

programa za specialnost sodnik gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin pa ni bilo.  

1.7.12. Analize tekmovanj v letu 2020 in priprava razpisov za tekmovanja v letu 2021 

V mesecu novembru smo pripravili razpise in navodila za tekmovanja v letu 2021, ki jih je 

obravnavala in potrdila Komisija za tekmovanja, nato pa še Poveljstvo. 

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. Aktivnosti so bile glede na predhodna leta zmanjšane 

zaradi epidemioloških razmer.  

1.7.14. Aktivno delo komisije 

Komisija je imela v letu 2020 imela 1 redno sejo. 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. 
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Udeležili smo se dveh sestankov delovnih skupine na URSZR, in sicer v mesecu februarju in 

oktobru. 

Komisija se je seznanila tudi s projektom ENRAS, katerega je za GEŠP-e na programskem 

območju vodila in koordinirala GZS, v sodelovanju z URSZR. 

 

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. 

1.8.5. Aktivno delo komisije 

Komisija je sestala na 1 seji v mesecu oktobru. Pripravljen je plan dela za leto 2021. 

 

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, ter v gasilskih regijah.  

Tečaj za mentorja mladine je bil izveden v ICZR v Sežani in v regiji Ljubljana III. Tečaj je uspešno 

opravilo 58 tečajnikov. Tečaj za sodnika gasilskih in gasilskošportnih disciplin je bil izveden v 

Mariborski regiji in regiji Ljubljana I, kjer je tečaj uspešno opravilo 27 tečajnikov. Tečaj v 

Gorenjski regiji se je zaradi epidemioloških razmer ustavil in se še ni zaključil, na tečaju je 

prisotnih 18 kandidatov. Tečaj za vodje intervencij je bil izveden v Gorenjski, Ljubljana I in 

Obalnokraški regiji. Tečaj je uspešno zaključilo 88 tečajnikov. 

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 
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naziv specialnosti ali diplome o imenovanju v višji čin. Odločbe o imenovanju v naziv strojnik 

izdajo posamezne gasilske zveze.  

Na podlagi razpisa za leto 2020, 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 2020 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 

2020 je bilo pod vodstvom Gasilske zveze Slovenije izvedenih 114 dejavnosti v obliki tečajev, 

sprejemnih izpitov, izpitov, posvetov, seminarjev in ogledov. Usposabljanje je uspešno 

zaključilo 2025 prostovoljnih gasilcev. Plan dela za leto 2020 je bil, zaradi zaustavitve izvajanja 

usposabljanj povezanih s svetovno pandemijo oz. epidemijo, izveden le 45%.  

Tečaj za uporabo izolirnih dihalnih aparatov (IDA) je uspešno opravilo 335 gasilcev, 

obnovitveni tečaj za IDA 120 in praktičnih vaj za delo z IDA 81 gasilcev. Usposabljanje gasilcev 

za gašenje notranjih požarov, modul A, je uspešno opravilo 436 gasilcev, modul B, 98 in modul 

C 40 tečajnikov. Tečaj za tehničnega reševalca (TRE) je uspešno opravilo 170 gasilcev in 

obnovitveni tečaj za TRE 52 gasilcev. Tečaj za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi 

(NS) je uspešno opravilo 63 gasilcev in obnovitveni tečaj za NS 38 gasilcev. Na novo smo 

usposobili 27 inštruktorjev in 70 informatikov. Zaključnih izpitov iz praktičnih vaj za nižje 

gasilske častnike, gasilske častnike je uspešno opravilo 191 gasilcev. Izvedli smo en tečaj za 

višjega gasilskega častnika, ki ga je uspešno opravilo 27 gasilcev. Kandidati so bili izbrani s 

sprejemnim testiranjem, katerega se je udeležilo 70 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 na 

gasilske zveze. Prav tako je vsak razporejen tečajnik prejel e-pošto o razporeditvi na tečaj in 

osnovne informacije. Gasilske zveze smo motivirali, da so same poiskale zamenjave za vse 

prijavljene, ki se tečaja zaradi različnih razlogov niso mogli udeležiti in so to pravočasno javili. 

Vsa izpraznjena mesta smo takoj ponudili ne voljo drugim gasilskim zvezam in društvom z 

objavo na spletni strani GZS in v Vulkanu. 

Dosledno smo izvajali sklep Poveljstva GZS, da se društvom, 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 

2020. Zaradi prekinitve izvajanja usposabljanj, kot posledice pandemije, se ni izvedlo 126,5 

usposabljanj v izobraževalnih centrih za zaščito in reševanje. 

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 
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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 

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: Celjski, Mariborski, Ljubljana I, Podravski in 

Severnoprimorski regiji.  

Tečaj za nižjega gasilskega častnika se je izvajal oz. se izvaja v: GZ Šmarje pri Jelšah, GZ Bled-

Bohinj, GZ Celje, GZ Ribnica (3x), GZ Ljubljana, GZ Dol-Dolsko, GZ Postojna, GZ Litija, GZ 

Dravske doline, regiji Ljubljana I, Severnoprimorski, Celjski, Notranjski in Pomurski (2x). 

Prav tako se je izvajal oz. se izvaja nadzor pri izvajanju dopolnilnega usposabljanja za tečaj 

specialnosti  strojnik v gasilskih zvezah: Slovenska Bistrica, Medvode, MO Kranj, Žalec, 

Domžale, Laško, Litija in Šmartno pri Litiji. 

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: GZ MO Kranj, GZ Radovljica, GZ Šmarje pri Jelšah, GZ Šentjur pri Celju, Pomurski in 

Severnoprimorski regiji. 

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 opravijo za vse kandidate predhodni preizkus znanja, s čimer 

ugotovijo ustrezno raven strokovnosti. Kandidati morajo doseči najmanj 60-odstotni uspeh. 

Organizator nato pošlje prijavo za zaključni izpit in zbirnik ocen predmetnih izpitov za 

tečajnike. Gasilska zveza Slovenije pregleda prijavo in imenuje predsednika ocenjevalne 

komisije, pripravi izpitne pole in seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k 

zaključnemu izpitu, ter dokumentacijo pošlje predsedniku ocenjevalne komisije. Po 

opravljenem tečaju Gasilska zveza Slovenije na podlagi izpitnega zapisnika ter druge 

dokumentacije, podpisane s strani regijskega poveljnika, 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. V letu 2020 je bilo pod vodstvom Gasilske 

zveze Slovenije organiziranih in izvedenih 39 zaključnih izpitov – 21 za operativnega gasilca, 5 

za višjega gasilca, 9 za nižjega gasilskega častnika in 4 za gasilskega častnika. 16 zaključnih 

izpitov se zaradi epidemioloških razmer še ni izvedlo. 

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 
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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.  

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 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. Najbolj aktivna sta dva aktiva, aktiv za reševanje in vodenje, pri katerih je 

dokončanega že veliko gradiva. Sprejet je bil učni program permanentnega usposabljanja 

gasilskih inštruktorjev. V pripravi je tudi program usposabljanja za vodenje intervencij in za 

tehnično reševanje. 

2.4. Izdelava pravil za ocenjevanje/napredovanje in preverjanje inštruktorjev, 

predavateljev in predsednikov ocenjevalne komisije 

V pripravi 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.  

