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Gasilska organizacija, gasilci, gasilke, članice, 

tovarišice! 

 

Dolga je tradicija gasilstva v Sloveniji, kar 148 let 

prostovoljnega dela, na osnovi najplemenitejših načel 

pomoči sočloveku. Z leti smo prerasli v največjo 

prostovoljno organizacijo v Sloveniji, organizacijo z 

najvišjo stopnjo zaupanja naših državljanov, kar 

ohranjamo že kar nekaj časa. V svojih vrstah imamo kar 

165.000 članov, kar je 8,0 % državljanov Republike 

Slovenije. Od nekdaj so bile pomemben del gasilske 

organizacije tudi članice, ki jih je sedaj preko 51.000, kar 

pa predstavlja 5 % vseh državljank Republike Slovenije. 

To so zavidanja vredne številke, ki le potrjujejo vlogo in 

mesto gasilcev v Sloveniji ter članic v okviru gasilske 

organizacije. 

V preteklih letih je bil narejen velik napredek pri vključevanju članic v delo gasilske 

organizacije, predvsem v delo operative, kjer ste bile mnogokrat zapostavljene, a ste se mnoge 

pokazale svojim moškim tovarišem kot enakopravne. Žal pa se še vedno dogaja, da so v 

svojem okolju mnogokrat prezrte oziroma se vam ne prizna enakopravnega mesta, saj se vam 

ne omogoči sodelovanja v izobraževanju in operativi, se vam ne nameni sredstev za 

delovanje. To je odnos, ki v naših vrstah nima mesta, ga je pa treba prepoznati in v kali 

spremeniti, zatreti. Tako ekstremni primeri so k sreči redki in v večini primerov je 

vključevanje članic v naše delo primerno, so pa tudi primeri zglednega vključevanja in odnosa 

do članic, vas naših tovarišic. 

 

Gasilci v Sloveniji smo sociološko-družbeni fenomen, ki nima primerjave ne doma ne v 

svetu, predvsem ker naše delo in dejavnost sega daleč prek okvirov gasilstva. Vsako področje 

dela in aktivnosti naših članov je del celote našega delovanja in tvori našo organizacijo 

uspešno in bogato, ji zagotavlja prepoznavnost in priznanje v družbi. Vsako delo, vsak 

prispevek tako posameznika kot organizacije, je treba prepoznati kot pomembno, koristno, mu 

nameniti pravo mesto. Delo, ki ga opravlja Svet članic pri Gasilski zvezi Sloveniji, je obrodilo 

že mnogo sadov, a dela nikoli ne bo zmanjkalo, tako kot volje in želje, da bi naše delo 

opravljali še bolje. 

 

Morda si moški težko priznamo, a na marsikaterem področju našega dela ste članice lahko 

uspešnejše, ste nepogrešljive, predvsem s svojo natančnostjo in vztrajnostjo izpolnjujete vrzel 

v našem značaju. Torej vaše delo v gasilski organizaciji nikakor ne terja izvajanja posebnih 

programov, terja pa spoštljiv in enakovreden odnos in enakovredno vključevanje v naše 

vsakdanje delo, izobraževanje in ostale dejavnosti, ki jih opravljamo gasilci, pa tudi 

vključevanje v vodstveni kader, tako na organizacijskem nivoju kot operativnem. 

 

V imenu vodstva Gasilske zveze Slovenije in v lastnem imenu vam, spoštovane tovarišice 

gasilke, želim uspešno, predvsem pa varno leto, ki je pred nami, leto v katerem naj bo veliko 

izobraževanja in malo intervencij.  

 

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« 

Jošt Jakša, VKGČ, 

predsednik Gasilske zveze Slovenije 
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                        Spoštovane članice! 

 

Leto se hitro obrne in tako je pred nami tradicionalni posvet članic, ki bo letos na obali v 

turističnem kraju Izola. Primorska klima bo še dodatno pripomogla k uspešni izvedbi posveta 

in družabnega dela. 

 

V naši organizaciji nas je že preko 163.000, in od tega predstavljate članice trideset odstotkov 

članstva v vseh starostnih kategorijah. Vedno več se vas uspešno vključuje v operativno delo, 

na kar smo v Gasilski zvezi Slovenije še posebej ponosni. Tudi teme na letošnjem posvetu 

bodo pripomogle k še boljšemu in uspešnejšemu delu članic, so tudi priložnost za izmenjavo 

izkušenj, pomembnih pri vašem nadaljnjem delu na operativnem in organizacijskem področju.  

 

V tem letu smo že imeli veliko prireditev. V Kopru je potekalo državno gasilsko tekmovanje 

za mlade, članice, člane, starejše gasilke in starejše gasilce. Organizatorji so nam pripravili 

zares dobre pogoje za delo. Morska klima je še dodatno pripomogla k prijetnemu vzdušju.  

Pomembno vlogo na tem tekmovanju pa ste imele tudi članice. Rezultati so bili zelo dobri, so 

dobra napoved za izbirno tekmovanje za uvrstitev na gasilsko olimpijado in kasneje na sami 

olimpijadi, ki bo drugo leto v sosednji Avstriji, v kraju Beljak.  

 

Spreminjali smo tudi dva pomembna dokumenta, to so Pravila gasilske službe prostovoljnih 

gasilcev, s katerimi smo zagotovili pogoje za spremembo učnih programov. Sprememba učnih 

programov je bil velik projekt. Ukinili smo preskakovanje določenih činov, programom 

dodali vsebino, formativne in informativne cilje, ni ponavljanj pri različnih tečajih, povečali 

smo nadzor nad izvajanjem in uvedli zaključne izpite, ki jih bo izvajala neodvisna komisija, 

imenovana s strani GZS. Novost je tudi tečaj za pripravnika, ki ga bo mogoče opraviti tudi 

preko programov usposabljanja mladih, (ko bodo mladinski programi usklajeni z novimi 

učnimi programi).  

 

Pomembno se mi zdi omeniti tudi, da se je izgradnja regijskih poligonov premaknila z mrtve 

točke, saj že poteka izgradnja prvega v Ormožu. Vkolikor bo vse potekalo po načrtu, bi 

morali biti v prihodnjem letu zgrajeni trije poligoni. 
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Slovensko gasilstvo temelji na prostovoljstvu, zato je še toliko bolj pomembno, kako uspešno 

delamo. Vkolikor se v neki sredini dobro počutiš, se kljub obveznostim vanjo z veseljem 

vračaš. Članice ste tiste, ki znate ustvariti dobro vzdušje, se poveseliti, biti tolerantne do 

drugih, ni pomembno, ali je to družabni dogodek ali resna operativna zadeva. To pozitivno 

energijo prenašate tudi na druge.  

 

Na žalost nas je pred kratkim zapustil naš častni predsednik Ernest Eöry, ki je bil velik 

zagovornik članic v gasilski organizaciji. Pod njegovim vodstvom ste se vključile v vse oblike 

društvenega in operativnega dela, pričelo se je načrtno izobraževanje članic, ki so se vse 

pogosteje udeleževale intervencij. Njegovo delo se bo prav gotovo z velikimi črkami zapisalo 

v zgodovino slovenskega gasilstva. 

 

Spoštovane članice! Ob koncu vam želim veliko uspeha tudi v prihodnje, da program posveta 

uspešno izvedete, se dobro počutile in pridobljeno znanje uspešno prenesete na nižje nivoje. 

 

Lepo pozdravljene z gasilskim pozdravom  »Na pomoč!« 

 

Franci Petek, VKGČ 2. st., 

poveljnik Gasilske zveze Slovenije  
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Življenje je kot basen: ni važno, kako dolgo je, ampak koliko 

je vredno, je zapisal Seneka in ne morem mimo bolečega 

dejstva, da smo se v petek, 5. novembra zadnjič poslovili od 

častnega predsednika  GZS Ernesta Eörya. Njegovo življenje 

je bilo neprecenljivo, saj je bilo prepleteno z  aktivnostmi, ki 

so se neizbrisno zapisale v slovensko gasilstvo, pa ne le v 

slovensko, ampak pustile pečat tudi izven naših meja. Bil in 

ostal nam bo svetel zgled človeka, ki je postavljal jasne cilje, 

katerim bomo njemu v čast in spomin članice skušale slediti. 

 

      Dokler je bil Ernest Eöry predsednik GZS, se je redno udeleževal dvodnevnih posvetov 

članic, katerega organizacijo so tokrat prevzeli  v Obalno-kraški regiji.  

Takoj, ko je Tanja Gregorič, ki je predsednica Komisije za članice Obalno-kraške regije 

lani novembra povedala, da so v njihovi regiji pripravljeni prevzeti organizacijo posveta, sem 

bila navdušena, saj sem vedela, da bodo stopili skupaj ter z vso odgovornostjo prevzeli 

zahtevno nalogo. Izkazali so se namreč že pri organizaciji 2. medgeneracijskega srečanja 

članic in veteranov, ki je bilo v Sežani. Organizacija posveta je zahteven projekt, saj je 

potrebno zagotoviti ustrezno namestitev ter prostorske kapacitete za izvedbo delavnic in 

predavanj. Pomembno je dobro sodelovanje z gasilci, saj običajno prevzamejo del delavnic in 

predavanj ter zagotovijo prostor in opremo. Tu v Obalno-kraški regiji to ni težava, saj zelo 

dobro sodelujejo, za kar gre zasluga predsedniku Miranu Gregoriču in poveljniku Marku 

Adamiču. So velik povezovalni tim zvez in društev, ki so v letošnjem letu že speljali zelo 

zahteven projekt – državno gasilsko tekmovanje v Kopru. 

V hotelu Belvedere v Izoli so zelo odprto sprejeli naše zahteve. Dobro smo sodelovali z 

Željkom Češnjajem, gospa Barbara Zorko pa je konstruktivno sodelovala z našo Nevenko. 

Naša ji rečem zato, ker je zanesljiva in predana ter nam članicam v veliko pomoč. Presenetilo 

nas je izredno veliko število prijavljenih članic, saj smo se tokrat prvič odločile, da bo posvet 

v soboto in nedeljo, ne v petek in soboto, kot je bila dosedanja praksa. Žal so kapacitete hotela 

omejene, rok prijave pa tokrat mejnik.  

Tako delavnice kot tudi predavanja so skrbno izbrana, zato sem prepričana, da boste 

pridobile znanja, ki vam bodo pomagala ne le pri delu v gasilstvu, temveč tudi za vašo osebno 

rast. Krivca, da nas bodo »gostili« v Gasilski brigadi v Kopru,  sta Vilij Bržan in Denis 

Glavina, za kar sem jima hvaležna.  

Zadnji mesec sva s Tanjo Gregorič veliko  kontaktirali preko telefona in koordinirali 

zadeve, sproti pa me je obveščala o vsem, kar se je dogajalo v zvezi z organizacijo. Ob tem je 

večkrat omenjala Elvisa Vuka, predsednika GZ Izola, ki ji je bil v veliko pomoč, za kar sem 

mu zelo hvaležna. Tanja je izredno delavna, resna in dosledna pri izvajanju nalog, Prav nič ne 

prepušča naključju. Ponosna sem, da imam tako pridno »sodelavko« v Svetu članic, najino 

spoštljivo sodelovanje pa je preraslo v pravo prijateljstvo. 

Neimenovanih, ki so sodelovali pri organizaciji posveta, je še veliko. Vsekakor pa želim 

omeniti  Martino Jelovčan, ki mi je vsako leto v veliko pomoč pri dokončni ureditvi in lekturi 

biltena, za kar porabi kar nekaj ur svojega časa, zadovoljna pa je s preprostim hvala in z 
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občutkom, da je naredila nekaj dobrega. Tudi župan občine Izola mag. Igor Kolenc je dodal 

svoj »piskrček« pri organizaciji posveta in s tem dokazal, da je naklonjen gasilstvu.  

In čisto ob koncu še enkrat od srca hvala članicam in članom Obalno-kraške regije, ki ste 

pripomogli, da se bomo tu v Izoli, v hotelu Belvedere počutile prijetno ter odšle domov 

bogatejše za prijetne spomine, ki jih bomo še dolgo podoživljale. 

 

        Vladka Bučevec, VKGČ, 

predsednica Sveta članic GZS 

 

 

 

 

PS: 

Letošnji bilten je izdan v dveh delih.  

 

Prvi del se nanaša na program posveta in so v njem zbrana gradiva predavateljev. Sledijo 

zapisi o nagrajenki Kipca gasilca, slavljenkah, rojstvu in tudi slovesu …. Na koncu prvega 

dela je priloženo vabilo za pohod slovenskih gasilk in seznam udeleženk. 

 

Drugi del se začne s programom in poročilom Sveta članic GZS za leto 2016. Priložen je 

tudi program Sveta članic GZS za leto 2017. V nadaljevanju sledijo programi in poročila 

regijskih Komisij za delo s članicami. Prinaša nemalo zelo zanimivega branja. Na ta način se 

boste seznanili, kje vse se članice udejstvujemo, kaj in kako delamo,…. Programi so zelo 

pestri in raznoliki. Ta poročila bodo koristen pripomoček  pri sestavljanju letnih programov in 

izvedbi posameznih aktivnosti. 
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Poveljnik Obalno-kraške regije                                Predsednik  Obalno-kraške regije 

Marko Adamič, VGČ I                             Miran Gregorič, VGČ I 

 

Spoštovane gasilke iz celotne Slovenije! 

Obalno-kraška gasilska regija združuje 6 gasilskih zvez, v katere se povezuje 46 

prostovoljnih gasilskih društev. Od tega sta dve društvi s poklicnim jedrom in dve 

prostovoljni industrijski gasilski društvi. Skupno štejemo 5.493 prostovoljnih gasilcev, od 

tega nas je 1322 operativnih prostovoljnih gasilcev. V naših vrstah svoje želje nadgrajuje 

1600 članic in 1044 pionirjev in mladincev. Na našem območju sta tudi dva javna zavoda 

poklicnih gasilcev.  

 

Obalno-kraška gasilska regija pokriva območje 11 občin, ki meri 2.018,5 km2 in meji na 

republiko Italijo in republiko Hrvaško. Gozdnih površin je 125.537 ha, od tega je za 38.637 

ha, ki so razvrščeni v I. stopnjo požarne ogroženosti (zelo velika požarna ogroženost). Če 

vzamemo v obzir, da je v celotni Sloveniji takih površin 52.493 ha, lahko takoj ugotovimo, da 

imamo na našem območju 73,06% vseh zelo veliko požarno ogroženih površin. V regiji živi 

147.900 prebivalcev, vendar se v poletnih mesecih ta številka poveča za cca 20%. 

 

V Obalno-kraški regiji smo se gasilci v zadnjem obdobju spopadli z marsikatero naravno 

nesrečo (žled, poplave, …), z načrtovanimi projekti, saj smo leta 2013 izpeljali XVI. Kongres 

Gasilske zveze Slovenije v Kopru, leta 2015 2. medgeneracijsko srečanje Gasilske zveze 

Slovenije v Sežani, letos meseca junija, ko se začnejo obdobja dopustov, smo vas zvabili na 

obalo, na tisti košček slovenskega morja, ki je okno v svet, kjer ste se udeležile gasilskega 

državnega tekmovanja v Kopru. Nikoli nam ni bilo težko sprejeti odločitev za kakršnokoli 

organizacijo dogodka na državnem nivoju. 

