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Zadeva: Razpis za izbiro gostitelja XVIII. Kongresa Gasilske zveze Slovenije 
 
 
Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije objavlja razpis za gostitelja XVIII. Kongresa Gasilske 
zveze Slovenije, ki bo organiziran v letu 2023. 
 
Gostitelj mora za organizacijo Kongresa izpolnjevati naslednje pogoje:  
 

1. Prostorska zagotovitev pogojev za potek Kongresa: 
 

Kongresna dvorana: 

• za plenarno zasedanje (300 ljudi) 

• ob kongresni dvorani prostor za delo strokovne službe (računalnik, tiskanje, 
kopiranje, obdelava rezultatov volitev …) 
 
Ustrezni prostori ob kongresni dvorani: 

• sprejem in evidentiranje delegatov, gostov in ostalih udeležencev 

• kongresna razstava 

• možnost strežbe napitkov in organizacije manjših sprejemov 
 

Prostor za tiskovno središče (press center) 
 

 
 Organizacija prehrane udeležencev 
 

Prostor za družabno srečanje 
 
 Namestitvene kapacitete  

• nočitve za delegate in goste 

 
Prostor za zbiranje in potek parade 

• primerna trasa za potek parade 

• slavnostna tribuna za spremljanje parade 
 

Priprava primernega prostora (stadion) za zaključno prireditev in postroja 
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2. Celostna podoba in promocija 

• v soglasju z GZS poskrbi za celostno podobo Kongresa in ustrezno promocijo dogodka 

• poskrbi za promocijske izdelke in priložnostna darila 

 
 

3. Ostale zadolžitve gostitelja: 
 

• organizacija in sklic sej organizacijskega odbora za pripravo 18. Kongresa 

• poskrbi za vsa potrebna dovoljenja, načrte, soglasja,… za izvedbo Kongresa 

• sklic tiskovne konference 

• sprejem za goste in tuje delegacije 

• organizacija srečanja dobitnikov priznanj Matevža Haceta 

• organizacija srečanja za goste oz. gostujoče delegacije 

• organizacija redarske službe 

• organizacija zdravstvene službe 

• organizacija krajšega kulturnega programa na začetku zasedanja in na zaključni 
prireditvi 

• godba na pihala 

• ozvočenje na vseh potrebnih mestih (kongresna dvorana, trasa parade, stadion,…) 

• dekoracija 

• morebitne druge potrebne aktivnosti 
 
Kandidati za organizatorja naj pošljejo pisne prijave s kratkim opisom izpolnjevanja zgoraj 
navedenih potreb na naslov Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana, do 
 

30. decembra 2021  
 

Po prejemu prijav bo komisija pregledala ustreznost lokacij in pripravila predlog za izbiro 
gostitelja 18. Kongresa Upravnemu odboru Gasilske zveze Slovenije, ki bo sprejel odločitev ter 
jo v potrditev predlagal Plenumu Gasilske zveze Slovenije. 
 
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«    
 
 
 

Predsednik Gasilske zveze Slovenije: 
        Janko Cerkvenik 

 