2.5. Prenova programa za specialnost tehnično reševanje s pripadajočimi moduli 

Program je v pripravi. Pripravljajo ga člani aktiva za reševanje GZS. 

2.6. Pregled literature, učbenikov in ostalega strokovnega gradiva, učil ter učnih 

pripomočkov, ki ga prispevajo strokovni aktivi 

Literatura in gradivo se pripravlja v sklopu delovanja aktivov GZS, ki jih vodijo člani Komisije za 

izobraževanje in usposabljanje. 

2.7. Izvajanje razpisov za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za operativne gasilce po 5. 

členu  

Dne 25. 9. 2020 smo izdali prvi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov za 

leto 2020, št. GZS-258/2020, in sicer za obdobje od 1. 1. do 30. 9. 2020, z rokom prijave 19. 

10. 2020. Dne 29. 12. 2020 smo izdali drugi Razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih 

pregledov za leto 2020, št. GZS-307/2020, in sicer za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020, z rokom 

prijave 18. 1. 2021. 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 85 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 256 operativnih 

gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih je 245 pregledov ustrezalo vsem pogojem razpisa. 

Skupna vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov prvega razpisa je bila 22.227,34 

EUR. Na drugi razpis smo prejeli 79 vlog za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za 205 

operativnih gasilcev za zahtevnejša dela, od katerih je 203 pregledov ustrezalo vsem pogojem 

razpisa. Skupna vrednost stroškov ustreznih zdravstvenih pregledov drugega razpisa je bila 

19.156,61 EUR. Z vlagatelji smo sklenili pogodbe in jim po prejemu denarja s strani MORS-a 

nakazali sredstva. 

V letu 2020 smo sofinancirali zdravstvene preglede za skupaj 448 operativnih gasilcev za 

zahtevnejša dela v skupni vrednosti 41.383,95 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 

2020 ni bila izvedena zaradi epidemioloških razmer. Listine so bile poslane gasilskim zvezam.  

V letu 2020 je uspešno zaključilo tečaj gasilskega častnika 97 tečajnikov v štirih gasilskih 

regijah: Celjska, Ljubljana I, Mariborska in Podravska. Tečaj za višjega gasilskega častnika je 

potekal v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Sežani in ga je uspešno zaključilo 27 

tečajnikov.  

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. Tako 

je osnovno usposabljanje zaključilo 89 gasilcev in obnovitveno 75 gasilcev. Izvedli smo dva 

dopolnilna usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov, modul C, ki ga je opravilo 40 

gasilcev. Izvedli smo po eno usposabljanji za posredovanje v dvocevnih predorih, ki ga je 

opravil 1 gasilec, in v enocevnih predorih, ki sta ga opravila 2 gasilca. Usposabljanje za 

reševanje iz višin in globin v urbanem okolju za prostovoljne gasilce zaradi epidemije ni bilo 

izvedeno.  

V letu 2020 se je nadaljevalo dobro sodelovanje z Gasilsko šolo. Zaradi epidemije je bilo 

potrebno več usklajevanja, zato smo morali skupaj mesečno usklajevati tudi terminske plane 

usposabljanj, tako kot se dela skupni razpored inštruktorjev in predavateljev. 

2.10. Sodelovanje z drugimi organizacijami na področju usposabljanja in izobraževanja, 

sodelovanje s tujino 

V letu 2020 smo želeli nadaljevati sodelovanje z Andragoškim inštitutom in izvesti delavnice 

za predavatelje, ker se je v preteklem letu tovrstno usposabljanje, ki je bilo izvedeno za 

inštruktorje, pokazalo kot zelo koristno. Cilj je priprava strokovna dopolnilna usposabljanja za 
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inštruktorje in predavatelje Gasilske zveze Slovenije na področju poučevanja odraslih. 

Delavnice niso bile izvedene zaradi epidemioloških razmer. 

2.11. Izdelava učnih programov za gasilske inštruktorje (na terenu) 

Poveljstvo GZS je že potrdilo en učni program, ki ga je pripravil aktiv vodenja, ostali se 

pripravljajo v sklopu delovanja aktivov GZS.  

2.12. Priprava navodil za izvajanje permanentnih usposabljanje za vse nivoje 

Navodila so v pripravi. Odgovorna oseba za pripravo je predsednik Komisije za izobraževanje 

in usposabljanje pri GZS. 

2.13. Strokovno andragoški dnevi 

Skupaj z Gasilsko šolo smo organizirali strokovno tehnični dan za predavatelje in inštruktorje, 

katerega se je udeležilo 25 oseb.  

2.14. Aktivno delo komisije 

Komisija je imela 3 seje. 

 

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.  

Še vedno je potrebno veliko pomoči terenu pri odpravljanje njihovih napak – predvsem pri 

članstvu, usposabljanju, intervencijah, odlikovanjih, napredovanjih in tekmovanju.  

Zaradi narave dela smo v obstoječem Vulkanu dopolnili nekatera poglavja, da nam je delo 

olajšano. V evidence smo vključili organizacijo dogodkov, preglede in usposabljanja za gasilce 

zaupnike, za operaterje za vozilo PV-2 in za brezpilotne zrakoplove. Dopolnili smo tudi interval 

obveščanja za tečajnike, njihove poveljnike in gasilske zveze.  

Nadaljevali smo s pripravo novega programa za tekmovanja. Delovna skupina se je večkrat 

sestala in skupaj s predstavniki izvajalca pripravila delovanje programa, ki ga bo potrebno še 

testirati.  

Celo leto smo nadaljevali s projektom celostne prenove Vulkana, ki naj bi trajal še naslednje 

leto.  

3.2. Revizija dostopov uporabnikov Vulkana 

Administrator v Vulkanu spremlja aktivnost uporabnikov. 

3.3. Tekoče vzdrževanje programske in strojne opreme v strokovni službi GZS 
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Opremo v strokovni službi GZS smo redno vzdrževali, dopolnjevali in servisirali. Kupili smo nov 

server, uničevalec dokumentov, dva projektorja, dva tiskalnika, dva stacionarna in dva 

prenosna računalnika, ter nekaj dodatne opreme – tipkovnice, miške, priklopne postaje, ipd..  

Za zagotovitev izvajanja delovnega procesa, predvsem usposabljanja na daljavo, ki je v teh 

izrednih razmerah nepogrešljivo in vse bolj v uporabi, smo na gasilski državni in regijski ravni 

potrebovali primerno tehniko. V začetku smo za izvajanje dejavnosti, predvsem usposabljanj 

na daljavo, planirali nabavo štirih stacionarnih in sedemindvajset mobilnih kompletov. Po 

izvedbi razpisa smo na prošnjo Združenja slovenskih poklicnih gasilcev dodatno naročili še en 

mobilni komplet. Poleg tega smo za vseh 32 kompletov dodatno nabavili tudi licenco za 

uporabo dvosmernega urejanje digitalne kartografije, kar pomeni nadgradnjo grafike za 

omogočanje dvosmerne komunikacije – iz tabličnega računalnika slušatelja na interaktivni 

zaslon predavatelja. Interaktivne zaslone smo razdelili po gasilskih regijah, katere so za vsak 

zaslon določile skrbnika. Po razdelitvi in montaži zaslonov, smo za vse skrbnike organizirali in 

izvedli usposabljanje. Interaktivne zaslone so tako prejele gasilske regije, Izobraževani center 

za zaščito in reševanje Ig ter Združenje slovenskih poklicnih gasilcev. 