 

Vsak od nas prinaša v sebi, razen znanja, tudi podobe najlepših delčkov našega Primorja. 

Postojnska jama, Predjamski grad, mogočen Snežnik, skrivnostni svet Škocjanskih jam in 

zibelki Krasa Lipica in Štanjel, Sečoveljske soline, Izola – mesto ribištva in Koper z edinim 

slovenskim pristaniščem. Težko bi še kje našli košček dežele s tako radodarno naravo, blagim 

podnebjem, s tako pestro in razgibano zgodovino. 

 

Primorci se imamo za odprte, dobrosrčne in prijazne ljudi, kar vam bomo poskušali 

dokazati na letošnjem posvetu članic GZS v Izoli, točneje v Hotelu Belvedere nad Izolo, od 

kjer se ob lepem vremenu vidi do Gradeža in Benetk v Italiji in naš najvišji vrh - Triglav. 

 

Želimo vam obilo lepih trenutkov pri nas.  

Na pomoč! 
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GASILSKA ZVEZA IZOLA 

Brkinska ulica 15, 6310 Izola 

 
Predsednik GZ Izola 

Elvis Vuk, GČ I 

 

 

 

 

Misel o pomembnosti obvarovati se pred ognjem sega na območju 

občine Izola v leto 1926, ko je takratni župan občine Izola ustanovil 

Društvo javne pomoči, znotraj katerega je delovala samostojna 

prostovoljna gasilska enota, sedanje Prostovoljno gasilsko društvo 

Izola. Začetki so bili skromni, vendar že sama misel na preventivno 

delovanje je bila velikega pomena. Zaradi naraščanja števila 

požarov na podeželju je bilo leta 1980 na predlog Obalne gasilske 

zveze Koper in štaba za Civilno zaščito Krajevne skupnosti Korte 

ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Korte, ki deluje na 

območju krajevne skupnosti Korte. 

Po letu 1950 so na Slovenskem prvič uzakonili ustanavljanje gasilskih zvez. Tako se je 

Prostovoljno gasilsko društvo Izola leta 1954 priključilo takratni Okrajni gasilski zvezi Koper, 

Prostovoljno gasilsko društvo Korte pa leta 1980 Obalni gasilki zvezi Koper. 

 

V začetku leta 1996 je bila na občnih zborih Prostovoljnih gasilskih društev Izola in Korte 

sprejeta pobuda in s sklepom potrjena, da izstopimo iz Obalne gasilske zveze Koper in 

ustanovimo Gasilsko zvezo Izola. Delovna skupina v sestavi Franko Kleva Celestin, Mirko 

Kukolj, Franc Bratož, Miran Korenika in Marjan Sočan je pripravila vse potrebno za 

ustanovitev Gasilske zveze Izola, ki  ima rojstni dan 29. novembra 1996. Ob ustanovitvi 

Gasilske zveze Izola je bil prisoten velik optimizem in visoko zastavljeni cilji, ki nam jih 

predpisujejo zakoni, podzakonski akti, uredbe, pravila gasilske službe, itd. Z veliko 

odgovornostjo in zagnanostjo smo pristopili k izvajanju zastavljenih ciljev na vseh področjih. 

Urejenost gasilskih domov, usposobljeno operativno članstvo z velikim poudarkom na 

izobraževanju, posodobljena oprema in tehnika in s številnimi zavarovanji pokrita dejavnost 

občanom  utrjuje prepričanje, da požarno varnost izvajamo  za vse nas, ki tu živimo in 

delamo. S tem tudi gasilci veliko pripomoremo k razvoju Občine Izola in širše skupnosti. 

Začetki so  bili zelo težki in zahtevni, saj je bilo potrebno  pripraviti in urediti vse 

zakonske akte za  delovanje zveze in ustanoviti vse organe zveze. S planom razvoja varstva 

pred požarom od leta 2000 – 2005 je Gasilska zveza postala osrednja krovna organizacija na 

področju zaščite in reševanja v občini, saj je neformalno združevala enote za zaščito in 

reševanje v občini in sicer, Manta Club Izola, Radio klub Izola in društvo tabornikov Rod 

Jadranskih stražarjev ter območno združenje Rdečega križa Izola. Od vseh imenovanih je 

sedaj član gasilske zveze le društvo tabornikov, Radio klub Izola pa z nami  kot nečlan vzorno 

sodeluje.  

Članstvo v zvezi je pestro, saj v komisijah delajo tudi članice, mladina, starejši gasilci - 

veterani, na podružnični osnovni šoli Vojke Šmuc v Kortah pa že od leta 1983 uspešno deluje  

društvo Mladi gasilec, ki na državnih tekmovanjih dosega vrhunske rezultate. V 

Prostovoljnem gasilskem društvu Korte deluje zelo uspešno tudi mladinski krožek z 
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vrhunskimi tekmovalnimi uspehi.  Poudaril bi neprecenljivo vrednost moralnih vrednot, s 

katerimi se ponašamo gasilci in smo zato kos vsem nalogam  in zastavljenim ciljem.  

Danes Gasilska zveza Izola združuje dve društvi, Prostovoljno gasilsko društvo Izola, ki je 

III. kategorije in Prostovoljno gasilsko društvo Korte, ki je I. kategorije. V Gasilsko zvezo je 

včlanjenih 204 gasilcev, od tega je 61 operativnih gasilcev. Naše enote se ukvarjajo večinoma 

z gašenjem požarov v naravnem okolju, velikokrat pa sodelujejo na intervencijah tudi izven 

občinskih meja.  Tako sta obe enoti sodelovali pri odpravi posledic žleda na Pivškem, poplav 

v Logatcu in drugod. 

Letos, 9. julija smo v Manziolijevi palači v Izoli praznovali 20. obletnico ustanovitve 

Gasilske zveze Izola. 
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Hotel Belvedere Resort se nahaja v samem osrčju Slovenske obale, med Izolo in Portorožem, na vzpetini 

neposredno nad morjem, s čudovitim razgledom na Tržaški zaliv. 
Kompleks vključuje 5 ločenih vil, trgovino, trgovino s spominki, trafiko in lastna brezplačna parkirna mesta. 
Zgradba je obdana z zaščitenim strunjanskim območjem, ki nudi številne možnosti za pohodništvo in 

kolesarjenje sredi mediteranskega rastlinja. 
Vse sobe so sodobno opremljene s televizijo, telefonom, hladilnikom, klimatsko napravo in večinoma z 

balkonom. 
Poleg bazena za vse potrebe in starosti gostov ima naselje naravno morsko plažo (800 m), do katere vodi 

slikovita pot, za goste hotela pa je organiziran brezplačen prevoz z minibusom. 
Bogato gostinsko ponudbo dobite v restavraciji, kjer lahko tudi zaplešete ob zvokih glasbe v živo. Za 

preživljanje rekreativnih uric vam ponujamo tenis, namizni tenis, mini golf, kolesarjenje itn. 
 
Camping 
Nahaja se v turističnem naselju Belvedere. Večji del je v senci v borovem gozdičku, drugi del je na oljčnih 

terasah. Posodobili smo kamp. Na razpolago imamo 12 mest za kamperje z vso oskrbo: vodo in elektriko, na 
razpolago pralni in sušilni stroj ter avtomat za led. 

 
Oljčno olje Belvedere 
Naše oljkarsko znanje počasi, a vztrajno raste. Tako kot naše oljke, ki smo jih posadili leta 1992. 1300 

dreves, posajenih na 5 ha zemlje, za katera skrbimo po načelu ekološke pridelave, obiramo sami, strogo ročno in 
stiskamo še isti dan obiranja. 

 
NOVO! 
Belvedere hoteli in turizem d.o.o. vas z veseljem obvešča, da smo z oktobrom pričeli z večjimi gradbenimi 

deli v Resortu.  
V pomladi 2017 bomo otvorili novi štiri-zvezdični hotel, ki bo štel 16 dvoposteljnih sob, eno suito ter en 

apartma. Sobe bodo imele teraso ter krasen pogled na Tržaški zaliv. V pritličju objekta bo sodobna in prostorna 
recepcija, ki bo lažje sledila potrebam naših gostov, Restavracija Kamin pa bo z osrednjo zgradbo povezana z 
zastekljenim hodnikom. Le-ta bo gostom omogočil prehod iz sobe neposredno do restavracije (kar trenutno ni 
mogoče za že obstoječe Ville), obenem pa bo ohranil razgled na Tržaški zaliv. V podzemnih prostorih bo luč 
ugledal novi wellness center s savnami, masažami, fitnesom in manjšim bazenom. 

Poslopje bo stalo na mestu stavbe kjer sta se do nedavnega nahajali recepcija in uprava. Njegova zunanjost 
bo v sožitju s konceptom znanega slovenskega arhitekta, ki je belvederski kompleks tudi zasnoval – Eda 
Mihevca.  

Notranji prostori hotela bodo oblikovani v preprostem vendar elegantnem slogu. Lesena tla v sobah in 
hodnikih (parket) ter uporaba drugih naravnih materialov bodo gostu pričarali domačnost in toplino ter ga povezali 
z naravo, ki obdaja hotel.  

 
 
Direktor: Branko Seljak 
Vodja recepcije: Barbara Zorko 
Vodja restavracije: Željko Češnjaj 
Tel: +386 5 6605100, belvedere@belvedere.si, www.belvedere.si 

 

mailto:belvedere@belvedere.si
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PROGRAM   28. POSVETA PREDSEDNIC KOMISIJ ZA ČLANICE – 
GASILKE V GASILSKIH ZVEZAH 

SOBOTA, 19. 11. 2016 

 

URA AKTIVNOST  PREDAVATELJ 

7.00 – 8.30 Prijava v hotelu  

8.30 – 9.00 Uvodni pozdrav in  navodila za delavnice Tanja Gregorič, VGČ org. 

in Vladka Bučevec, VKGČ 

 Delavnice v sklopu hotela Belvedere: 

1. del 

 

9.00 – 10.30 1. Vodenje mladine Mitja Ivančič, GČ 

 

2. Pomen in izpolnjevanje IPS obrazcev Marko Adamič, VGČ I 

3. Medsebojni odnosi Lili Primc, GČ, in Duško 

Gojić,  

 

4. Obiranje oljk  

10.30 – 11. 00 Odmor za udeleženke delavnic  v 

Belvederu 

 

 Delavnice v sklopu hotela Belvedere: 

2. del 

 

 

11.00 – 12.30 1. Vodenje mladine Mitja Ivančič, GČ 

 

2. Pomen in izpolnjevanje IPS obrazcev Marko Adamič, VGČ I 

3. Medsebojni odnosi Lili Primc, GČ in Duško 

Gojić,  

4. Ve sprašujete, poveljnik GZS odgovarja Franci Petek, VKGČ II 

 

 

Delavnice v poklicni enoti Koper  

9.00 – 13. 00 Vrvna tehnika (teorija in praksa)  

9.30 – 12. 30 Potapljanje (teorija)  

12.30 – 14.00 Kosilo  

 Delavnice v sklopu hotela Belvedere 

3.del 

 

14.00 – 16.00 1. Vodenje mladine Mitja Ivančič, GČ 

 

2. Pomen in izpolnjevanje IPS obrazcev Marko Adamič,VGČ I 

3. Medsebojni odnosi Lili Primc, GČ, in Duško 

Gojić,  

4. Ve sprašujete, poveljnik GZS odgovarja Franci Petek, VKGČ II 

5. Firefighter Combat  

16.00 – 18.00  Prosti čas  

18.00 – 19.30 Večerja  
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NEDELJA, 20. 11. 2016 

 

URA AKTIVNOST  PREDAVATELJ 

7.00 – 8.30  Zajtrk  

9.00 – 9.45 Požar Kraški rob Denis Slavec, VGČ I 

9.50 – 10.35 Nesreča na avtocesti  

10.35– 11.00 Odmor  

11.00 – 11. 45 Osebnost gasilca Vladka Bučevec, VKGČ 

11.50 – 12.35 Medosebni odnosi Lili Primc, GČ,  in Duško Gojić,  

 

12.40 – 13. 30 Pobude, vprašanja, analiza posveta ter 

zaključna beseda  

Vladka Bučevec, Franci Petek, 

predstavnice SČ 

13.30 – 15.00 Kosilo  

 

 

Ostala navodila: 

- Prijava je od 7. 00 do 8.30 ure. Če se vam v tem času ne bo uspelo prijaviti, bo čas tudi 

med kosilom. 

- Za udeležbo v delavnicah vrvne tehnike in Firefighter Combat morate imeti zaščitno 

opremo (ne delovne obleke): rokavice, delovni pas, delovne čevlje, čelado in zaščitno 

obleko. 

- Za delavnice se obvezno prijavite, da bomo laže naredili razpored.  

- Udeleženke, ki boste na delavnicah vrvne tehnike in potapljanja, boste imele odmor za 

kavo na lokaciji, na kateri boste.  

- Za delavnico pri poveljniku Franciju Petku lahko že predhodno pošljete vprašanja na 

e-mail:  nevenka.kerin@gasilec.net 

- Sobe naj bi izpraznile do 11. ure, lahko pa jih šele po kosilu, saj so nam v hotelu 

prijazno ponudili tudi to možnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nevenka.kerin@gasilec.net
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GRADIVA PREDAVATELJEV IN VODIJ DELAVNIC 

 

IPS – INTERVENCIJSKO POVELJNIŠKI SISTEM 

Marko Adamič, VGČ 1. st., poveljnik Obalno-kraške regije 

 

Pojavnost naravnih ujm in požarov večjih razsežnosti v Sloveniji je v zadnjih dvajsetih 

letih vse pogostejša. Naravne in druge nesreče povzročata narava in človek s svojimi 

dejavnostmi. Tveganja, da se naravni in drugi pojavi v okolju odražajo kot nesreče, so 

spremljevalci razvojnih priložnosti, na katere pomembno vplivajo naravni in drugi dejavniki, 

ki povzročajo spremembe v okolju. Naravni pojavi, ki kot nesreče pomenijo največjo 

nevarnost za ljudi in okolje v Sloveniji, so poplave, zemeljski plazovi, požari in potresi. Ljudi 

in okolje pa ogrožajo tudi drugi naravni pojavi kot so snežni plazovi, podori, plazenja zemlje, 

neurja s točo in druge vremenske ujme. 

Gasilci smo se zadnja leta večkrat srečali s tovrstnimi silovitimi naravnimi ujmami, ki so 

prizadela neposeljena in poseljena območja in povzročila ogromno materialne škode na 

premoženju ljudi. Potrebno je bilo veliko angažiranja gasilskih enot, da je bila intervencija 

uspešno vodena in na koncu tudi srečno zaključena. Nujno se je pokazala potreba po ureditvi 

primernega sistema za vodenje tovrstnih nesreč. Tako je sledila uvedba IPS - Intervencijsko 

poveljniškega sistema vodenja, ki se je pokazal trenutno kot najboljša možna rešitev za 

vodenje gasilcev na samem terenu. Sledilo je šolanje, obrazci, navodila, predpisan sistem v 

Pravilih gasilske službe, sistem označevanja, pripravlja se računalniški program za vodenje, 

.... 

Intervencijsko poveljniški sistem – IPS je standardiziran management vodenja intervencij. 

Razvil se je v ZDA leta 1970 zaradi velikih problemov pri vodenju gašenja požarov v naravi. 

Leta 1980 so v ZDA sprejeli v uporabo National Interagency Incident Management System 

(NIIMS), ki med drugim vsebuje tudi ICS. Po 1980 se je prenesel v Avstralijo, Kanado, 

Anglijo in v zadnjem času v Nemčijo. Dele ICS uporabljajo v mnogih državah ali velikih 

družbah (British Oil,..). Uporabljen je bil v Oklahoma City (95), WTC,..  

V Sloveniji se ga je prvič preizkusilo ob izvajanju prenovljenega državnega načrta in 

vodenje gasilskih enot ob požaru v naravi na vaji Kras 2007. IPS sistem vodenja velikih 

intervencij je bil preizkušen tudi na poplavah v Železnikih 2007 in ob ujmi na Ptuju, na 

državni vaji v letu 2009 na Počku ob uporabi PV2 (prvič).  Z uvedbo IPS-a se ureja 

organizacija dela, sektorizacija in sektorji, ki so ključnega pomena za uspešno intervencijo, 

sprejem enot, usmerjanje, opazovanje in nadzor, ki omogočajo varno izpeljavo same 

intervencije. 

Izkušnje so pokazale, da je sistem primeren za uporabo v praksi, seveda pa zahteva 

neprestano izobraževanje gasilskega vodstvenega kadra, samo obnavljanje sistema in njegovo 

izpopolnjevanje. 
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VRVNA TEHNIKA IN TEHNIKA POTAPLJANJA 

Denis Glavina 

 

Gasilci se pri svojem delu srečujejo s transportom oseb in predmetov iz višin in globin. 

Gre za reševanje v požarih, reševanje  pri tehničnih nesrečah in različne oblike transporta ljudi 

in opreme kot spremljevalni ali glavni del intervencije. Pri svojem delu se srečujejo s 

problematiko del na izpostavljenih mestih na višini in težavnostjo dostopa do posameznih 

točk na višini in v globini. Vse to zahteva poznavanje specialističnih znanj vrvne tehnike. 

Reševanje iz višin in globin je dejavnost, ki v gasilstvu spada pod tehnično reševanje. 

 

Z njo želimo rešiti ali zavarovati:  
 

 življenje (ljudi in živali),  

 zdravje (ljudi in živali), 

 ohraniti materialne dobrine, 

 obvarovati okolje. 

 

Osnovni namen in cilj predstavitve vrvne tehnike je: 

 

 seznaniti udeležence z namenom, funkcijo in pričakovanimi ukrepi gasilcev pri 

reševanju iz višin in globin, 

 predstavitev sredstev in opreme, ki jih pri tovrstnem reševanju uporabljajo, 

 predstavitev težav pri zagotavljanju varnosti, s katerimi se gasilci srečujejo na samih 

intervencijah, 

 kako zagotavljati večjo varnost pri reševanju s strani gasilcev,  

 kako preprečevati možnost dodatnih nezgod pri reševanju s pravilnim preventivnim 

ukrepanjem in obnašanjem vseh prisotnih, 

 varna in pravilna uporaba opreme, 

 varen in pravilen dostop do izpostavljenih mest in delo na njih, 

 tehnike dviganja in spuščanja, 

 praktični del. 
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Gasilci skladno s svojimi nalogami izvajanja zaščite in reševanja ob naravnih in drugih 

nesrečah, s pomočjo avtonomne potapljaške opreme, izvajajo naloge reševanja iz vode in na 

vodi. Izkušnje so pokazale, da se lahko z zahtevnim reševanjem iz vode lahko varno ukvarjajo 

le dovolj dobro usposobljeni potapljači reševalci. V Zakonu o varstvu pred utopitvami je 

določeno, da morajo biti pripadniki gasilskih enot, ki so namenjeni zaščiti in reševanju ob 

poplavah in drugih nesrečah na vodi usposobljeni za opravljanje te dejavnosti. 

 Naloge potapljaške enote: 

 reševanje in iskanje pogrešanih ljudi iz vode in na vodi v primeru nesreč na rekah, 

jezerih in morju, 

 sodelovanje pri reševanju ljudi, živali, premoženja in kulturne dediščine ob poplavah 

ter nesrečah na vodi, 

 sodelovanje pri opravljanju nujnih zaščitnih in drugih del zaradi preprečitve in 

ublažitve posledic nesreč na vodah, 

 preventivno delovanje, kot so pregledi mostov, jezov in obrežij, pomolov, privezov, 

sidrišč, 

 zaščita športnih tekmovanj in drugih prireditev ob vodi in na vodi, 

 vzdrževanje stalnega ustreznega števila potapljačev reševalcev, 

 si prizadeva za visoko strokovno raven dela potapljaške sekcije. 

 

Osnovni namen in cilj predstavitve teorije potapljanja: 

 

 teorijo potapljanja. (Arhimedov zakon – plovnost, pritisk in učinek pritiska na telo), 

 potapljaška oprema, 

 nevarnosti potapljanja, 

 tehnike potapljanja, 

 komuniciranje pod vodo,  

 planiranje potopov,  

 dekompresijska bolezen, 

 tabele potapljanja,  

 podvodno okolje, 

 vzdrževanje opreme.   
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FIRE COMBAT 

Pripravila: Luka Tratnik in Špela Bele 

 

Fire Combat ali po slovensko Ognjeni 

boj, je gasilska disciplina, ki se razlikuje od 

ostalih gasilskih tekmovanj. Pri tem 

tekmovanju tekmujeta skupaj dva 

tekmovalca, za razliko od ostalih disciplin, 

kjer jih tekmuje več. Tudi samo tekmovanje 

poteka nekoliko drugače. Ekipe ne tekmujejo 

druga proti drugi, ampak vsaka ekipa 

tekmuje sama s seboj in s časom. 

 

Dvojica, ki se na taka tekmovanja 

pripravlja in se je sposobna udeležiti 

tekmovanja, je že sama po sebi zmagovalna. 

Fire Combat je predvsem dokazovanje 

samemu sebi, da si pripravljen, sposoben in 

da zmoreš najtežje dve, tri minute. 

 

 

 

 

 

Fire Combat so razvili 

za usposabljanje poklicnih 

gasilcev, za katera so tudi 

bila prva tekmovanja, 

kasneje so se jim pridružili 

tudi prostovoljni operativni 

gasilci. Sedaj skoraj da ni 

več poklicnih gasilcev na 

teh tekmovanjih. 

 

Tisti, ki so to tekmovanje poskusili, trdijo, da je to najtežje tekmovanje, saj tekmovanje 

zahteva veliko spretnosti, hitrosti, vztrajnosti, moči in poguma. Tekmovalca sta opremljena v 

popolni intervencijski obleki, z izolirnim dihalnim aparatom in varovalnim pasom za 

spuščanje. Dvojica mora na začetku speti 5 C cevi in ročnik, ter vse skupaj speti na črpalko. 

Ko imata spete vse cevi, se lahko podasta na progo. S seboj morata vzeti še torbico z delovno 

vrvjo in cevni pritrdilec. Na progi ju čakajo še ovire, najprej visoka ovira, ki jo je potrebno 

preskočiti. Mešane in ženske ekipe si tukaj pomagajo. Nato sledi tunel, skozi katerega se 

morata plaziti. Pod stolpom, na katerega se morata povzpeti, si je potrebno še prej namestiti 

stop zavoro, s katero se bosta spustila. Ko se prvi povzpne po lestvi na stolp, drugemu spusti 

vrv, ta naveže ročnik s cevjo, katero prvi povleče na stolp ter jo pritrdi. Oba se spustita po vrvi 

s stolpa in se pripravita za prenos lutke. Lutko morata skupaj prenesti 30m. Ko jo preneseta na 

določeno mesto in sta tekmovalca že utrujena, ju čaka še poln >>B<< cevovod, katerega 

morata potegniti 30 m na drugo stran in na koncu s curkom vode zbiti tarčo. Takrat se nastop 

konča in ustavi čas. 
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Za tekmovanje te vrste med samimi ekipami niti ni rivalstva, ni nevoščljivosti. Bolj se 

kaže spoštovanje in veselje ob vsakem nastopu. Tudi nasprotne ekipe si pomagajo pri pripravi 

opreme za nastop, kot tudi pri navijanju. Vsaka ekipa spodbuja nasprotno ekipo in tudi 

obratno.  

 

Moto Jureta Čokla je: »Fire Combat je tekmovanje, v katerem dokažeš, da si s svojim 

soborcem sposoben največjih telesnih naporov in vsak, ki je sposoben premagati progo, je 

zmagovalec.«  

 

 

 

 

POŽAR KRAŠKI ROB  

Denis Slavec, namestnik vodje izmene GB Koper, namestnik vodje intervencije 
 

Nedelja, 7. avgust, vzdolž Kraškega roba ob železniški progi med vasjo Črnotiče in vasjo 

Dol v Mestni občini Koper izbruhne več kot 20 požarov, ki se zaradi vetra hitro širijo proti 

več vasem. 

Pri gašenju je sodelovalo več kot 1100 prostovoljnih in poklicnih gasilcev, pomembno 

vlogo pa je imela tudi Slovenska vojska, ki je prvič v zgodovini Slovenije pri gašenju požara 

sočasno sodelovala s posadkami helikopterjev AS 532 Cougar in Bell 412 ter letala Pilatus 

PC-6 turboporter.  

 

VREMENSKI POGOJI V ČASU POŽARA NA OBALNEM OBMOČJU 

Ob nastanku požara je bilo vreme sončno, jasno in vetrovno. Temperatura ozračja je bila 

okoli 25° C. Hitrost vetra cca 12 m/s, smer vetra je bil SV. Tekom noči je veter počasi 

oslabel, temperatura je padla za 8° C. Naslednjega dne se je temperatura proti poldnevu 

dvignila na okoli 30° C, veter je počasi slabel. 

 

LOKACIJA POŽARA 

Požar je nastal in se kasneje širil na relaciji železniške proge med vasjo Črnotiče in vasjo 

Dol. Lokacije in okolice požara so pretežno poraščene z iglastim gozdom, listnatim gozdom, 

podrastjem in travnatimi površinami.  

 

MAKROLOKACIJA LOKACIJE 

 

Makrolokacija se nahaja ob železniški progi Črnotiče – Dol v Mestni občini Koper. 

Lokacijo povezuje glavna cesta Črni Kal – Črnotiče – Praproče in cesta proti mejnemu 

prehodu Sočerga od odcepa Hrastovlje vse do Dola. Povezovalne ceste ob železniški progi 

potekajo iz zgornje strani kraškega roba skozi same vasi Črnotiče – Praproče – Zazid ter s 

spodnje strani kraškega roba od vasi Bezovica, Loka, Podpeč, Zazid, Dol, Hrastovlje.   

Vodovodna (talno hidrantno omrežje na območju požarišča) in elektro infrastruktura je na 

lokaciji urejena. 
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MIKROLOKACIJA LOKACIJE 

 

Mikrolokacija požarišča je v večini pogozdena in obdana z železniško progo. Okrog 50% 

je borovega in listnatega gozda, ostalih 50% pa podrastja in pašnikov. V sami okolici so vasi 

in sicer Črnotiče, Praproče, Bezovica, Loka, Podpeč, Zazid in Dol. Manjši procent požara je 

zajel tudi Občino Hrpelje – Kozina. 

 

ŽELEZNIŠKA PROGA 

 

Železniška enotirna proga med Prešnico in Koprom je bila zgrajena leta 1967 in praznuje 

letos 49 let. Po kategorizaciji je glavna proga javne železniške infrastrukture in je z 

geometrijskimi parametri industrijski tir. Železniška proga mora od Prešnice do Kopra 

premagati približno 600 m višinske razlike, kar predstavlja maksimalni vzdolžni nagib do 

25,75 promilov. Največji naklon na slovenskih železnicah pomeni, da vlaki na tej progi tudi 

največ zavirajo in na slabših vlakovnih kompozicijah povzročajo ogromno iskrenja, kar neti 

požare. V vzponu je kar 70% proge na tej relaciji. Dolžina železniške proge, kjer se je požar 

odvijal, je cca 10 km. Hitrost vlakov na tem odseku je omejena na 70 km/h, dnevno v 

povprečju to progo prevozi okoli 80 vlakov. 

 

Število vlakov, ki vozijo po tej progi, so opredeljeni v spodnji tabeli (podatek za julij 2016): 

 

Smer Divača – Koper 

Vrsta vlaka tovorni lokomotivni potniški skupaj 

Skupno vlakov 798 425 166 1412 

Povprečno na dan 25,7 14,6 5,4 45,7 

 

Smer Koper – Divača 

Vrsta vlaka tovorni lokomotivni potniški skupaj 

Skupno vlakov 910 17 165 1092 

Povprečno na dan 29,4 0,5 5,3 35,2 

 

Smer SKUPAJ 

Vrsta vlaka tovorni lokomotivni potniški skupaj 

Skupno vlakov 1708 469 331 2508 

Povprečno na dan 55,1 15,1 10,7 80,9 

 

 

OGROŽENA OKOLICA 

 

Ogrožena ni bila samo površina omenjene oklice v naravnem okolju, temveč življenja 

krajanov, živali, objektov in prometnih sredstev, katera so bila v neposredni okolici. 

 



28. posvet predsednic Komisij za članice – gasilke v GZ - 2016 
 

 
20 

 

 

 
     Ogrožena podružnična cerkev Marije Snežne             Dim se vali vse do Dragonje in mnogo okoliških     

                                                                                                         prebivalcev je v skrbeh. 

 

 
Dim se opazi celo na satelitskem posnetku. 

 

VRSTA GORLJIVEGA MATERIALA IN ZAJETA POVRŠINA 

Sestava dreves v naravnem okolju sestoji iz iglastega gozda, listnatega gozda, podrastja in 

travnikov. 

Požar je zajel površino, ki je približno 19% poraščena z iglastim gozdom in 24% z 

listnatim gozdom, ostalih 57% pa je poraščeno z podrastjem in travniki. 

 

Iz Zavoda za Gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, so podatki o požaru sledeči:  

 Skupna površina požara   459,43 ha  

o gozd     196,98 ha 

 iglasti gozd     84,62 ha 

 listnati gozd   112,36 ha 

o druge površine   262,45 ha 

 

Gozd po požarni ogroženosti: 

1. stopnja         190,71 ha 

2. stopnja  6,27 ha  

 

 

 

 

 



28. posvet predsednic Komisij za članice – gasilke v GZ - 2016 
 

 
21 

 

 

ALARMIRANJE 

 

Dan in čas prejema klica o nastalem dogodku 

 

Prva informacija o dogodku oziroma o požaru v naravnem okolju je bila dana preko 

Regijskega centra za obveščanje Koper v dispečerski center Gasilske brigade Koper v nedeljo, 

7. avgusta 2016, ob 12:36 uri, da se zelo kadi v okolici letališča v smeri Črnotič proti 

Podgorju. 

 

Sledilo je več ostalih klicev prijav požara ob železniški progi in širjenjem požara proti 

vasem. 