 

3.4. Analiza izvajanja nalog na področju informatike na nivoju PGD in GZ in pomoč 

gasilskim organizacijam pri uporabi informacijskega sistema 

Uporabnikom smo nudili pomoč preko telefona in elektronske pošte. Sodelovanje z URSZR pri 

projektih na področju informatike – učno okolje e-Spin, … 

3.5. Sodelovanje z URSZR pri projektih na področju informatike – učno okolje e-Spin, … 

Redno teče prenos podatkov med programom Vulkan, GIS, NevSnov, Vulkan 3, SPIN in PodZIR. 

Drugih aktivnosti nismo izvajali. 

3.6. Tekoče obveščanje gasilske in druge javnosti o aktualnih zadevah na področju gasilstva 

in požarnega varstva na spletu 

Preko spletne strani ažurno obveščamo širšo gasilsko in drugo javnost o prihajajočih 

pomembnih dogodkih in aktualnih novicah na področju gasilstva.  

3.7. Celostna prenova Vulkana 

Prenova je v teku in se bo nadaljevala še v naslednjem letu. 

3.8. Priprava dokumentov in presoja po GDPR 

Na podlagi pregleda informacijskega pooblaščenca smo posodobili in uskladili pogodbe, 

vezane na obdelavo in varstvo osebnih podatkov. Ostali postopek in aktivnosti se zaradi 

epidemioloških razmer niso izvedli. 

3.9. Sistem IPS 

Sistem se aktivno uvaja v učnih procesih temeljnih tečajev in tečaja za vodje intervencij.  
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3.10. Mobilna aplikacija za podporo operativnemu vodenju 

Aktivnosti še vedno potekajo v sodelovanju z GZ Avstrije. 

3.11. Prenova in urejanje spletnih strani Gasilske zveze Slovenije 

V začetku meseca decembra 2020 smo staro spletno stran Gasilske zveze Slovenije zamenjali 

z novo. Osnovno vodilo je bilo, da porabnikom, ki niso gasilci, takoj ob vstopu na spletno stran 

prikažemo osnovne vsebine o organiziranosti gasilstva na slovenskem, uporabnikom gasilcem 

pa omogočimo dostop do potrebnih podatkov in vsebin, ter da so določene vsebine, ki so 

največkrat uporabljene in iskane dostopne karseda hitro in preprosto. Ker so v znaku Gasilske 

zveze Slovenije uporabljene štiri barve (bela, rdeča, modra in zlatorumena) smo te barve 

uporabili tudi pri grafični podobi. Tako so vse vsebine, ki so vezane na organizacijski del naše 

organizacije v modri, operativni del v rdeči, vse ostalo pa v zlatorumeni barvi. Spletna stran je 

prilagojena je tudi za ogled preko mobilnih naprav in tabličnih računalnikov, skladno z odzivom 

uporabnikov, pa jo bomo tudi ustrezno prilagajali. V pripravi je tudi spletna trgovina. 

3.13. Aktivno delo komisije 

Komisija ni imela nobene seje, zadeve je usklajevala korespondenčno.  

 

4. PREVENTIVNA DEJAVNOST 

Komisija za preventivo je morala svoje aktivnosti in način delovanja prilagoditi razmeram, ki 

jih je narekovala epidemija COVID. Delovanje komisije ni potekalo na običajen način na sejah, 

ampak je delovala preko elektronskih sporočil in komunikacije preko telefona. Ne glede na vse 

omejitve so si člani prizadevali biti aktivni in opraviti svoje naloge v skladu s programom in 

pričakovanji. Glede na omejitve združevanja in gibanja, ki je posledica epidemiološkega stanja 

v letu 2020 ni bil izveden posvet, prav tako zaradi prekinitve izobraževanj ni bil izveden 

razpisan tečaj za preventivca. 

4.1. Urejanje spletne strani za preventivo v okviru spletne strani Gasilske zveze Slovenije 

Komisija tekoče nadgrajuje stran z aktualno tematiko. 

4.2. Izvedba projekta Gasilci na zvezkih in preventivni napisi na zvezkih 

Na osnovi sklepa Poveljstva GZS s konca leta 2019 je bila komisija za Preventivo zadolžena za 

sodelovanje s podjetjem Kopija Nova pri projektu »Gasilci na zvezkih«. Cilj projekta je, da so 

se na platnice šolskih zvezkov namestili motivi - fotografije gasilcev s kratkimi preventivnimi 

sporočili.  

V začetku leta smo zaključili javni natečaj, na katerem so bile izbrane fotografije, katere so bile 

nameščene na zvezke, prav tako pa preventivni napisi za vozila. Podjetje Kopija nova je pred 
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poletjem zvezke natisnila in jih posredovala na trg, tako da se zvezki uporabljajo v šolskem letu 

2020/2021.  

Vezano na projekt smo sodelovali tudi s trgovskim podjetjem, ki je pripravilo nagradno igro za 

otroke. Zmagovalci nagradne igre so obiskali gasilsko enoto, kjer so prejeli tudi simbolična 

darila. 

V mesecu februarju je bila dopolnjena Tipizacija gasilskih vozil, ki sedaj omogoča namestitev 

preventivnih napisov na gasilka vozila. 

4.3. Mesec varstva pred požarom 

Ne glede na epidemiološko sliko je tudi letos bil mesec oktober mesec varstva pred požarom. 

Tematika letošnjega meseca varstva pred požarom je bila» Kdor za požarno varnost poskrbi, 

je v prostem času brez skrbi«, ki je bila tudi letos izvedena v sodelovanju 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 propagandno-

preventivno gradivo (zgibanko in plakat) in ga posredovali po gasilskih zvezah in društvih, kjer 

so ga razdelili po gospodinjstvih ( 150.000 izvodov letakov in 4.000 plakatov).  

Glede na navedeno in v povezavi z vsemi ukrepi, ki so sprejeti v cilju omejevanja širjenja virusa, 

je letošnji mesec požarne varnosti potekal v okrnjeni obliki, saj smo se bili primorani 

odpovedati vsem aktivnostim, kjer bi lahko prišlo do združevanja ljudi in posledično do 

možnega prenosa virusa. 

V tednu požarne varnosti so bili posamezniki in ustanove pri pošiljanju pošiljk v notranjem in 

mednarodnem prometu, razen na pošiljke s knjigami, časopisi in revijami, dolžni poravnati 

prispevek v višini 0,15 EUR v obliki e-doplačilne znamke. 

Gasilska društva in zveze so skušale v čim večjem obsegu sodelovati z lokalnimi medij, saj na 

tem področju ni bilo omejitev. Preko lokalnih medijev smo opozarjali občane na nevarnost 

požarov ter pravilno ukrepanje, da do le-teh ne pride, še posebej v prostem času.  

Glede na epidemiološko sliko in  upoštevajoč navodila in priporočila NIJZ so gasilci izvajali 

preglede hidrantnih omrežij, preglede intervencijskih poti, preventivne preglede objektov v 

svojem okolju, preglede in ureditve požarnih načrtov v arhivu društva. 

4.4. Aktivno delo komisije 

Člani komisije smo v sodelovanju s strokovno službo aktivno odgovarjal na vprašanja, ki so se 

v zvezi s preventivo naslovila na Gasilsko zvezo Slovenije.  

DDr Aleš Jug kot podpredsednik komisije aktivno sodeluje v komisiji za preventivo pri 

mednarodni gasilski organizaciji CTIF.  
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Sodelovali smo z mediji in jim odgovarjali na strokovna vprašanja povezana s požarno 

preventivo. Člani komisije pa so sodelovali tudi v radijskih in televizijskih oddajah povezanih s 

problematiko požarne varnosti, in sicer:  

- na radiu Sora, Radio Prlek, Radio Prvi, na radiu Slovenske Gorice,… in 
- v oddaji Dobro jutro za RTV SLO 1 v treh vklopih v živo ter pri snemanju spota za Planet 

TV za oddajo gasilski izziv.  
 

Člani komisije smo aktivno sodelovali tudi na raznih delavnicah, posvetih, strokovnih 

predstavitvah, prikazih,… 

Pripravljen je bil načrt dela komisije za leto 2021. 

 

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 – januarsko revijo v nakladi 8.600 izvodov, ostale  

pa v nakladi 7.800 izvodov.   

Obsegi posameznih številk revije – skupaj je bilo izdanih 744 notranjih strani revije in 40 strani 

ovitka: 

Številka 1:  

72 notranjih strani (Puščanje plina na Gorenjskem, Požar v objektu za predelavo odpadkov 

Ekol, Požar brunaric pod Pohorjem, Dan predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez) 

Številka 2:  

64 notranjih strani (Prometna nesreča tovornih vozil s priklopnikoma in avtobusa, Družbena 

omrežja in požarna varnost, V letu 2019 več kot 429.000 klicev na številko 112, Seja Upravnega 

odbora Gasilske zveze Slovenije)  

Številka 3:  

72 notranjih strani (Osrednja državna slovesnost ob dnevu Civilne zaščite, Požar v podjetju 

Surovina, Zagreb prizadel potres, Virusna paraliza sveta ali COVID-19, Vpliv pandemije, kot je 

koronavirus, na požarno varnost, Intervju meseca: Maks Lešnik) 

Številka 4:  

72 notranjih strani (V ukrepe in navodila države za omejitev širjenja epidemije, ki spreminja 

naš vsakdanji način življenja, smo vključeni tudi gasilci, Priporočeni ukrepi za delodajalce v času 

epidemije COVID-19, Tekmovanja gasilskih dvojic – Fire Combat) 
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Številka 5:  

60 notranjih strani (Velik požar v naravnem okolju pri Petrinjah, Požari in ogroženost okolja v 

spomladanskem obdobju, Intervju meseca: prof. dr. Bojana Beović – Kljub preklicu epidemije 

bo še vedno potrebno spoštovati ukrepe in priporočila stroke)  

Številka 6:  

72 notranjih strani (Virusna paraliza sveta ali COVID-19 se nadaljuje, Požar dveh vozil in 

stanovanjskega objekta, pravila nabave in vzdrževanje gasilske čelade, Zasedanje Upravnega 

odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije) 

Številka 7-8:  

96 notranjih strani (Obrambni minister si je na terenu ogledal vaje prostovoljnih gasilcev, 

Reševanje ukleščene planinke na Mangartu, Po novem prevoz otrok z gasilskimi vozili brez 

tahografa, Zaključek šolanja XXVII. generacije kandidatov za poklicne gasilce, Intervju meseca: 

Aleš Serdt) 

Številka 9:  

88 notranjih strani (Slavnostni Plenum Gasilske zveze Slovenije, Požar v prostorih nekdanjega 

Javorja v postojni, Tragična prometna nesreča med Trebnjim in Novim mestom, Večje 

poveljniško vozilo PV-2, Oktober – mesec požarne varnosti) 

Številka 10:  

72 notranjih strani (V uporabo predan že tretji regijski gasilski poligon, Iskalna akcija na Bledu, 

Ko je tišina bolečine preglasna, da bi jo lahko sam utišal, Na prvi virtualni delegatski Skupščini 

CTIF delegati izvolili novega predsednika in tri nove podpredsednike, Intervju meseca: mag. 

Matej Tonin, član Vlade RS in minister za obrambo) 

Številka 11-12:  

96 notranjih strani (Virusna paraliza sveta ali COVID-19 – nadaljevanje kronologije, Požar 

stanovanjske hiše v naselju Mlaka pri Kranju, Miklavževo jutro v znamenju poplav na Obalno-

kraškem območju, Razkuževanje objektov s strani gasilskih enot širšega pomena, Intervju 

meseca: Milan Dubravac na čelu 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, aktivnostih v CTIF … V manjši meri kot prejšnja leta so bili zastopani 

prispevki z različnih društvenih in drugih jubilejev, medtem ko je bilo aktivnosti naših članic in 

članov, veteranov ter gasilske mladine zaradi epidemije koronavirusa bistveno manj. Prav 

epidemiji smo posvetili posebno pozornost in jo tudi mesečno spremljali tako v prvem valu kot 

še posebej od jeseni naprej.          

5.1.2. Aktivno delo Uredništva 
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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 2021 z ustrezno strokovno vsebino 

Letni gasilski priročnik 2021 je bil pripravljen v drugem polletju in je izšel konec novembra 2020  

na 184 straneh v nakladi 4.000 izvodov. 

 

5.2.2. Ponatis obstoječih učbenikov – po potrebi 

V februarju sta izšla ponatisa dveh priročnikov:  

- Milan Kroflič: Priročnik za uporabo prenosnih lestev, v nakladi 1000 izvodov; 

- Tilen Cestnik: Navodila inštruktorjem za usposabljanje uporabnikov radijskih postaj v sistemu 

ZARE, v nakladi 500 izvodov. 

5.2.3. Izdaja novih učbenikov za potrebe izobraževalnega procesa 

Priročnik o gasilskem protokolu, katerega nosilec je Janko Cerkvenik, sodelovalo pa je več 

avtorjev, je bil pripravljen do konca leta za tisk, sam tisk pa je prestavljen v leto 2021.  

5.2.4. Izdaja propagandno-preventivnega gradiva: 

Gradivo smo za mesec varstva pred požarom pripravili v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in 

reševanje in Slovenskim združenjem za požarno varstvo. V začetku septembra 2020 smo 

poskrbeli za tisk 4.000 plakatov in 150.000 zgibank z nosilno temo: Kdor za požarno varnost 

poskrbi, je v prostem času brez skrbi. 

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

V začetku septembra 2020 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. 

 

5.2.6. Aktivno delo sveta 

Časopisno-založniški svet je imel 1 redno sejo, in sicer 21. januarja v Trebnjem.  Poleg tega  

je bila organizirana korespondenčna seja 6. oktobra  v zvezi s programom dela za leto 2021. 

Predsednik Časopisno-založniškega sveta se je redno udeleževal sej Uredništva revije Gasilec. 