 

 

NAČIN ALARMIRANJA GASILSKIH ENOT 

 

V času pred tem požarom ob železniški progi je ob 11:12 ekipa GB Koper (GVGP-1, 

GVGP-2, GCGP-1) skupaj s PGD Dekani (GVGP-2), Hrvatini (GVGP-1, GVC 16/25) in 

Pobegi – Čežarji (GVGP-2, GVC 16/60) posredovala pri gašenju požara v naravnem okolju v 

vasi Jelarji. Požar, ki se je zaradi vetra hitro širil, smo ob 12:20 dokončno pogasili in začeli s 

pospravljanjem opreme.   

 

Dežurni gasilec se poveže z vodjo intervencije v Jelarjih in ekipo ob 12:37 napoti s 

požarišča v Jelarjih proti vasi Črnotiče. Tako so na intervencijo požara ob železniški progi 

takoj odšli GB Koper skupaj s PGD Dekani in Pobegi – Čežarji, skupaj 16 gasilcev. PGD 

Hrvatini pa so počakali na požarišču v Jelarjih na gasilski straži in se kasneje vključili v 

gašenje požara ob železniški progi.  

Po prejetem klicu o prijavi požara se je v intervencijo vključil dežurni gasilec Gasilske 

brigade Koper, ki je izpeljal dodatna alarmiranja znotraj GB Koper, posredoval podatke 

ReCO Koper o razvoju požara in bil v stalnem stiku z vodjo intervencije.  

 

TAKTIČNI NASTOP GASILSKIH ENOT 

Ob prihodu na požarišče prve ekipe GB Koper s 5 gasilci in tremi vozili ob 13:07, je 

namestnik vodje IV. izmene – vodja intervencije ocenil, da gre za več kot 20 požarov ob 

železniški progi od vasi Črnotiče do vasi Dol pri Hrastovljah. Požar se je zaradi vetra zelo 

hitro širil proti več vasem. Podal je zahtevo za aktiviranje celotne Obalne gasilske zveze 

Koper, Gasilske zveze Izola ter zahtevo za pomoč helikopterjev Slovenske vojske. Dve ekipi 

GB Koper na lokaciji vasi Podpeč sta začeli vsaka z ene strani vasi gasiti požar, tako jima je 

uspelo ob pomoči PGD Pobegi-Čežarji ubraniti, da se požar ni razširil na stanovanjske hiše.  

 

Glede na situacijo hitrega razvoja požara in težko dostopnega terena se je takoj dalo 

sklepati, da bo intervencija trajala več dni. Začelo se je z aktiviranjem poveljnika JGS in 

štabnega mesta JGS MO Koper, povezavo med regijskim poveljnikom Obalno-kraške regije, 

ZGRS Sežana in ostalih društev iz KGZ Sežana, ki so že bili intervenirani zaradi drugega 

požara v bližini Črnotič in so tudi pristopili takoj h gašenju požara ob železniški progi. 

Gasilska zveza Piran ostane v pripravljenosti za druge požare v naravi zaradi odsotnosti vseh 

ostalih vozil za gašenje požarov v naravi na požaru ob železniški progi. Dodatno se vpokliče 

proste izmene GB Koper. 
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Podalo se je zahtevo po aktiviranju prikolice za štabno vodenje JGS MO Koper ter 

večjega poveljniškega vozila, ki je stacioniran v ZGRS Sežana.  

Od ReCO Koper se zahteva večje število prostih delovnih kanalov. Tako se dodeli delovni 

kanal za komunikacijo z vodjo intervencije in sprejemnim mestom ter dodeli tri kanale za 

posamezne sektorje.  

Ob 13. uri se prekine promet po železniški progi Divača – Koper. 

Prihajajoča okoliška društva OGZ Koper in GZ Izola se razporedi po posameznih 

lokacijah vzdolž železniške proge s prioriteto gašenja požarov ob vaseh in ubranitev 

stanovanjskih hiš ter reševanje živine iz pašnikov ob pomoči domačinov. Najbolj so ogrožene 

vasi Bezovica, Črnotiče, Loka, Podpeč. 

Ob 13:30 se formira sprejemno mesto ter postavi prikolico za štabno vodenje pri Farmi 

Trček, kjer se razprostira pogled po celotni trasi železniške proge. Vzpostavi se štiri sektorje 

in sicer: Črnotiče, Podpeč – Črni kal, Podpeč - Hrastovlje in Dol.  

Ob 13:56 poveljnik Obalno-kraške regije kontaktira namestnika poveljnika GZS, kateri 

pride na lokacijo poveljniškega mesta. 

Zaradi gašenja požara in večjega števila prihajajočih gasilcev se policijo zaprosi za zaporo 

ceste na odcepu Hrastovlje – Dol ter na cesti Črnotiče – Praproče. 

Ob 14:19 poda vodja intervencije zahtevo na Slovenske železnice o odklopu električne 

energije po celotni relaciji železniške proge zaradi gašenja iz zraka.  

Ob 14:20 prevzame vodenje poveljnik JGS MO Koper – vodja operative GB Koper. 

Začetni vodja intervencije prevzame funkcijo namestnika vodje intervencije, dodeli se 

posamezne naloge ostalim prisotnim v štabu. Vodenje sektorjev prevzame GB Koper. Pri 

delovanju štaba nudijo pomoč tudi prostovoljni gasilci iz Obalno-kraške regije.  

Ob 14:41 poveljnik OKR obvesti Zavod za gozdove, območna enota Sežana, kateri 

pripravijo večje topografske karte in nudijo njihovo strokovno pomoč v poveljniškem mestu. 

Ob 14:45 poveljnik OKR obvesti poveljnika GZS Slovenije. 

Aktivira se celotno Obalno-kraško regijo in Severnoprimorsko regijo. S strani CORS-a 

pride odobritev za 2 helikopterja  Bell B-412, Cougar AS-532 in letala Pilatusa PC-6.  

Stekli so tudi protokoli za vpoklic letala za gašenje – Canaderja, vendar neuspešno zaradi 

zasedenosti tako hrvaškega kot tudi italijanskega letala. Vso koordinacijo teh sil in aktivacijo 

državnega načrta koordinira poveljnik CZRS Srečko Šestan. Državni načrt se aktivira okoli 

15:40 ure. 

Civilna zaščita MO Koper prevzame nalogo oskrbe enot s prehrano in pijačo. Za dežurno 

bencinsko črpalko se določi črpalko Petrol v Hrpeljah pri Kozini. OŠCZ Hrpelje-Kozina 

ponudi pomoč s hrano in pijačo pri oskrbi sektorja Črnotiče, kjer je delovala Kraška gasilska 

zveza. 

Ob prihodu in vzpostavitvi PV-2 se poveljniško mesto iz opreme prikolice za vodenje 

večjih intervencij MO Koper preusmeri na omenjeno vozilo.   

Veliko travnikov, tudi zapuščenih, je bilo ograjenih z žico, ki je pripomogla, da je prišlo 

na strmem terenu do padca enega izmed gasilcev GB Koper. Zvečer ob predaji izmene je tožil 

po bolečinah v prsnem košu, nakar je bil z reševalnim vozilom odpeljan v SB Izola, kjer je 

ostal na opazovanju do naslednjega dne. Večina posameznih 20 in več požarov se je z 

gašenjem čez dan omejilo. Nekateri so se zaradi vetra združili med seboj, tako je bilo do 

večera aktualnih še 7 aktivnih požarnih linij.  

Zaradi hitrega aktiviranja enot je bilo v nedeljo na terenu 236 gasilcev z 72 gasilskimi 

vozili (Obalno-kraška regija, Severnoprimorska regija), katerim je uspelo ubraniti, da se je 

požar proti vasem nehal širiti. 
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V nočnem času, z dne, 07. na 08. avgust (od 19. ure do 7. ure) so bili na požarišču prisotni 

gasilci z Notranjske regije ter Severnoprimorske skupaj, 102 gasilca z 28 gasilskimi vozili, ki 

so bili razporejeni v 4 sektorje ter aktivno gasili in branili, da se požar ni širil naprej proti 

vasem Praproče, Podpeč, Bezovica, Loka in Črnotiče. Ob predaji izmene je bilo ugotovljeno, 

da so čez noč glavnino požarov v smeri Hrastovlje in Dola lokalizirali.  

 

Zaradi obsežnega terena se je v ponedeljek zjutraj formiralo 5 sektorjev za samo gašenje 

požarov  ter sektor zrak in tako razporedilo po požarišču 317 gasilcev z 89 gasilskimi vozili, 

ki so prišli iz Ljubljanske regije I, Severnoprimorske regije in Obalno-kraške regije. Na požar 

se vpokliče tudi tečajnike Tečaja za gašenje požarov v naravnem okolju iz podcentra Sežana. 

Tako imajo tečajniki pod vodstvom inštruktorjev priliko se učiti in gasiti realističen požar. 

Največ ekip se razporedi na sektor Črnotiče, ki se je delil še na podsektorje. Ker gašenje ob 

sami progi ni bilo več aktualno in so bili gasilci zadostno oddaljeni od železniške proge, se je 

železniška povezava odprla ob 10:08 uri z omejitvijo hitrosti 30 km/h na relaciji Črnotiče – 

Hrastovlje, naprej proti Kopru pa 50 km/h in z zvočnim opozarjanjem vsake izmed lokomotiv.  

Požar, ki je bil aktualen v nočnem času, se je zaradi sunkov vetra okoli 12. ure razširil v 

smeri vasi Praproče. Posadke plovil Slovenske vojske so se borile iz zraka, medtem ko so se 

gasilci na terenu prebijali skozi ozke zaraščene poti, ustvarjali nove poti, da bi se lahko čim 

bolj približali jezikom požara. Na ostalih sektorjih so gasilci gasili posamezna nova žarišča in 

zalivali linijo požara. Humus, ki je tlel v globini 30 cm in več, je bilo potrebno intenzivno 

zalivati. Zaradi skalnatega kraškega roba se je na najbolj kritični del nad vasjo Praproče (pri 

stolpu) poslalo ekipo Gamsov iz GZ Bovec. Zaradi zelo ostrega kamenja je prišlo do ureznine 

po roki enega izmed gasilcev. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v SB Izola in se kasneje 

vrnil nazaj k svoji ekipi in nadaljeval z gašenjem.  

Gašenje je predstavljalo težavo v dostopnosti ekip po terenu zaradi zaraščenosti terena, 

nedostopnih delov linije požara in gostote poraščenosti z drevjem, saj ponekod voda iz plovil 

ni dosegla kopnega. Tekom dneva se je poskušalo ponovno preko evropskega mehanizma CZ 

zaprositi letala za gašenje s Hrvaške ali Italije, vendar tudi tokrat neuspešno zaradi njihove 

zasedenosti. 

  

Gozdarske službe ob 13. uri zaključijo z ogledom in prerišejo obseg požara na zemljevid v 

štabu. Tako imamo podatek, da je pogorelo že 350 ha površin, se pa podatek do konca požara 

zaradi aktualnega gašenja še spremeni.  

 

V poznih popoldanskih urah se je glavnino požara od Črnotič – cerkvice Marije Snežne – 

Praproče lokaliziralo. Posameznih 7 požarnih linij, ki so jih sveže izmene zjutraj prevzele, so 

lokalizirani. Ob železniški progi pod Kraškim robom se pojavljajo aktualna žarišča znotraj 

požarišča, ki pa ne predstavljajo težav za samo gašenje. Sam požar si ogleda tudi poveljnik 

GZS Franci Petek, direktor Slovenskih železnic Dušan Mes s svojim pomočnikom, minister 

za infrastrukturo Peter Gašperšič ter župan MO Koper Boris Popovič. 

 

Nočni čas iz dne 08. na 09. avgust je bil za nočno izmeno, ki je štela 172 gasilcev z 48 

gasilskimi vozili iz Severno primorske regije in Obalno-kraške regije, dokaj miren. Gasilce se 

zaradi dokaj mirnega dela požarišča pod Kraškim robom razdeli v tri sektorje in številčno 

razporedi glede na prejšnje dnevne aktivnosti. Gasili so posamezna žarišča znotraj požarišč ter 

nekaj na sami liniji požara. Sam razvoj na liniji požara ni predstavljal nevarnosti za morebitno 

širjenje požara naprej.  
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V torek na požarišče prispejo sveže enote iz Ljubljanske regije II in pa že uigrani domači 

gasilci Obalno-kraške regije, skupno 251 gasilcev s 77 gasilskimi vozili. Gasilci so ravno tako 

kot v nočnem času razporejeni po treh sektorjih z nalogami zalivanja linije požara. Tako se 

tudi ta dan v zalivanje požarišča vključi plovila Slovenske vojske. Tečajniki tečaja za gašenje 

požarov v naravnem okolju ravno tako aktivno sodelujejo pri zalivanju linije požarišča in si 

ogledajo helidrom ter poveljniško mesto. Na ogled pride tudi predsednik RS Borut Pahor, ki 

si skupaj z vodstvom intervencije iz helikopterja ogleda prizadeto območje požara. Zahvali se 

vsem gasilkam in gasilcem, ki so vse dni gasili požar na Kraškem robu. 

 

Zaradi dokaj mirnega popoldneva se ob 19. uri razpusti štabno mesto. Na nočnem terenu 

ostaja 40 gasilcev s 15 gasilskimi vozili iz GB Koper, OGZ Koper in GZ Piran. V sredo pa 

nova izmena, ki šteje 23 gasilcev z 8 gasilskimi vozili iz GB Koper, GZ Ilirska Bistrica in GZ 

Piran. Gasilske enote se razpusti ob močnem dežju, ki je padal na požarišče. Tako je 

intervencija zaključena 10.08.2016 ob 16. uri.  

 

SPREJEMNO MESTO 

 

Zaradi požara na različnih lokacijah se je določilo dve sprejemni mesti. Tako se je glavno 

sprejemno mesto določilo pred vasjo Hrastovlje ter drugo sprejemno mesto na Y cesti pred 

Črnotičami. 

Na sprejemnem mestu se je prijavilo in odjavilo naslednje število enot: 

 

  Dan intervencije Gasilci Vozila 
Pripeljana voda 

 s seboj (litri) 

07.08. od 13:20 do 19:00 236 72 129.000 

07.08. od 19:00 do 7:00 102 28 47.300 

08.08. od 7:00 do 19:00 317 89 187.700 

08.08. od 19:00 do 7:00 172 48 66.100 

09.08. od 7:00 do 19:00 235 71 89.300 

09.08. od 19:00 do 7:00 40 15 4.800 

10.08. od 7:00 do 13:00 23 8 2.400 

SKUPAJ 1125 331 526.600 
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Slika požara z sektorji ter lokacijami helidromov, sprejemnega mesta in štaba 

 

 

UPORABLJENA GASILNA SREDSTVA IN DRUGA OPREMA 

Na samem požaru je bila oskrba z vodo nemotena, saj smo na samem požarišču in okolici 

imeli na razpolago več talnih in nadtalnih hidrantov. Hidrantno omrežje je zagotavljalo 

zadostno količino pretoka vode ter pritiska. Skupna poraba vode med intervencijo je znašala 

caa 2.197 m3 vode.  