 

 

5.3. PROMOCIJA GASILSTVA IN STIKI Z MEDIJI  
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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 pomembnejše seje organov in večje prireditve, ki pa jih je bilo zaradi epidemije 

koronavirusa malo. Izveden je bil Plenum, 29. aprila smo poslali sporočilo za javnost na temo 

prvomajskih budnic in udeležbe gasilskih vozil v le-teh. 11. junija smo pripravili tudi članek o 

gasilcih za Urad Vlade za komuniciranje. 27. oktobra smo posredovali medijem sporočilo za 

javnost, da je bil Milan Dubravac izbran za predsednika CTIF. 

5.3.2. Povezava z nacionalno televizijo 

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 in udeležbe gasilcev pri dezinfekcijah in drugih aktivnostih v času epidemije, 

pred koncem leta pa tudi o problematiki izpada aktivnosti gasilcev, s katerimi so pridobivali 

prostovoljne prispevke za svoje delovanje.  

5.3.3. Ureditev stalnih oblik povezanosti in sodelovanja z (zainteresiranimi) mediji 

Sistematično navezujemo kontakte za trajne oblike sodelovanja z mediji na vseh ravneh. 

 

5.3.4. Organizacija novinarskih konferenc 

V letu 2020 je na sklic novinarskih konferenc močno vplivala epidemija COVID-19. Sklicali smo 

tri novinarske konference, a eno tik pred izvedbo odpovedali. 

Tako smo 10. marca  poslali vabilo za novinarsko konferenco, ki bi morala biti 16. marca, na 

sedežu Gasilske zveze Slovenije, v sodelovanju s Kovanček Group, d. d., a smo jo nato pred 

izvedbo odpovedali. 

V sredo, 3. junija, je bila ob 14. uri organizirana novinarska konferenca Gasilske zveze 

Slovenije, v sodelovanju s Kovanček Group, d. d., na kateri je spregovoril predsednik Janko 

Cerkvenik o možnostih, ki jih ponuja platforma e-donacij. 

Na isto temo je bila sklicana še novinarska konferenca 26. novembra, ob 13. uri, ki je potekala 

preko spleta in v kateri je o zbiranju donacij, težavah s financiranjem gasilskih organizacij in 

delovanjem le-teh v spremenjenih pogojih spregovoril Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske 

zveze Slovenije.  

 

 

6. ORGANIZACIJSKO PODROČJE 

6.1. SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE NALOGE  

6.1.1. Urejanje statusa gasilca 

Člani Komisije za statusna vprašanja so se sestali na eni redni seji, ena seja je bila sklicana 

korespondenčno. Ena seja, sklicana redno, pa ni bila sklepčna. 
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Člani Komisije za statusna vprašanja so na redni seji obravnavali gradivo, vezano na status 

gasilca, ki ga je pripravil predsednik komisije. Le-to je zajelo zakon o zdravstvenem  varstvu in 

zavarovanju, Zakon o dohodnini, Zakon o davku na nepremičnine, Zakon o davku od dohodkov 

pravnih oseb in zavarovanja premoženja. Člani Komisije za statusna vprašanja so se odločili, 

da bodo predloge, vezane na status gasilca, podrobneje preučili po delovnih skupinah, 

Strokovno službo Gasilske zveze Slovenije pa se zadolži, da s pomočjo podatkov iz Vulkana 

pripravi ustrezne analize, ki jim bodo v pomoč pri nadaljnjem delu.   

Nadalje so člani obravnavali ponudbo podjetja A.D. ACOVIA DESIGN, d.o.o. iz Ljubljane za 

snežne in avtomatske verige ter različne šotore. Ugotovili so, da omenjena ponudba  ne sodi 

na spletno stran Gasilske zveze Slovenije – je običajna, komercialno naravnana ponudba. 

Na seji Komisije za statusna vprašanja, sklicani korespondenčno, so člani obravnavali vlogo 

PIGD Mariborska livarna za izbris iz članstva pri Gasilski zvezi Slovenije. Zanj so prejeli vso 

potrebno dokumentacijo, zato so Upravnemu odboru Gasilske zveze Slovenije podali predlog, 

da sprejme sklep o izbrisu PIGD Mariborska livarna iz članstva pri Gasilski zvezi Slovenije. 

 

6.1.2. Strokovna, pravna in organizacijska pomoč za delovanje GZ in PGD 

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. 

Glede na epidemiološko situacijo in ukrepe smo: 

- redno objavljali veljavne ukrepe in po potrebi izdajali priporočila glede izvajanja 

gasilskih aktivnosti; 

- v mesecu januarju in maju pridobili mnenja in pripravili navodila za oddajo letnih 

poročil in izvedbo občnih zborov in skupščin ter jih gasilskim organizacijam posredovali 

z okrožnico; 

- v mesecu oktobru in novembru pridobili mnenja ter pripravili priporočila glede raznosa 

gasilskih koledarjev. 

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 
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 Ministrstvo za obrambo 

 Uprava RS za zaščito in reševanje 

 Gasilska šola  

 Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada 

 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 Združenje poklicnih gasilcev 

 Skupnost poklicnih zavodov 

 Slovensko združenje za požarno varnost 

 Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije 

 Zbornica za varnost in zdravje pri delu 

 Inštitut za varovanje zdravja 

 Inštitut za korporativno varnost 

 Slovenska potapljaška zveza, Podvodna reševalna služba  

 Civilna zaščita  

 Ministrstvo za notranje zadeve 

 Ministrstvo za zdravje 

 Ostala ministrstva po potrebi 

 Slovenska vojska 

 Policija 

 Slovenske železnice 

 NIJZ 

 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. Prijavljenih je bilo več kot 400 prireditev, vendar je bila večina le-teh 

zaradi epidemije odpovedanih.  

Podaljšali smo pogodbe o SMS-donacijah s slovenskimi operaterji mobilne telefonije. 

Redno sodelujemo s Parkom vojaške zgodovine v Pivki. 

6.1.5. Mednarodno sodelovanje s sosednjimi državami in drugimi državami 

Zaradi epidemije koronavirusa so bile vse večje prireditve odpovedane ali prestavljene. 
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6.1.6. Sodelovanje v CTIF 

- Delegatska skupščina CTIF: 

Skupščina je potekala virtualno 21. oktobra. Sodelovali so: Janko Cerkvenik, Franci Petek, dr. 

Janja Kramer Stajnko, Milan Dubravac in Neža Strmole. 

 

- Sodelovanje v izvršnem odboru:  

Sodelovala sta Milan Dubravac in Neža Strmole. 

 

- Sodelovanje v komisijah CTIF: 

V letu 2020 smo v okviru CTIF sodelovali na virtualnih konferencah: 

- Komisija za mladino CTIF – 7. oktober: Zvonko Glažar in Uroš Leskovar; 

- Komisija za ženske v gasilstvu - 16. junij: dr. Janja Kramer Stajnko; 

- Komisija za nevarne snovi – 30. oktober: Tomaž Vilfan. 

Koordinacija dela 

Aktivnosti so bile koordinirane skupaj s pisarno CTIF. 

Izdelava statističnih poročil in vprašalnikov 

Za potrebe CTIF smo pripravili želene statistične podatke o gasilski mladini, članstvu in 

intervencijah. 

Sodelovanje pri aktivnostih CTIF (seminarji….) 

Sodelovali smo pri zgoraj omenjenih aktivnostih. 

Vodenje pisarne  

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 

koordinacija med članicami CTIF in spodbujanje k večji aktivnosti vseh vključenih. Na virtualni 

delegatski skupščini 2020, za katero je organizacija in izvedba v celoti potekala preko pisarne, 

so bile izvedene volitve. Za predsednika organizacije CTIF je bil, za mandatno obdobje štirih 

let, izvoljen Milan Dubravac. Sestanki izvršnega odbora, komisij ter delovnih skupin, so v celoti 

potekali preko spleta. 

6.1.7.  Sodelovanje na Skupščinah gasilskih zvez ter drugih prireditvah PGD in GZ 

Zaradi epidemije je bilo izvedenih le nekaj skupščin gasilskih zvez in prireditev PGD. Za vse smo 

zagotovili udeležbo predstavnika Gasilske zveze Slovenije.  

6.1.8. Seje organov 

- Plenum: 1 x  korespondenčna seja, 1x slavnostna seja; 

- Upravni odbor: 3 x, 3 x korespondenčna; 
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- Poveljstvo: 3 x, 2 x korespondenčna; 

- Nadzorni odbor: 2 x; 

- Arbitraža: 1 x. 

 

6.1.9. 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 2020 je bil sprejet 

decembra 2019. 

Konec leta 2020 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.  

S pojavom koronavirusa v mesecu marcu in posledično zmanjšanim obsegom aktivnosti je 

strokovna služba sistematično pristopila k urejanju arhivske dokumentacije. Arhivske 

dokumente smo pregledali po vsebini in rokih trajanja ter določili dokumentacijo, ki ostaja v 

arhivu in dokumentacijo, ki se uniči. Z izločitvijo dokumentacije, ki se ne hrani smo zopet 

pridobili prostor za nadaljnje arhiviranje. Pri tej potrebni akciji so sodelovali vsi delavci 

strokovne službe Gasilske zveze Slovenije. 

 

6.2. SVET ČLANIC GZS  

6.2.1. Organizacija regijskih posvetov članic 

Zaradi epidemioloških razmer je bil organiziran le en regijski posvet za članice in sicer regije 

Ljubljana I, v Sori. 

 

6.2.2. Seje Sveta članic  
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Svet članic je imel eno redno sejo. Na seji v januarju smo analizirale izobraževanje v Zrečah, se 

seznanile z aktivnostmi GZS med obema sejama. Tema je bila tudi priprava na izobraževanje 

članic v Brežicah. Na pobudo s strani članic, da bi bil posvet članic GZS v Cerknem, smo 

preverile cene in kapacitete. Na tej seji smo določile delovno skupino za pripravo priročnika 

za članice. Žal drugih sej nismo imele, saj je bilo leto Covida in se ni nič dogajalo. 

  

6.2.3. Sodelovanje na posvetu predsednikov in poveljnikov GZ  

Posveta predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, ki je potekal 10. in 11. januarja v Rogaški 

Slatini, se je udeležila predsednica Sveta članic. 

6.2.4. Izobraževanja za predsednice Komisij za članice regije, GZ in PGD v Brežicah 

Ni bilo realizirano zaradi epidemiološke situacije. 

 

6.2.5. Izobraževanje Sveta članic (predsednice, namestnice) v Mariboru  

Ni bilo realizirano zaradi epidemiološke situacije. 

 

6.2.6. 12. pohod članic GZS (GZ Novo mesto) 

Ni bilo realizirano zaradi epidemiološke situacije. 

 

6.2.7. Medgeneracijsko srečanje Gasilske zveze Slovenije  

Ni bilo realizirano zaradi epidemiološke situacije. 

 

6.2.8. Spodbuditev nadaljevanja priprave knjige o delovanju članic  

Za pripravo knjige o delovanju članic se nadaljuje zbiranje podatkov in  priprava vsebin ter 

slikovnega materiala o delu članic gasilk skozi zgodovino. 

 

6.2.9. Posvet za predsednice komisij za članice v GZ – dvodnevni  

Ni bilo realizirano zaradi epidemiološke situacije. 

6.2.10. Vključevanje v aktivnosti mednarodne delovne skupine CTIF – Ženske v 

gasilstvu 

Na virtualnem zasedanju Komisije za ženske v gasilstvu, ki je potekalo 16. junija, je sodelovala 

dr. Janja Kramer Stajnko. 

6.2.11. Šola za življenje  

Članice Sveta članic GZS so zaključek leta 2019 prestavile v januar 2020. V soboto, 18. 1., so se 

zbrale v GZ Metlika, kjer sta jim zažela dobrodošlico predsednik in poveljnik PGD Metlika. 

Pozdravil jih je tudi župan občine Metlika Darko Zevnik. Zahvala gre gostiteljici Martini Legan 

Janžekovič in GZ Metlika, saj je pripravila pester program. Ogledale so si muzej dr. Branka 
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Božica, bile v OŠ Brihtna glava ter v vinski kleti Metlika, kjer je  sledila  še seja Sveta članic, na 

kateri jih je pozdravil predsednik GZ Metlika Martin Štubljar. 

 

6.3. MLADINSKI SVET GZS  

6.3.1. Posvet mladinskih mentorjev  

Posvet je potekal v petek, 17. 1., in soboto, 18. 1., v Termah Zreče. Na posvetu so bili prisotni 

mentorji iz vseh 17-ih slovenskih gasilskih regij. Skupaj se je posveta udeležilo 178 mentorjev. 

V petek so, po uvodnem pozdravu Renate Rupreht, predsednice Mladinskega sveta Gasilske 

zveze Slovenije, mentorji prisluhnili predavanju, kako se reševalci spopadajo s stresom po 

samih intervencijah. Predavanje je pripravil priznan psiholog s tolminske osnovne šole in gorski 

reševalec Žarko Trušnovec. 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 Dolenjske regije.  

Sobotni del se je pričel s kratkimi navodili za izvedbo predavanja in delavnic. Mentorji so se 

izmenjali v treh delavnicah, ki so jim bile na razpolago. Prvo delavnico, ki je temeljila na 

predstavitvi nove družabne igre z naslovom Gasilska brigada – resnični heroji je vodil Andrej 

But, ki je bil glavni pri razvijanju te igre. Drugo delavnico z naslovom Odnosi med ljudmi, je 

vodila mlada psihologinja Neva Kumer. V tretji delavnici z naslovom Velike zgodbe na malem 

odru, pa je prisotnim Oskar Neuvirt predstavil namizno gledališče kamišibaj. Po kosilu je sledila 

še predstavitev Temeljnega programa usposabljanja mladih gasilcev, ki ga je pripravila delovna 

skupina Mladinskega sveta v sodelovanju s Komisijo za izobraževanje in usposabljanje GZS. 

Natančno predstavitev sta opravili Lavra Slatenšek, Podravska regija, in Andreja Zupančič, 

Dolenjska regija, ki sta odgovarjali tudi na vprašanja prisotnih. Na koncu pa je Nina Kotar, 

predstavnica regije Ljubljana III, predstavila še novosti pri kvizu in orientaciji v letu 2020. 

6.3.2. Usposabljanje mentorjev za orientacijo 

Usposabljanja nismo izvedli. 

6.3.3. Usposabljanje za mentorje (spremljanje in analiza) 

Mladinski svet je spremljal usposabljanja za mentorja mladine. Izvedena sta bila dva tečaja s 

58 udeleženci. 