Za gašenje se je uporabljalo ročno orodje in naprave za gašenje požarov v naravnem 

okolju: gasilske metle, nahrbtnjače, izpihovalnike, hitre napadalne cevi, klasične cevi in ostalo 

opremo ter armature.  

 

 

Helidrom 

Zaradi obsega požara se je v nedeljo, 7. 8. 2016, postavilo dva helidroma, in sicer enega v 

vasi Dol ter drugega na letališču pri Črnotičah.  

Ob potrditvi, da na lokacijo požara prihaja tudi Pilatus PC-6, se je vzpostavilo 

oskrbovanje letala na Aerodromu Portorož. Za polnjenje rezervoarja z vodo so skrbeli gasilci 

PGD Sečovlje. 
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V nedeljo je bilo na helidromu v Dolu porabljenih 135.000 l vode, na helidromu letališča 

Črnotiče pa 15.500 l vode.  

Helikopter B-412 odvrže 60-krat, skupaj 50.000 l vode. 

Helikopter AS-532 odvrže 50-krat, skupaj 90.000 l vode. 

Letalo PC-6 odvrže 8-krat, skupaj 6.400 l vode. 

Skupaj plovila SV 146.400 l vode. 

 

V ponedeljek, 8. 8. 2016, se je helidrom iz Dola zaradi pogasitve glavnine požarov v 

smeri proti vasi Dol prestavilo na travnik v bližini štabnega mesta. Helidrom na letališču 

Črnotiče ostane na isti lokaciji. 

 

Piloti Pilatusa PC-6 potrdijo, da bi lahko pristali na letališču Črnotiče in s tem zmanjšali 

časovni ciklus polnjenja. Tako se pregleda letališče, odstrani morebitne kamenje in pripravi 

ekipo za polnjenje omenjenega letala. 

 

Na helidromu v Hrastovljah (pod štabom) je bilo porabljenih 76.000 l vode, na helidromu 

letališča Črnotiče pa 240.734 l vode.  

Helikopter B-412 odvrže 75-krat, skupaj 60.000 l vode. 

Helikopter AS-532 (H3-72) odvrže 71-krat, skupaj 125.000 l vode. 

Helikopter AS-532 (H3-73) odvrže 63-krat, skupaj 115.000 l vode. 

Letalo PC-6 odvrže 57-krat, skupaj 45.600 l vode. 

Skupaj plovila SV 345.600 l vode 

 

V torek, 9. 8. 2016, se je helidrom iz Hrastovelj (pod štabom) prestavilo na letališče 

Črnotiče, tako se vsa plovila oskrbuje na eni lokaciji. 

Na helidromu letališča Črnotiče se porabi 150.500 l vode.  

Helikopter B-412 odvrže 70-krat, skupaj 56.000 l vode. 

Helikopter AS-532 (H3-72) odvrže 62-krat, skupaj 101.500 l vode. 

Helikopter AS-532 (H3-73) samo za prelet, posadka se menjuje. 

Letalo PC-6 odvrže 27-krat, skupaj 21.600 l vode. 

Skupaj plovila SV 329.600 l vode 

 

Helikopterji so vse tri dni zajemali vodo tudi v izviru reke Rižane. Po oceni se je iz izvira 

reke Rižane zajelo 86.600 l vode. 

 

Zračna plovila Slovenske vojske in Policije 

Policija je bila s helikopterjem prisotna v nedeljo, 7. 8. 2016, za potrebe preleta vodstva 

intervencije.  

Slovenska vojska je bila prisotna naslednje dni: 

Nedelja, 7. 8. 2016 

- plovila: B-214, AS-532, PC-6 

- opravila 118 odmetov vode 

- odvrgla 146.400 l vode 

- naletela 12:55 ur 

- porabili 5.930 l goriva 
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Ponedeljek, 8. 8. 2016 

- plovila: B-214, 2x AS-532, PC-6 

- opravila 266 odmetov vode 

- odvrgla 345.600 l vode 

- naletela 26:25 ur 

- porabili 15.740 l goriva 

 

Torek, 9. 8. 2016 

- plovila: B-214, 2x AS-532, PC-6 

- opravila 159 odmetov vode 

- odvrgla 179.100 l vode 

- naletela 21:55 ur 

- porabili 10.210 l goriva 

 

Skupaj 

- plovila: B-214, 2x AS-532, PC-6 

- opravila 543 odmetov vode 

- odvrgla 671.100 l vode 

- naletela 61:15 ur 

- porabili 31.880 l goriva 

 

 
                                                            Gašenje z letalom PC-6 

 

 
Zajem vode na zajetju pri izviru reke Rižane 
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Poraba vode za gašenje 

Količino vode, ki jo bomo potrebovali za pogasitev, nam največkrat določa razsežnost požara. 

In prav tu se je pokazalo, koliko vode dejansko potrebujemo za tak obseg požara. Ocene, ki 

smo jih podali s hitrim izračunom, veliko ne odstopajo od povprečja povečane porabe vode iz 

rezervoarjev pitne vode po podatkih Rižanskega vodovoda. 

 

Glede na dano situacijo smo izračunali, da je vsako vozilo, ki je gasilo požar direktno na 

požarišču, v povprečju natočilo vodo v rezervoar 3-krat. Večje cisterne so točile vodo v svoje 

rezervoarje večkrat za potrebe polnjenja bazena na helidromu. Prav tako se je točilo vodo v 

bazen  direktno preko hidrantnega omrežja.   

 

Podatki po dnevih 
voda litri 

pripeljali 

x 3 

polnjenja 

voda na 

helidromu 

07.08. od 13:20 do 19:00 129.000 387.000 150.500 

07.08. od 19:00 do 7:00 47.300 141.900 / 

08.08. od 7:00 do 19:00 187.700 563.100 316.734 

08.08. od 19:00 do 7:00 66.100 198.300 / 

09.08. od 7:00 do 19:00 89.300 267.900 150.500 

09.08. od 19:00 do 7:00 4.800 14.400 / 

10.08. od 7:00 do 13:00 2.400 7.200 / 

SKUPAJ 526.600  l 1.579.800  l 617.734  l 

    

SKUPAJ  voda na požarišče 2.724.134 litrov 

  

SKUPAJ  voda, polnjenje preko hidrantov 2.197.534 litrov 

  

Podatki Rižanski vodovod  1.896.000 litrov 

 

 
Obisk predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja 

Njegova zahvala gre vsem gasilkam in gasilcem, ki so vse dni gasili požar na 

Kraškem robu. 
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 ZAKLJUČEK 

Gašenje požara na Kraškem robu sodi med najzahtevnejše doslej. Dnevi gašenja požara 

niso bili naporni in polni skrbi samo za gasilce, ampak tudi za domačine, ki jih je skrbelo za 

svoje domove in imetje. Prave razsežnosti požara so bile vidne šele iz zraka. Narava si še leta 

ne bo opomogla. V plamenih je izginilo ogromno pašnikov, za nekatero divjad je bil dim 

usoden.  

 

Pohvale in zahvale gredo v prvi vrsti vsem sodelujočim gasilkam in gasilcem, ki so 

sodelovali pri gašenju, Slovenski vojski, ki je odigrala ključno vlogo pri gašenju požara iz 

zraka ter ostalim službam, ki so s svojo pomočjo kakorkoli pomagale, da smo uspešno 

izpeljali intervencijo.   

 

 

 

 
 
 
 
 

MASOVNA NESREČA NA AC SENOŽEČE – RAZDRTO, 30. 1. 2016 

Primož Maurič, vodja intervencije, vodja  IV. izmene ZGRS Sežana      

 

Sobotna izmena je z delom začela povsem običajno. Po pregledu vozil in opreme je 

sledilo pranje garaž in čiščenje skupnih prostorov, kot je običajno vsako soboto.  

 

Ob 14:04 smo prejeli klic iz Centra za obveščanje Postojna o prometni nesreči, naletu 

večih vozil z udeležbo avtobusa. Izvozili smo s celotno izmeno, z dvema voziloma. V skladu 

z dogovorom o posredovanju ob prometnih nesrečah na tem odseku avtoceste (dvojno 

pokrivanje) je bilo alarmirano še PGD Senožeče, PGD Postojna in PGD Razdrto. Vse 

navedene enote tudi razpolagajo z opremo. Prva težava, v katero smo se pripeljali, je bilo 

razvrščanje vozil po avtocesti v primeru prometnih nesreč, a smo se počasi in ob umikanju 

največkrat tovornih vozil le prebili naprej.  

 

Ob prihodu na kraj, na vrhu klanca pred viaduktom Goli vrh, smo naleteli na prvo žrtev, ki 

je z osebnim avtomobilom zapeljala naravnost pod stoječi tovornjak, kateri je zaradi prometne 

nesreče stal na voznem pasu. Ob ogledu je bilo ugotovljeno, da oseba ne kaže več znakov 

življenja. Zaradi gostote stoječih vozil sem se peš odpravil naprej proti jedru nesreče, vmes 

pogledal še ostala vozila in udeležence, ki pa so bili na srečo nepoškodovani in so ravno tako 

stali v koloni. Ob prihodu proti jedru nesreče je bilo videti, da gre za zelo hudo prometno 

nesrečo. Osebni avtomobili so bili zveriženi na kupu, med tovornimi vozili, na prehitevalnem 

pasu avtobus. Takoj sem odredil skupni poziv vseh zaposlenih ZGRS Sežana in zahteval 

dodatne sile na kraj dogodka. Na kraju so že bili reševalci NMP Sežana, istočasno z nami so 

na drugem delu avtoceste v smeri Razdrto - Senožeče prispeli še gasilci PGD Senožeče in 

PGD Razdrto, nekaj minut kasneje pa še PGD Postojna in reševalci NMP Postojna. Z vodjo 

PGD Postojna sva takoj navezala stik in se dogovorila, da oni pregledajo stanje od jedra 
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nesreče proti Razdrtem, mi pa bomo pregledali stanje proti Senožečam, zgornji del prometne 

nesreče. Reševalci NMP so pričeli s svojim delom. Ob hitrem ogledu obeh vodij in vodje 

reševalcev, je bilo ugotovljeno, da bo treba s tehničnim posegom pomagati najmanj petim 

udeležencem v nesreči. Pričeli smo s tehničnimi posegi, pregledi vozil in reševanjem 

udeležencev. Veliko pozornost smo namenili tudi kraju pod viaduktom Goli vrh, ker je 

obstajala možnost, da bi se lahko nekdo hotel rešiti tudi s skokom čez betonsko ograjo na 

viaduktu. Zadnja poškodovana ujeta oseba v pločevini je bila predana reševalcem 52 minut po 

prihodu prve gasilske skupine na lokacijo. 

 

Žal smo skupaj z zdravstvenim osebjem ugotovili, da so minimalno štiri osebe izgubile 

življenje na kraju prometne nesreče. 

 

Veliko nepoškodovanih oseb je bilo ob svojih vozilih, na brežini in na samem delovišču. 

Sklenili smo, da se jih pospremi čez odbojno ograjo na drugo stran avtoceste, na varno mesto. 

Stekel je dogovor, da se nepoškodovane osebe odpelje na začasno nastanitev na najbližjo 

lokacijo v gasilski dom Razdrto. Prepeljalo se je 89 nepoškodovanih oseb. V gasilskem domu 

jim je bila nudena tudi psihološka pomoč udeležencem. ReCO Postojna je že v zgodnji fazi 

intervencije ponudil psihološko pomoč tudi reševalcem. 

 

V nadaljevanju smo nudili pomoč vlečnim službam in delavcem DARS-a pri čiščenju in 

pranju vozišča. Izvedli smo tudi vse ekstrakcije preminulih iz vozil. Samo mesto nesreče smo 

zapustili ob 22:45 uri z vozili in opremo za tehnično reševanje, nadaljevalo se je pranje in 

čiščenje cestišča tako, da je bila intervencija zaključena 31.01.2016 ob 00:30 uri. 

 

Skupaj je sodelovalo 118 gasilcev z 21 gasilskimi vozili, na mestu nesreče je sodelovalo 65 

gasilcev, 53 gasilcev je sodelovalo v logistični in nastanitveni podpori. 

Na delu je bilo 39 delavcev zdravstva s 17 vozili, 25 policistov z 12 vozili, 38 delavcev 

DARS-a s 16 vozili, 3 operaterji v ReCO Postojna, več vozil vlečne službe, pripadniki CZ 

Občine Postojna ter Komunalna služba.  

29 poškodovanih oseb je bilo odpeljanih v Splošno bolnišnico Izola, Univerzitetni klinični 

center Ljubljana ter Splošno bolnišnico Dr. Franca Derganca Šempeter pri Novi Gorici. 

 

 

Naj povem, da sem se sam prvič srečal s tako velikim številom udeležencev v nesreči, 

veliko organizacijskih stvari se je izvajalo samoiniciativno in na podlagi predhodnih izkušenj 

in podobnih dogodkov, še posebej na podlagi izkušenj iz masovne prometne pri Postojni 

konec leta 2014.  

 

Vsaka taka intervencija ti prinese veliko izkušnjo, veliko stvari se navadiš, vsem je bil 

važen samo en cilj, da čim hitreje rešimo ujete iz razbitin, pospremimo nepoškodovane stran 

od dogodka, na varno in toplo mesto. 
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OSEBNOST GASILCA 

Vladka Bučevec, VKGČ  

 

Alojzij Šuštar je zapisal: "Dostojanstvo in veličina človeka je v tem, da s svojim razumom 

spozna različne možnosti, jih presodi in se svobodno odloči za to, kar se mu zdi prav."  

 

Namen mojega predavanja je predstaviti, kar se meni zdi prav, kako se boste odločili vi, 

pa je vaša svobodna odločitev…  

 

Kodeks slovenskega prostovoljnega gasilstva 

Ob vstopu v gasilsko organizacijo bi moral vsak novi član poleg pristopne izjave podpisati 

tudi izjavo, da je seznanjen s Kodeksom slovenskega prostovoljnega gasilstva. Poznavanje in 

upoštevanje Kodeksa bi morala biti vrlina vsakega gasilca. 

Kodeks (lat.: knjiga, zbirka zakonov) je zapis ali zbirka splošnih in temeljnih načel in 

izhodišč, etičnih in moralnih pravil obnašanja, osnovnih smernic, ki urejajo medsebojne 

odnose znotraj zaposlenih in odnose do tistih, s katerimi ob svojem delovanju prihajamo v 

neposredne stike. (Kneževič, 2005, str. 130) 

 

Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva je sprejelo Predsedstvo GZS.  

 

Kodeks vsebuje načela, v katerih ureja: 

 medsebojne odnose, 

 odnose med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci, 

 odnose med drugimi ljudmi, s katerimi se prostovoljni gasilci srečujemo pri 

opravljanju javne gasilske službe. 

 

Kodeks temelji na: 

 etiki demokratične družbe, 

 načelu humanosti, 

 pravnem redu Republike Slovenije. 

 

Splošne določbe: 

 Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva je izraz volje in spoznanja 

prostovoljnih gasilcev o nujnosti zakonitega, strokovnega, poštenega, humanega in 

prijaznega ravnanja pri izvajanju vseh nalog, ki  jih opravljamo prostovoljni gasilci, in 

k temu zavezuje vse prostovoljne gasilce.  