6.3.4. Priprava promocijskega materiala na temo gasilske mladine 

Promocijskega materiala nismo pripravljali. 

6.3.5. Sodelovanje na Otroškem bazarju – Gospodarsko razstavišče v Ljubljani 
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Otroški bazar, ki je bil načrtovan v septembru, je bil odpovedan zaradi slabih epidemioloških 

razmer. 

6.3.6. Priprave na sodelovanje na Dnevih zaščite in reševanja v letu 2021 

Priprave se zaradi epidemiološke situacije niso izvajale.  

6.3.7. 19. državni kviz  

Državni kviz gasilske mladine, ki je bil načrtovan 4. aprila v Dolenjski regiji ni bil izveden zaradi 

slabih epidemioloških razmer. V tem obdobju so se otroci šolali na daljavo. 

6.3.8. 23. državno pionirsko in mladinsko ter 20. tekmovanje gasilcev pripravnikov 

v gasilski orientaciji  

V soboto, 12. septembra, naj bi potekala državna gasilska orientacija za pionirje, mladince in 

pripravnike v regiji Ljubljana I. Ker spomladi razmere niso dopuščale, da bi se le ta izvedla na 

nižjih nivojih, smo to državno tekmovanje odpovedali. 

6.3.9. 21. srečanje slovensko-hrvaške mladine - Slovenija 

Srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine je bilo odpovedano zaradi slabih 

epidemioloških razmer. 

6.3.10. Spremljanje letovanj gasilske mladine 

Redno smo spremljali letovanja gasilske mladine, ki jih je bilo v preteklem letu precej manj. 

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 juliju smo pripravili poročilo za Urad za mladino RS.  

6.3.14. Strokovna ekskurzija članov MS GZS 

Strokovna ekskurzija članov MS je bila v soboto, 22. avgusta.  Člani MS so si, po uvodnem 

sprejemu v PGD Sečovlje in predstavitvi dela z mladimi v Obalno-kraški regiji,  ogledali 

Sečoveljske soline. Dan so zaključili v vinski fontani Marezige, kjer so se okrepčali z okusno 

večerjo. 

6.3.15. Priprava kriterijev, razpisa, izvedba letovanj gasilske mladine 
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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 štiri seje, eno preko video konference. 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 delovno skupino za prenovo tečaja Mentor 

mladine in delovno skupino za pripravo novih gasilskih veščin. Na drugi seji so podprli in 

sprejeli povabilo RTV SLO pri sodelovanju v oddaji Žogarija. Člani so se odločili, da odpovedo 

državni kviz gasilke mladine zaradi slabih epidemioloških razmer. Potrdili so delegate na 

Plenumu GZS. Zaradi slabih epidemioloških razmer so predvideli, da bodo tudi letovanja in 

taborjenja potekala v zelo okrnjeni obliki, zato so sprejeli sklep glede razdelitve sredstev iz 

gasilske doplačilne znamke. 

V mesecu oktobru so preko korespondenčne seje sprejeli plan dela za leto 2021 ter razpisa za 

državno tekmovanje v kvizu in gasilski orientaciji. Določili so člane za pregled vlog v zvezi z 

gasilsko doplačilno znamko. 

V mesecu decembru so preko video konference izpeljali sejo, na kateri so potrdili razdelitev 

sredstev iz gasilske doplačilne znamke, potrdili nov razpis za sofinanciranje letovanj in 

taborjenj gasilske mladine in razpis za sofinanciranje programov za gasilsko mladino na nivoju 

GZ iz sredstev gasilske doplačilne znamke. 

Znotraj MS so se ustanovile delovne skupine za naslednja področja: za prenovo tečaja Mentor 

mladine, za pripravo razpisa državni kviz v letu 2021, za pripravo razpisa državna orientacija 

2021, za pripravo razpisa za sofinanciranje programov gasilske mladine iz sredstev doplačilne 

znamke 2020, za razdelitev sredstev gasilske doplačilne znamke za leto 2019. 

Člani mladinskega sveta v sodelovanju s strokovno službo za vse aktivnosti, ki jih izvajajo po 

programu dela, pripravijo vso potrebno dokumentacijo, skrbijo za obveščanje, sodelujejo pri 

sestankih z gostitelji srečanj in tekmovanj 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 

Glede na epidemiološko stanje zbori veteranov niso bili sklicani. 

6.4.2. Sodelovanje predstavnikov Sveta veteranov na pokalnih tekmovanjih GZS in 

gasilskih prireditvah 

Glede na epidemiološko stanje so bila pokalna tekmovanja odpovedana. 
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6.4.3. Sodelovanje s komisijami za delo z veterani in priprava analiz o oblikah dela 

v GZ in PGD  

Na podlagi posredovanih podatkov članov Sveta veteranov smo izdelali analizo o aktivnostih 

veteranov po gasilskih organizacijah. 

6.4.4. Obravnava rezultatov pokalnih in drugih tekmovanj veteranov 

Glede na epidemiološko stanje so bila pokalna tekmovanja odpovedana. 

6.4.5. Medgeneracijsko srečanje gasilcev Slovenije  

Medgeneracijskega srečanja nismo organizirali. 

6.4.6. Spremljanje aktivnosti veteranov po gasilskih zvezah – vsak član za gasilske 

zveze svoje regije 

Aktivnosti veteranov so bile zaradi epidemioloških razmer močno okrnjene.  

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

Poročila so pripravljena za aktivnosti, ki so bile izvedene. 

6.4.8. Enodnevni posvet za predsednike Komisij za veterane pri gasilskih zvezah 

Posvet ni bil izveden. 

6.4.9. Aktivno delo Sveta 

Svet veteranov se v letu 2020 ni sestal.  

 

6.5. PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA  

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

Sprejeli in pregledali smo 1013 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 1013 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 

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 



Poročilo o realizaciji programa dela Gasilske zveze Slovenije za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 

47 / 51 

sprejetju na UO smo jih posredovali vsem GZ. Komisija je prispele predloge pregledala in 

naredila izračun po kriterijih ter pripravila predlog dobitnikov v letu 2020 za sprejem na UO 

GZS. Priznanja so bila podeljena na slavnostnem Plenumu GZS dne 19. septembra v 

Šentjerneju. 

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. 

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 ni bilo izpeljano. 

6.5.10. Aktivno delo komisije: 

Komisija je imela v 8 sej, od tega 4 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  bo vlogo za presojo 

letnice ustanovitve, ki je prispela novembra 2020, obravnavala na seji v letu 2021. 

Povezovanje in navezovanje stikov s komisijami za zgodovino na nivoju regij ter pobuda za 

ustanovitev komisij za zgodovino pri GZ in Svetu regij 

Člani komisije za zgodovino požarnega varstva so skozi celo leto sodelovali in nudili pomoč pri 

pripravah gradiv za gasilske kronike. Prav tako so sodelovali pri organizacijah različnih srečanj 

pri Svetih gasilskih regij. 
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Spodbuda PGD in GZ za doniranje muzejskih eksponatov, izdanih gasilskih kronik ter 

priložnostnih značk in odlikovanj v Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča 

Člani komisije 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 

Nekateri izmed članov komisije so sodelovali na srečanjih z zbiratelji gasilske dediščine v 

Sloveniji. Udeležili so se zbora Društva za ohranjanje gasilske dediščine, ki je potekalo junija v 

Ljubljani. 