 Prostovoljni gasilec v okviru svojih nalog in pristojnosti opravlja javno gasilsko 

službo prostovoljno in je, kadar je to potrebno, na voljo ljudem, ki so potrebni pomoči.  

 

Po načelih kodeksa mora prostovoljni gasilec: 

 pri izvajanju nalog upoštevati veljavne predpise ter vrednostni odnos do humanih, 

moralnih, etičnih in drugih vrednot ter načel, ki določajo vlogo prostovoljnega 

gasilstva v državi, 

 pri intervencijah z udeleženci nesreč ravnati skrajno pazljivo in humano, 

 nameniti posebno pozornost poškodovanim osebam, ki potrebujejo dodatno pomoč. 

 

Prostovoljni gasilec se za opravljanje nalog: 

 izobražuje, 
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 strokovno usposablja, 

 izpopolnjuje, 

 širi splošno razgledanost, 

 razvija znanja, ki so potrebna za učinkovito in strokovno opravljanje nalog. 

 

Pravne osnove za izobraževanje in usposabljanje gasilcev so zapisane v Zakonu o varstvu 

pred naravnimi in drugimi nesrečami Zakonu o gasilstvu, Zakonu o varstvu pred požari, 

Pravilih gasilske službe in Posebnih pravilih gasilske službe. 

 

Skrb za lasten ugled in ugled organizacije: 

 S strokovnim pristopom na intervencijah si prostovoljni gasilec povečuje ugled in 

zaupanje javnosti. 

 Ko se istoveti s pripadništvom gasilski organizaciji, varuje s svojim vedenjem 

vrednote bogate preteklosti gasilske organizacije. 

 Osebni ugled in ugled slovenskega prostovoljnega gasilstva utrjuje tako,da skrbi za 

svojo osebno urejenost, kot to določajo Pravila gasilske službe z doslednim, 

strokovnim, humanim ter prijaznim pristopom pri opravljanju svojih nalog.  

 

Odnosi med prostovoljnimi gasilci temeljijo na: 

 tovarištvu, 

 medsebojnem spoštovanju, 

 določenem hierarhičnem redu, 

 vzajemni in solidarni pomoči, 

 strpnosti in iskrenosti, 

 medsebojnemu zaupanju in dostojanstvu.  

 

Odnosi med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci temeljijo na: 

 medsebojnem spoštovanju, 

 strokovni pomoči, 

 sodelovanju.  

 

Načela kodeksa so del obvezne splošne in strokovne vzgoje za prostovoljne gasilce. 

Slovenski prostovoljni gasilci so ga dolžni spoštovati. Je zavezujoč za člane ne glede na kraj 

in čas opravljanja nalog javne gasilske službe. Moralno odgovornost za kršitev kodeksa 

obravnava  disciplinska komisija, kot to določa statut gasilske organizacije.  

 

Nošenje delovne obleke in uniforme 

 

S svojo uniformo/delovno obleko pripovedujemo o svoji pripadnosti. Sporočilnost vsake 

uniforme/delovne obleke je simbolika tradicije, pripadnosti, poklica. V  uniformah nismo 

neprepoznavni in neopazni med enako oblečenimi, saj smo ravno s svojo osebnostjo pogosto 

lahko še bolj izrazni med množico enako oblečenih. 

 

Za celostno urejenost v uniformi poskrbimo tako: 

 da smo urejeni po Pravilih službe, 

 so moški obriti in imajo urejene lase, 

 so ženske diskretno naličene in imajo primerno 

pričesko (večerna pričeska ne sodi k uniformi), 
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 nakit pri uniformi je diskreten (minimalen), 

 dokler smo v uniformi, se izogibamo alkohola (izjema je zdravica oz. kozarček penine 

ob slovesnostih). 

 

Bonton v gasilski organizaciji 

 

Kdo koga pozdravi? 

 Podrejeni pozdravi nadrejenega. Tu akademska izobrazba, niti spol (dame prve) ne 

igra vloge. Upoštevanje tega pravila je znak spoštovanja.  

 Mlajši pozdravi starejšega. 

 Moški pozdravi žensko. 

 

Pozdrav s stiskom roke:  

 Nadrejeni ponudi roko podrejenemu. 

 Ženska ponudi roko moškemu. 

 Starejša oseba ponudi roko mlajši. 

 Ob pozdravu vstanemo (razen starejše šibke osebe). Danes vstajajo tudi ženske. 

 Pazimo na primernost stiska roke (mrtva riba). 

 Izogibamo se poljubljanju, če že, potem le nakažemo poljub na lice, pri čemer se lica 

ne dotaknemo. 

(Opomba: Včasih kdo ne želi ponuditi roke, oziroma je stisk neprimeren. Lahko je 

človeku neprijetno, ker se mu potijo roke, ima morda bolečine  v roki ali pa kakšno drugo 

težavo.) 

 

Kdo predstavi koga: 

 Nadrejenemu predstavimo podrejene. 

 Starejšemu mlajšega. 

 Ženski moškega. 

 Že navzočim gostom novo prispelega gosta. 

 Na predavanjih predstavi gostitelj ali moderator govornika občinstvu. 

Pri predstavljanju najprej povemo rojstno ime ali tudi vzdevek (če ga oseba ima) in šele 

nato priimek.  

 

Vljudnostni naziv (gospodična, gospa, gospod) sodi pred ime in ne pred priimek. Pri 

uporabi gospa/gospodična se je uveljavilo načelo, da so »gospe« vse ženske, stare nad 18 let 

(razen, če dotična ne zahteva ali ne pričakuje drugače).  

Nazivi govorijo izobraženosti in položaju. V pisni rabi praviloma uporabljamo  vse 

nazive, ne glede na stopnjo izobrazbe (na primer: ing., univ. dipl. ing., mag., dr.). V govorni 

rabi pa uporabimo le najvišjega.  

 

Uporaba višjih akademskih nazivov je obvezna, razen če dotični ne izrazi želje po 

drugačnem, manj formalnem nazivanju. Pri magistrih in doktorjih uporabljamo le naziv in ne 

navajamo področja, iz katerega je oseba magistrirala ali doktorirala. Vrstni red nazivanja: 

gospod magister Janez Novak, gospa magistrica Teja Hribar.  

Tudi pri nagovoru cerkvenih osebnosti uporabljamo njihove nazive, pred naslovom pa še 

besedo »gospod«. 

»Položajni naziv« obvezno uporabljamo, če oseba vodi več ljudi (vodja službe, vodja 

oddelka, direktor, svetovalec, ipd.). Zaradi praktičnosti največkrat uporabljamo smiselno 
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okrajšano obliko: namesto »gospa direktorica doktor Hribar« uporabimo »gospa direktorica« 

ali »gospa doktor«, vendar ne »gospa doktorica« ali »gospa Hribarjeva«.  

Če nismo dobro razumeli imena sogovornika, takoj vprašamo: »Oprostite, bi lahko še 

enkrat ponovili vaše ime. Nisem vas dobro razumel/a.«  S tem se izognemo zagati, če moramo 

slučajno to osebo predstaviti še komu. 

 

Vikanje in tikanje:  

Osnovna olikana oblika medsebojnega nagovarjanja je »Vi«. Z vikanjem ohranimo svoj 

osebni prostor. Po pravilih bontona tikanje predlaga tisti, ki ima v razvrstitvi prednost: torej 

nadrejeni podrejenemu, starejši mlajšemu in ženska moškemu (upoštevanje hierarhije – 

tikanje predlaga, če je višja po rangu ali če sta si enakovredna). Pri enakovrednih osebah, ki 

so približno enake starosti, lahko eden drugemu predlagata tikanje.  

Če nam tikanje ni prijetno, ga lahko zavrnemo, vendar to naredimo z vljudnim 

pojasnilom, da sogovornika ne užalimo (npr. Hvala za ljubeznivo ponudbo, vendar menim, da 

je bolje, da ostaneva pri vikanju). 

 

Uporaba mobilnega telefona: 

 Ob  dogodkih, kot so podelitve, slovesnosti, pogrebi, mora biti telefon utišan ali 

izklopljen. 

 Sestanki, kongresi, seminarji ali predavanja – utišan telefon. Če se moramo javiti, se 

diskretno umaknemo. 

 Na pomembnem sestanku mobilnik ne sodi na mizo, saj na tak način oznanjamo, da je 

klic pomembnejši od srečanja. 

 

Zamujanje: 

Je znak neupoštevanja in nespoštovanja tistih, s katerimi smo se dogovorili za točen čas 

srečanja. Je odsev naše sebičnosti, saj ne upoštevamo časa drugih, ne razmišljamo o tem, da 

je tudi njihov razpored časa dragocen, sledimo le svojim potrebam (Kneževič, 2005, 

str164.,165). 

Na sestanke prihajamo nekaj minut pred začetkom, ker dogovorjena ura pomeni začetek 

sestanka in ne prihod na sestanek.  

Nedopustno je, da nekateri vedno zamujajo, saj vedo, da jih bodo počakali (ker je že 

znano, da zamujajo). 

Če že vnaprej vemo, da bomo zamudili, se pravočasno opravičimo.  

 

 

Poslavljanje: 

Nikoli ne odidemo brez slovesa, še posebej ne iz manjše skupine. Kako in na kakšen način 

se poslovimo, je odvisno od okoliščin. Če odhajamo vsi naenkrat, se po navadi enostavno 

pozdravljamo vse prek. Gledajoč v sogovornika, stisnemo roko in dodamo kako ljubeznivo 

besedo. Čeprav koga spregledamo, pa nikakor ne moremo oditi, dokler se ne poslovimo od 

vodje sestanka, sklicatelja srečanja, gostitelja. 

  

Če odhajamo prvi iz manjše skupine, to vnaprej napovemo. Ob trenutku slovesa vstanemo 

in se poslovimo od vseh skupaj oz. kot narekujejo okoliščine. Brez slovesa, po tihem, 

odidemo le iz zelo velikih skupin, kjer nas ne bodo posebno pogrešali. Kljub temu pa 

poiščemo gostitelja, se zahvalimo za povabilo, poslovimo in neopazno odidemo.  
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VODENJE MLADINE 

Mitja Ivančič, GČ 

 

Predavanje bo zamišljeno kot podaja izkušenj in diskusija na 

temo vodenja mladine kot tudi sodelovanje in vodenje mentorjev. V 

svoji dolgoletni karieri kot mentor sem si nabral kar nekaj izkušenj 

na vseh nivojih vodenja gasilske mladine.  Zato smo bili mnenja, da 

nekaj svojega znanja predam naprej. 

V predavanju in diskusiji se bomo dotaknili težav, ki nastanejo 

pri vodenju mladine v gasilskih organizacijah. Pričeli bomo pri sami 

osnovi, to je PGD-ju. Tam se bomo dotaknili tem, kot so poučevanja 

mladih gasilcev, tečaji za mladino, sodelovanje z drugimi mentorji, 

sodelovanje z ostalimi organizacijami v domačem okolišu. Nato se 

bomo povzpeli na nivo više, to je na vodenje mladine na nivoju GZ. 

Na tem nivoju se srečamo z novimi izzivi, kot na primer organiziranje tekmovanj na nivoju 

GZ, razne ostale aktivnosti v okviru GZ, sodelovanja z drugimi organizacijami, ki mogoče 

sežejo tudi že iz domače države in podobno.  Končno pa pridemo še na gasilsko regijo. Tukaj 

so seveda zbrani najboljši mentorji in seveda temu so primerne tudi naloge. Na regiji je 

potrebno za izbirna tekmovanja izpeljati 3 tekmovanja (kviz, DMG in orientacijo). Ne 

nazadnje pa je dobro tudi, da se tekoče poučuje mentorje ter se jih seznanja z novostmi.  

Želim si, da bi bilo predavanje zanimivo in poučno. Vabim pa tudi Vas, da sodelujete, ker 

le tako bo tekla razprava in mogoče skupaj rešimo kakšno težavico. 

 

 

STRES IN JAZ IN PRVA POMOČ MALO DRUGAČE 

Pripravila: Lili Primc, vodja programa POMAGAJMO (sebi in drugim) 

 

V vsakdanjem hitenju skozi življenje le malokomu uspe ohraniti stalno notranje 

ravnovesje. Stres je pojav, s katerim se srečujemo skoraj na vsakem koraku. Je odziv telesa in 

psihe na dejavnike, ki zmotijo njuno ravnovesje. Stres človeku pomaga preživeti, če ga je 

ravno prava količina. V prevelikih odmerkih pa greni življenje, saj negativno vpliva tako na 

duševno kot tudi na telesno zdravje. Stres je torej vse, kar povzroča psihično ali fizično 

nelagodje.  

 

Poznamo dve vrsti stresa: pozitivnega in negativnega. S pozitivnim stresom se srečujemo 

vsakodnevno. Na primer: vozimo v koloni - stres nam omogoča, da smo bolj previdni in 

pozorni. Rečemo lahko, da nam omogoča varno vožnjo. Stres nam poveča budnost, poveča 

energijo in izboljšuje učinkovitost. Negativen stres pa je, kadar imamo občutek, da zahteve 

okolja presegajo naše zmožnosti. Tak stres, še posebej, če je dolgotrajen, je škodljiv in 

nevaren tako psihičnemu kot tudi fizičnemu zdravju.  

 

Ker smo ljudje različni, nas oblikuje naša osebnost, izkušnje, znanje, čustvena zrelost, 

zdravstveno stanje in druge okoliščine… , se tudi različno odzivamo na stresorje: nekaj, kar 

nekomu povzroča hud stres, drugemu ne povzroča posebnih težav in obratno. Ali pa nekaj, 

kar nas je še včeraj stresiralo, nam morda že jutri ne bo več povzročalo težav, če bomo na 

situacijo pogledali tudi z drugega zornega kota. Dejstvo je, da se ravno zaradi različnosti na 
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različne načine soočamo s stresom in njegovim obvladovanjem. Od načina razmišljanja in 

obvladovanja stresa pa je odvisno življenje posameznika.  

 

1. Stres vpliva na misli: osebe pod njegovim vplivom se težko koncentrirajo, so 

neodločne, pozabljive, pretirano občutljive na kritiko, o sebi slabo razmišljajo…  

2. Stres vpliva na čustva: pojavi se tesnoba, živčnost, napetost, razdražljivost, fobije, 

panika… Dolgotrajen stres pripelje do depresije, za katero je značilna žalost, pomanjkanje 

samospoštovanja, apatija, utrujenost. Pojavijo se občutki krivde in sramu, potrtost, 

osamljenost, ljubosumnost…  

3. Stres vpliva na telo tako, da se poveča srčni utrip, pritisk se zviša, dihanje in požiranje 

sta otežena, pojavita se občutek slabosti in hiperventilacija. Mišice postanejo napete in se 

skrčijo. Pojavijo se bolečine v hrbtenici. Zmanjša se odpornost. Pojavljajo se navali vročine in 

mraza. Poviša se krvni sladkor. Razširijo se zenice, usta postanejo suha. K posledicam stresa 

sodijo tudi zardevanje, potenje, suha koža, izpuščaji, odrevenelost, zbadanje in pogosto 

uriniranje, prebavne težave…  

4. Tesno so s stresom povezane bolezni srca in ožilja, želodčne težave, sindrom 

razdražljivega črevesa, glavobol, migrena, astma, seneni nahod, kožni izpuščaji, rak, pri 

ženskah neredne menstruacije… Pogosto se pojavi nespečnost oziroma motnje spanja, 

zgodnje zbujanje.  

5. Človek pod stresom je zelo občutljiv, zato so zanj značilni čustveni izbruhi in 

agresivnost. Pojavita se požrešnost ali izguba apetita, pretirano uživanje alkohola, pretirano 

kajenje in/ali uživanje mamil. Zaradi nepazljivosti so osebe pod stresom bolj nagnjene k 

nesrečam. Značilno je tudi izogibanje določenim situacijam, pojavi se pasivnost.  

Rešljivim težavam se ne izogibajmo. Poskusimo jih rešiti sami ali poiščimo pomoč. V 

vsaki težavi, ki nam povzroča stres, poiščimo pozitivne stvari oziroma jo poglejmo tudi z 

drugega zornega kota.  

 

 

Zaključek: Stresu se v življenju ne moremo v celoti izogniti, lahko pa se naučimo 

izogibanja oziroma obvladovanja stresnih situacij. Vsak posameznik lahko sam ali s pomočjo 

strokovnjaka ugotovi, kaj je tisto kar ga spravlja v stres in kaj je tisto kar ga sprošča. Ljudje 

smo, kot že povedano, različni in tako kot nas »stresirajo« različne stvari, nam tudi v 

obvladovanju stresa pomagajo različne stvari. Naučimo se lahko večih tehnik sproščanja in 

uporabimo tisto, ki nam v danem trenutku najbolj ustreza. Naučimo se postavljanja prioritet: 

kaj je za naše življenje res pomembno in kaj ne. Predvsem pa, imejmo se radi in se naučimo 

uživati tudi v drobnih stvareh, ki nam lepšajo življenje. 

 

 

Dolgotrajni stres pogosto privede do različnih bolezni, botruje pa tudi marsikateri nesreči, 

zato bomo na delavnici spregovorili in obnovili ukrepe ob srčnem zastoju, zadušitvi, 

krvavitvah, opeklinah….., se učili prepoznati možgansko kap… Naučili se bomo uporabljati 

trikotne rute v prvi pomoči, kako položimo v položaj za nezavestnega osebo, ki leži na 

trebuhu, kako pomagamo pri zadušitvi osebi, ki je obilnejša in klasičnega heimlichovega 

prijema ne moremo izvesti, spoznali, zakaj je voda pomemben dejavnik pri različnih ukrepih, 

s katerimi lajšamo težave sebi ali pomoči potrebnemu sočloveku in še in še…  



28. posvet predsednic Komisij za članice – gasilke v GZ - 2016 
 

 
37 

 

 

Mentorja bova na vprašanja udeleženk odgovarjala neposredno na delavnici, na voljo pa 

jim bova tudi po zaključku delavnice osebno ali preko maila oz. telefona.  

 

PREDAVANJE: MEDSEBOJNI ODNOSI in KOMUNIKACIJA  

 

Ljudje smo družabna bitja in zato tekom življenja vstopamo v medsebojne odnose z 

različnimi ljudmi. Z enimi vzpostavimo boljše, z drugimi slabše odnose. Za uspešne 

medsebojne odnose pa je odgovoren vsak posameznik. Medsebojni odnosi so vzajemna 

dejanja in običajno (ne pa vedno!) je tako, da dobimo tisto kar dajemo in obratno. Včasih si z 

nekom želimo lep odnos, vendar z njegove strani ni pravega odziva ali pa nas celo onesrečuje. 

V tem primeru vedno predlagamo, da poskusite odnos, ki vam veliko pomeni, izboljšati z 

znanjem, ki ga pridobite na različnih izobraževanjih in/ali v knjigah, če ne uspe, se obrnite na 

strokovnjaka, ki vas/vaju bo znal primerno voditi skozi proces izboljšanja odnosa. Seveda je 

to možno le, če je interes za to na obeh straneh. Če tega ni, se pa preprosto z osebo, ki nas 

onesrečuje, ne ukvarjamo več. Seveda to velja za zasebno življenje, v službenem pa je 

nekoliko drugače: kolikor se da, se z osebo s katero ne moremo vzpostaviti dobrega in 

konstruktivnega odnosa, ne družimo, vljudno opravljamo morebitne skupne naloge, 

komuniciramo na primeren način, kot smo se ga naučili v družini, sami, v knjigah ali na 

izobraževanju, če pa nikakor ne gre, potem je najbolje poiskati strokovno pomoč, če tudi to ni 

možno, potem je dobro razmisliti o drugi službi. Nikoli se ne pustimo poniževati. Iz neprijetne 

situacije se je bolje umakniti, kot pa prepirati, saj prepir ne vodi do dobre rešitve problema. 

Strasti naj se najprej umirijo, potem pa poskusimo s pogovorom.  

 

Pri medsebojnih odnosih se pogosto dogaja, da želi nekdo spremeniti drugega. Zavedati se 

moramo, da nikogar ne moremo spremeniti, če sam tega ne želi. Spreminja se lahko le sam – s 

pomočjo ali brez.  

 

Najpomembnejša sestavina medsebojnih odnosov je nedvomno komunikacija. Slišati je 

enostavno, v praksi pa pogosto ugotavljamo, da je komunikacija veščina, ki se jo je potrebno 

učiti, jo vaditi in utrjevati. Komunikacija namreč ni le govorjenje, pač pa tudi poslušanje, 

slišanje in razumevanje tistega kar nam sogovornik sporoča. Komunikacija pa ni le besedna, 

pač pa tudi nebesedna. Veliko povemo namreč tudi z gibi, pogledom, mimiko, držo, pa tudi z 

urejenostjo, vonjem… Npr.: če imamo zmenek z nam ljubo osebo, ne bomo ravno zadovoljne, 

če pride neurejen, neumit, zaudarjajoč, z umazanimi oblačili/čevlji… No, če ima za to tehten 

razlog, bomo razumele, če pa se to dogaja redno, potem bomo gotovo začele razmišljati o 

tem, da na nas ne želi narediti ravno najboljšega vtisa oziroma, da nam njegove navade niso 

všeč. Da ne bo pomote: to velja za oba spola.  

 

Zavedajmo se:   

- da povsem isto stvar lahko povemo na negativen ali pozitiven način,  

- da neprijetne stvari lahko brez težav ustrezno povemo v »sendvič*« obliki. Pogovora 

ne začnimo agresivno, saj tako sogovornik čuti »pogovor« kot napad – to se pogosto 

dogaja pri komunikaciji s partnerjem, otroki, podrejenimi…  

- da ne dolgovezimo, ko govorimo, pač pa povemo bistvo kratko in jedrnato, skozi 

pogovor pa se da o zadevi tudi bolj natančno pogovoriti. Pogosto se zgodi, da če 

dolgovezimo, oseba, s katero se »pogovarjamo«, ne ve več točno, kaj smo želeli 

povedati in morda razume povedano drugače, kot smo želeli,  
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- da znamo sogovornika dejansko poslušati, da mu damo povratno informacijo, kaj smo 

razumeli iz slišanega in obratno,  

- zelo pomembno je, da ne skačemo v besedo,  

- pazimo na ton in barvo glasu ter hitrost govora,  

- nujno se moramo zavedati, da smo si ljudje različni in da lahko isto situacijo vidimo in 

razumemo različno, 

- spoštujmo različna mnenja. 

 

 »Sendvič*« pogovor je primeren, ko želimo nekaj razrešiti/povedati, kar nas 

moti/spremeniti v medsebojnem odnosu:  

 

Priprava:  

- Osebo povabimo na kratek pogovor (npr. 5 – 10 minut) in se omejitve držimo, razen, če 

se ob poteku pogovora oba strinjata s podaljšanjem: »Želela bi se pogovoriti s tabo. Ali imaš 

10 minut časa?« Ugasnemo ali utišamo telefon, televizijo in druge moteče elemente.  

- Osebo povabimo npr. za mizo. Pomembno je, da sta drug nasproti drugega, da se 

gledata. Oči so ogledalo duše, v njih vidimo marsikaj… Lahko postrežemo kavo, čaj, 

piškote… Naj bo prijetno vzdušje.  

 

Izvedba »sendvič«* pogovora:  

V eni do dveh minutah z mirnim glasom povemo bistvo v »sendvič« obliki. Npr.: (če gre 

za partnerja): »Rada te imam in te spoštujem. Ampak, občutek imam, da med nama ni vse v 

redu, da se me izogibaš. Verjamem, da nama bo s pogovorom uspelo razrešiti ta problem.« 

(V »sendviču« smo povedali bistvo.) Potem sogovornika vprašamo, kaj misli o tem. Ko 

govori, mu ne skačemo v besedo. Pozorno ga poslušamo in opazujemo nebesedno 

komunikacijo. Ko pove svoje, razmislimo o povedanem in potem nadaljujmo dialog, ki naj bo 

konstruktiven, v nobenem primeru žaljiv ali kako drugače neprimeren. Vsak pogovor 

zaključite s pozitivnostjo, tudi če nista dosegla soglasja. 

 

Ljudje nas na delavnicah velikokrat vprašajo, kaj naj storijo, če se oseba s katero se želijo 

pogovoriti ne želi pogovarjati. V tem primeru predlagamo strokovno pomoč. Če še vedno ni 

učinka, pa je enostavna rešitev: zaključimo tak odnos, ki nas onesrečuje ob zavedanju, da smo 

se potrudili in naredili vse kar je bilo v naši moči, da ga popravimo.  

 

Kako je z dajanjem nasvetov drugim?  
 

Mnogi radi delijo nasvete, še posebej osebam, ki jim zaupajo svojo stisko, svoj problem 

ali nelagodje. Osebi, ki se nam zaupa, najbolj pomagamo tako, da jo poslušamo, slišimo in 

razumemo. Ji pomagamo problem videti tudi iz drugih zornih kotov, vendar ji ne vsiljujemo 

rešitve. Tako ji pomagamo, da sama pride do optimalne rešitve ZANJO za svojo težavo. Za 

drugega človeka v podobni situaciji bi bila rešitev lahko čisto drugačna. Če tega ne zmore ali 

ne zna, pa ji predlagamo obisk strokovnjaka. Velikokrat namreč svetujejo ljudje, ki nimajo 

ustreznega znanja in s tem naredijo več škode kot koristi.  

 

Primer iz prakse: mlada ženska se je zaljubila v starejšega moškega (leta niso pomembna, 

ampak odnos, da ne bo pomote ). Ko sta se sprla in jo je on pretepel, ji je prijateljica, ki je 

večkrat prisluhnila njenim težavam, svetovala, naj ga pusti. No, in ga je zapustila. Za točno tri 

mesece. Potem sta se spet ljubila, moški pa je ji je prepovedal prijateljstvo z osebo, ki ji je 
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svetovala, naj ga pusti. Pravzaprav sta bila na koncu na to »prijateljsko svetovalko« oba jezna, 

moški ji je celo grozil... 

 

Najboljše pri medsebojnih odnosih in komunikaciji je, da imamo čas vse življenje,  

da pri sebi kaj spremenimo – na bolje, seveda.  

Nikoli ni prepozno.  

 

Pri neupoštevanju pravil uspešne komunikacije pogosto pride do nerazumevanja 

sodelujočih v pogovoru. Še toliko bolj pa prihaja do nesporazumov pri pisni komunikaciji, 

zato je pomembno, da znamo napisati sporočilo tako, da je razumljivo in naslovnika prosimo 

za povratno informacijo o tem, kako je napisano razumel. Primer iz II. svetovne vojne, ki nam 

ga je povedal učitelj v osnovni šoli – napačno postavljena vejica pri pisni komunikaciji: 

Pomilostiti ne, ustreliti! ; Pomilostiti, ne ustreliti! - vse to pa je že stvar kakšnega drugega 

predavanja.  

 

ZAKLJUČNA MISEL: 

Človeštvo je sestavljeno iz pestre palete ljudi. Le s strpnostjo in sodelovanjem, „z 

roko v roki“, lahko dodajamo kamenčke v mozaik boljših medsebojnih odnosov in 

posledično boljšega Sveta. 

Življenje je lepo, če ga živimo v skladu s svojimi možnostmi in zmožnostmi in pri tem 

zavestno ne škodujemo drugim. 

 
 

Kontakt: Lili – lili.drustvo.vita@gmail.com, 041 675 521,  

               Duško – dusko.drustvo.vita@gmail.com, 041 337 727 
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OLJKARSTVO 

Elvis Vuk, predsednik GZ Izola    

 

      Oljkarstvo je kmetijska gospodarska dejavnost, ki obsega gojenje oljk, pridelovanje oliv/oljk 

 in pridobivanje oljčnega olja. 

Oljka (Olea Europea Sativa) je razširjena zlasti na sušnejših obalnih 

območjih Sredozemlja, manj na drugih celinah. V Sloveniji uspeva v Koprskem primorju do 

okoli 250 m nad morjem. Obalni pas od Savudrije do Devina je skrajna meja gojenja oljk 

na Jadranu, širi se tudi v Goriška  Brda. 

Oljkarstvo so na teh območjih pospeševali že grški kolonisti, Rimljani in Benečani. 

Nasadi na terasah so nastajali med francosko zasedbo v začetku 18. stoletja. Pred 120 leti so 

obstajale mešane kulture, med oljke so sejali žita in vrtnine. V starih nasadih je pri nas znanih 

31 sort oljk, prevladujejo pa črnica, drobnica, buga in istrska belica. 

V nove nasade sadijo zlasti istrsko belico, leccino in namizno sorto askolanka, za boljše 

opraševanje pa sorto pendolino. V podnebnih razmerah pri nas dozorevajo oljčni plodovi 

novembra in decembra. Oljke se obirajo ročno ali strojno s tresenjem. Po vsej Istri oljke 

predelujejo v oljarnah, imenovanih torklje. Prvotno je beseda označevala stiskalnico, sčasoma 

pa je po njej ime dobil prostor za pridobivanje oljčnega olja. Torklje so bile od nekdaj 

zasebne, ponekod pa so jih postavljale vaške skupnosti.  

Zaradi ostrejših podnebnih razmer in značilnih tal je istrsko oljčno olje zelo cenjeno 

(posebne učinkovine, vonj). Od leta 1989 deluje blizu Ankarana središče za razmnoževanje 

oljk in gojenje sadik Purissima. Društvo oljkarjev slovenske Istre v Kopru, ustanovljeno 1992, 

skrbi za obnovo nasadov, povečanje pridelka, prireja strokovna posvetovanja in ocenjuje 

kakovost olja. 

Kot smo že omenili, so včasih  pobirali oljke ročno, tako, da so si okoli vratu obesili 

vreče, izdelane iz blaga, po domače imenovane balh, in v njih smukali plodove oljk. Delo je 

bilo zelo zamudno, naporno in dolgotrajno. Takrat so začeli  oljke pobirati šele po 15. 

decembru. 