 

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. 

 

Priprava in izdelava registra spominskih sob ter gasilskih zbirk, ki delujejo po PGD in GZ 

Seznam spominskih sob ter gasilskih zbirk, ki delujejo v okviru PGD in GZ, dopolnjujemo in 

objavljamo na novi spletni strani GZS. 

Evidentacija starih gasilskih vozil ter praporjev pred letom 1910 

Evidentacija starih gasilskih vozil ter praporjev poteka v okviru novonastale Monografije o 

slovenskem gasilstvu in je v pripravi. 

 

Predstavitev gasilskih zbirk in spominskih sob v reviji Gasilec 

Nekatere gasilske zbirke so že bile predstavljene v reviji Gasilec. S predstavitvijo le teh bomo 

nadaljevali tudi v letu 2021. Predstavitev zbirk pa je objavljena tudi na novi spletni strani GZS. 

 

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, 6. junija, v prostorih PGD Miklavž pri Ormožu. Na posvetu so 

zborovodje podali poročila o delu gasilskih pevskih zborov in godb, ki je bilo zaradi epidemije 

v manjšem obsegu kot sicer. Dogovorili so se tudi o poteku 36. srečanja gasilskih pevskih 

zborov in skupin, če bi ga zaradi ukrepov lahko organizirali. 

6.6.3. Srečanje gasilskih pevskih zborov 

36. srečanje gasilskih pevskih zborov in skupin, ki je bilo načrtovano 5. septembra v Ormožu, 

je zaradi slabih epidemioloških razmer v državi odpadlo.  
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6.6.5. Spremljanje dela Komisije za zgodovino CTIF ter zbirateljev gasilskih insignij 

Članstvo v Društvu za ohranjanje gasilske dediščine Slovenije 

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. Sestanek 

komisije za zgodovino pri CTIF, ki bi moral potekati oktobra na Madžarskem, je bil prestavljen 

v leto 2021 in bo potekal korespondenčno. 

6.6.6. Izdaja gasilskih publikacij 

Predlog in začetek priprave za izdajo celovitega monografskega dela Zgodovina gasilske službe 

na Slovenskem 

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 komisije in kustosinja skrbijo za zbiranje muzejskih predmetov. V muzej je bilo v letu 

2020 doniranih nekaj gasilskih značk in insignij. 

6.6.8. Okrepitev ohranjanja spomina na minule funkcionarje GZS 

Ob dnevu spomina na mrtve so se člani komisije spomnili na minule funkcionarje GZS. 

6.6.9. Prireditve ob jubilejnem letu 2020 

Predsednik in člani Komisije za zgodovino pri GZS so se v času ugodnih epidemioloških razmer 

udeležili nekaterih izmed prireditev, ki so potekale v jubilejnem letu 2020. 

6.6.10. Aktivno delo komisije 

Komisija za zgodovino se je v letu 2020 sestala dvakrat in sicer 5. februarja ter 6. oktobra. 

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 

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. 
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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 vedno potekajo.  

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. Posodabljanje vsebine Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča 

7.2.1. Možnost ureditve muzeja z multivizijo 

O možnosti ureditve muzeja z multivizijo razgovori še potekajo. Prav tako smo vsebinsko 

nadgradili del stalne razstave, ki bo prikazoval prvo gasilsko olimpijado v Sloveniji, ki je leta 

2011 potekala v Kočevju. 

7.3. Ureditev zgodovinskega arhiva v muzeju 

7.3.1. Evidentiranje eksponatov in knjižnih gradiv, predmetov gasilskih zbirk PGD in GZ 

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 letošnjem, nekoliko nenavadnem letu, ko je bil stik z obiskovalci muzeja okrnjen, smo večina 

dela posvetili muzejski dokumentaciji. 

7.3.2. Arhiviranje ustanovnih dokumentov PGD (pri priznavanju letnic ustanovitve) 

V muzeju nadaljujemo z arhiviranjem ustanovnih dokumentov GZ in PGD. 

7.4. Predstavitev muzeja v javnosti 

7.4.1. Predstavitev zbirk v medijih  

V Slovenskem gasilskem muzeju se skušamo približati javnosti, zato redno objavljamo novosti 

in dogodke na spletni strani, hkrati pa se muzejski predmeti občasno predstavijo tudi v 

medijih. 

7.4.2. Delavnice za otroke  

V letu 2020, zaradi izbruha epidemije in posledično zaprtja muzeja za javnost, nismo izpeljali 

predvidene delavnice za otroke. 

7.4.3. Občasna razstava 
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Občasna razstava, ki smo jo planirali in pripravili v jesenskem delu leta 2020, predstavlja 

dogodke, ki so se zvrstili ob praznovanju 150-letnice gasilstva na Slovenskem. Žal pa, zaradi 

ponovno razglašene epidemije in vnovičnega zaprtja muzeja, te uradno nismo uspeli otvoriti.. 

Postavljena razstava bo obiskovalcem na voljo tudi v letu 2021. 

7.5. Izdaja zgibanke 

7.5.1. Izdaja zgibanke o Slovenskem gasilskem muzeju dr. Branka Božiča v tujem jeziku 

Izdaja zgibanke v tujem jeziku je prestavljena v leto 2021 

7.6. Pridobivanje nabava in restavriranje eksponatov 

7.6.1. Konservacija gasilskega prapora PGD Dobliče 

Zaradi razglašene epidemije in posledično zaprtja vseh slovenskih muzejev ter okrnjenega 

delovanja služb v njih, se je s strani konservatorske službe,  ponovno podaljšal rok konservacije 

gasilskega prapora. V dogovoru s Pokrajinskim muzejem Ptuj bo konservacija končana do maja 

2023. 

8. EKONOMAT  

8.1. Poslovanje Ekonomata v skladu s Pravilnikom o poslovanju ekonomata Gasilske zveze 

Slovenije 

V letu 2020 je poslovanje ekonomata potekalo v skladu s Pravilnikom o poslovanju ekonomata 

Gasilske zveze Slovenije in v skladu z vsem znanimi okoliščinami. Ekonomat je dosegel plan v 

višini 83 %, kar je glede na korona situacijo zadovoljivo. V letu 2020 smo se intenzivno 

pripravljali na uvedbo spletne prodaje in v ta namen ažurirali šifrante ter smiselno preštevilčili 

vse artikle, ki jih prodajamo v ekonomatu. Konec leta 2020 je potekalo tudi fotografiranje vseh 

izdelkov z namenom čimprejšnjega začetka spletne trgovine. 

9.  INVESTICIJE  

9.1. Obnova poslovne stavbe  

Na poslovni stavbi Gasilske zveze Slovenije smo izvajali le nujna vzdrževalna dela.  

Na osnovi prošnje URSZR smo pripravili okvirne prostorske potrebe Gasilske zveze Slovenije v 

novo načrtovanem nacionalnem centru civilne zaščite. 

9.2. Tekoče investicije 

Za potrebe izvajanja rednega dela Gasilske zveze Slovenije smo nabavili poveljniško gasilsko 

vozilo PV-1, izdelano po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije, ter kombi. 

Poveljnik:                                 Predsednik: 

Franci Petek                             Janko Cerkvenik 

 