Danes pa oljke začnejo  pobirati konec meseca septembra in oktobra,  večinoma pobirajo  

s plastičnimi grabljicami ali pa strojno z električnimi grabljami na bazi tresenja plodov iz 

debla. Pri temu načinu pobiranja se mora obvezno uporabljati plastične mreže, ki se jih položi 

pod stebla oljke, v katere se pri pobiranju ujamejo plodovi oljke. Pri hoji po mreži moramo 

biti zelo pazljivi, da ne vlečemo mreže za seboj in da ne hodimo po plodovih. Po končanem 

pobiranju moramo vejice in listje oljke odstraniti in čiste plodove  skladiščiti v mrežaste vreče 

ali zaboje. Še isti dan se mora oljke peljati v oljarno oziroma torkljo. 

Deviško oljčno olje se pridobiva z mehansko predelavo oljk oziroma s hladnim stiskanjem 

pri temperaturi 27 °C. Pri takšni temperaturi še ne pride do kemičnih sprememb sestavin olja. 

Plodove zmeljejo, zmesijo in olje centrifugirajo, prelijejo ali filtrirajo. Med postopkom ni 

dovoljeno dodajati ničesar, razen vode. Deviško oljčno olje slabe kakovosti gre v rafinacijo 

oziroma kemijsko čiščenje. Z dezodorizacijo z vodno paro odstranijo hlapne snovi, neprijeten 

vonj, barvo in zdravju škodljive snovi. Pri tem postopku odstranijo tudi zaželene sestavine, 

kot so antioksidanti, zato mu dodajo sintetične.  

Pri stiskanju oljk v procesu pridobivanja deviškega oljčnega olja ostanejo tropine, ki 

vsebujejo le 6 % olja, ki ga lahko pridobijo s kemijskim postopkom. Tako pridobljeno olje 

tržijo kot olje iz oljčnih tropin.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kmetijstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oljka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oljka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Olj%C4%8Dno_olje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oljka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sredozemlje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_obala
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nadmorska_vi%C5%A1ina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Savudrija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Devin,_Italija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jadransko_morje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gori%C5%A1ka_brda
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%8Dija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Starorimska_civilizacija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1ka_republika
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDito
https://sl.wikipedia.org/wiki/Istra
https://sl.wikipedia.org/wiki/Olj%C4%8Dno_olje
https://sl.wikipedia.org/wiki/1989
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ankaran
https://sl.wikipedia.org/wiki/Koper
https://sl.wikipedia.org/wiki/1992
https://sl.wikipedia.org/wiki/Antioksidant
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tropine&action=edit&redlink=1


28. posvet predsednic Komisij za članice – gasilke v GZ - 2016 
 

 
41 

 

 

Našo predhodniki so oljčno olje hranili v posodah, izdelanih iz kamna, v temnih prostorih, 

sedaj pa se oljčno olje hrani v temnih steklenicah ali posodah, ki so iz nerjavečega jekla. 

Priporočeno je hranjenje v temi, da se ohranja  kakovost. Ob tem mora biti čim manj 

izpostavljeno zraku  (posode zaprte). 

      

 

  

  
 

  

Oljčni nasad 
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NAŠE SLAVLJENKE 

 

MARICA RUPNIK, DOBITNICA KIPCA GASILCA 

 

 

Na Plenumu, ki je bil 23. 4. 2016 v Ljubljani, je bila med 

prejemniki najvišjih odlikovanj v gasilstvu tudi Marica Rupnik 

iz Dol nad Idrijo. 

 

Že nekaj mesecev ji zdravje ne služi najbolje. Od februarja 

je v bolnišnici, zato je v njenem imenu kipec gasilca prevzel 

njen sin Simon. 

 

Marica je dolgo aktivno sodelovala v Svetu članic GZS in v 

tem času so se med nami stkale pristne prijateljske vezi, ki so 

prerasle sodelovanje v okviru dejavnosti Sveta članic. 

Marica je izjemno topla oseba, vsak hip pripravljena pomagati in svetovati. Marsikateri 

dvodnevni posvet članic je popestrila, če ne drugače, s skečem, ki smo ga tam zaigrale ali pa 

je aktivno vlogo pri tem prevzela kar sama. Ponosna je bila tudi  na to, da je pripravljala 

moško ekipo za državno tekmovanje v Kopru leta 1987, saj je bila kot sodnica gasilskih in 

gasilsko športnih disciplin opremljena z ustreznim znanjem. V ekipi je bil najmlajši član star 

21, najstarejši pa 70 let. To je le utrinek iz njenega bogatega življenja, več  je opisano v 

obrazložitvi, ki so jo pripravili ob predlogu za Kipec gasilca. 
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Marici smo osebno želele stisniti roko in ji iskreno izraziti spoštovanje ob prejemu visokega 

odlikovanja, zato smo se štiri odpravile k njej na obisk v Izolo. Čeprav močno shujšana zaradi 

prestanih bolečin in operativnih posegov, nas je presenetila z optimizmom in odločenostjo, da 

nas bo lahko kmalu povabila domov v Dole. Verjamemo, da ji je naš obisk in pozdravi 

mnogih, ki smo jih ji prenesle, vlil še nove energije, ki ji bo pomagala k okrevanju. 

            

Vladka Bučevec 

 

 

OBRAZLOŽITEV ZA KIPEC GASILCA 

 

Marija Rupnik se je rodila 18. septembra leta 1944. 

Od leta 1968 je članica Prostovoljnega gasilskega društva Dole v idrijski gasilski zvezi. Z 

možem Ivanom, predsednikom društva od leta 1982 do leta 1992, sta bila vpeta v vse 

aktivnosti za izboljšanje materialnega položaja društva. Leta 1972 je bila v društvu 

organizirana ženska desetina, ki se ji je Marica z veseljem pridružila. Desetina je bila vrsto let 

zelo aktivna na tekmovalnem področju in se je večkrat udeležila državnih gasilskih 

tekmovanj. 

Z aktivnim izobraževanjem je pridobila čin nižje gasilske častnice 2. stopnje, opravila pa 

je tudi specialnost sodnice gasilskih in gasilskošportnih disciplin. Večkrat je bila članica 

ocenjevalnih komisij na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih. V Gasilski zvezi Idrija 

je skoraj dve desetletji vodila Komisijo za članice. Z veliko požrtvovalnostjo je motivirala 

vodstva gasilskih društev, da so ustanavljala komisije za članice. Kot predsednica regijske 

Komisije za članice je za gasilke Severnoprimorske regije vrsto let organizirala pohode, 

izlete, ekskurzije, posvete in izobraževanja. Zelo se je trudila povezati gasilke v regiji in na 

nevsiljiv način izvajala sklepe Kongresov Gasilske zveze Slovenije, da ima vsako društvo v 

sestavu tudi članice. Od leta 2003 do leta 2013 je bila aktivna članica Sveta članic pri Gasilski 

zvezi Slovenije. Leta 2012 je organizirala zasedanje Sveta članic v Idriji, v počastitev 100-

letnice ustanovitve ženske gasilske čete PGD Idrija, ki je bila med prvimi ženskimi četami na 

Slovenskem. 

Marica je tradicijo gasilstva prenesla na otroka in vnuke. Ima velik čut odgovornosti za 

uresničitev zastavljenih načrtov, zna prisluhniti ljudem, jim pomaga in z optimizmom vliva 

pogum. Je odlična organizatorka in dosledna pri delu. Kljub gospodinjskemu opravilu na 

veliki kmetiji je vedno našla čas za aktivnosti, ki so prispevale k napredku društva in kraja ter 

povezovanju in izobraževanju gasilk. Med krajani, občani, gasilci in gasilkami uživa velik 

ugled ter spoštovanje. Aktivna je v Društvu podeželskih žena Idrija-Cerkno, saj je njegova 

dolgoletna predsednica. Za vsestransko aktivnost je prejela nagrado Občine Idrija in več 

gasilskih odličij. Med slednjimi so tudi odlikovanje za posebne zasluge, gasilska plamenica 2. 

stopnje in plaketa gasilske veteranke.  

Glede na vloženo delo, osebni prispevek h krepitvi gasilske organizacije, širjenje idej na 

področju vzgoje mladih gasilk in gasilcev, vključevanje članic v gasilske vrste ter drugih 

nalog s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je predlagana tudi za 

gasilsko priznanje Kipec gasilca. 
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OKROGLI JUBILEJI 

 

Stopaj po sledi mavrice, 

stopaj za zvoki pesmi 

in vsepovsod 

te bo obdajala lepota. 

Po sledi mavrice vodi 

pot iz najbolj goste megle. 

 

Navajska pesem 

 

 

 

Spoštovane slavljenke Marinka Cempre Turk, Manca Ahačič, Marija 

Kunstelj in Ivana Šuler! 

 

V imenu Sveta članic vam iskreno voščim ob okroglem jubileju z željo, da 

bi bile obkrožene z ljudmi, ki vas polnijo s pozitivno energijo, da bi vam bila 

sreča naklonjena in bi vas povsod spremljala mavrica. 

          Vladka Bučevec 
 

 

 

                                       IVANA ŠULER                                          
 

Gasilska kolegica Ivanka Šuler bo v decembru praznovala 80. rojstni dan. V gasilske vrste je 

vstopila leta 1955 in v tem času opravljala različne naloge in zadolžitve. 

Na začetku svoje gasilske poti je opravljala tajniške posle v PIGD TUS Slovenj Gradec in 

poleg tega še veliko časa namenila aktivnostim vključevanja gasilk v gasilska društva. Leta 

1978 je postala članica Predsedstva GZ Slovenj Gradec in bila predsednica Komisije za delo s 

članicami pri gasilski zvezi. Pred upokojitvijo pa je dve mandatni obdobji opravljala funkcijo 

podpredsednice društva. Po upokojitvi se je včlanila v PGD Slovenj Gradec in opravljala 

tajniške naloge ter poskrbela za ureditev arhiva in knjižnice. Veliko prostega časa je žrtvovala 

za svoje izobraževanje in izobraževanje gasilskega kadra. Vedno je bila pripravljena priskočiti 

na pomoč pri organiziranju različnih prireditev. V komisiji za delo s članicami pri Gasilski 

zvezi Slovenije je zastopala Koroško regijo. Bila je pobudnica za organizacijo srečanja gasilk 

Koroške regije. Za dober program in dobro izvedbo je vložila veliko prostega časa in 

organizacijskih veščin. Srečanje je postalo tradicionalno in na enem izmed njih je bila 

slavnostna govornica. V mnogih svojih razpravah je vzpodbujala gasilke za delo v gasilstvu in 

izobraževanje. 
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Na IX. Kongresu v Brežicah (7. – 8. junij 1980) je kot delegatka nastopila z referatom o 

ženski samoupravljalki, materi, vzgojiteljici kot pomembni dejavnici v gasilski organizaciji.  

23. in 24. 5. 1986 je bil v Slovenj Gradcu organiziran seminar za voditeljice občinskih komisij 

za delo članic v gasilskih društvih in gasilskih zvezah. Poleg tega, da je bila organizatorica 

tega posveta, je na njem predavala na temo »Izkušnje in predlogi za organizacijo srečanj 

članic gasilskih društev in dejavnosti gasilk na koroškem področju«.  

V letu 1993 je sodelovala v izvršilnem odboru za pripravo XII. Kongresa v Slovenj Gradcu. 

Za svoje predano delo v gasilstvu je prejela vrsto priznanj, odlikovanj in listino o častnem 

članstvu. Na plenumu GZS, 14. maja 2005, na Bledu je prejela Kipec gasilca kot posebno 

visoko priznanje gasilske organizacije za izjemne zasluge, pomembne za razvoj in napredek 

gasilske organizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji. 

 

Ivanki se ob visokem življenjskem jubileju zahvaljujemo za njen bogat prispevek gasilski 

organizaciji. Želimo ji veliko zdravja in zadovoljnih let med gasilskimi prijatelji. 

 

Svet članic pri Gasilski zvezi Slovenije 

 

 

  

                           MARINKA CEMPRE TURK                                    

 

 

 

 

 

Marinka Cempre Turk se je pred 43 leti včlanila v 

PGD Dolnji Logatec. Opravila je tečaj za gasilko in 

takoj pričela načrtno delati z mladimi v društvu in 

skrbela za njihovo izobraževanje in vzgojo. 

 

Na njeno pobudo so se v GZ Logatec začela 

srečanja gasilske mladine – do sedaj je bilo 

organiziranih že 35 srečanj.  

 

 

Nenehno se je izobraževala in pridobila čin visoke gasilske častnice 2. st. Že leta 1984 je 

opravila tečaj za sodnico gasilskošportnih disciplin in sodelovala na vseh nivojih tekmovanj, 

od društvenih do mednarodnih. Opravila je tudi več drugih specialnosti. Še posebej ji je na 

kožo pisana specialnost predavateljice, saj je redno prisotna pri prenašanju znanja na 

generacije gasilcev od PGD do GZS. 

 

1977 je v PGD prevzela funkcijo tajnice in jo vestno opravljala 21 let. V mandatnem 

obdobju 1988-1993 je opravljala funkcijo podpredsednice GZ Logatec, nato pa bila kar 20 let 



28. posvet predsednic Komisij za članice – gasilke v GZ - 2016 
 

 
46 

 

 

predsednica zveze. Od leta 1993 do 2008 je opravljala funkcijo podpredsednice GZS, nato pa 

bila še en mandat članica UO GZS. V organih GZ Slovenije si je ves čas prizadevala za 

vključevanje članic v vse naloge gasilstva – vse ovire je premagala z močno voljo in 

vztrajnostjo. Aktivna je v CTIF skupini »Ženske v gasilstvu in reševalnih službah«. To nalogo 

ji je zaupal Svet članic GZS in ga z vso vestnostjo odgovorno opravlja še danes. V Notranjski 

regiji skrbi za aktivnosti in delo veteranov.  

 

Pomembno je njeno obdobje, preživeto na Upravi Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje, kjer je uspešno delovala pred upokojitvijo. Skratka, njeno delo je v naši 

organizaciji pustilo in pušča pomembne dosežke, razvoj in napredek. 

 

Aktivno je bila vključena tudi v številne intervencije na območju GZ Logatec in širše - 

gašenje čezoceanke v Kopru in velikih požarov na Krasu, odpravo posledic poplav in neurij v 

Železnikih ter na Ptuju, odpravo posledic žledoloma 2014 v občini Logatec. 

 

Marinka je bila v letu 2010 je bila - zaradi svojih zaslug v gasilstvu - predlagana za 

Slovenko leta. Za vsestransko delo je prejela številna priznanja. Med drugim je prejemnica 

odlikovanja za posebne zasluge, zlatega znaka in kipca CZ, spominske plakete občine 

Logatec,  odlikovanja ob 60-letnici GZ Logatec ter najvišjega priznanja v gasilski organizaciji 

- priznanja Matevža Haceta.  

 

Draga Marinka! 

Hvala za vse, kar deliš z nami. Ob življenjskem jubileju ti želimo obilo zdravja ter 

večnega optimizma v krogu družine, gasilcev in prijateljev.  

PGD Dolenji Logatec, 

GZ Logatec, 

Notranjska regija  

  

 

NOMINIRANKA ZA SLOVENKO LETA  (leta 2010) 

 

Marinka Cempre Turk je diplomirala na Pedagoški fakulteti iz razrednega pouka in 

knjižničarstva ter je mati dveh otrok, sedaj pa tudi ljubeča babica, ki je nenehno pripravljena 

razvajati svoje vnuke.  

Že od leta 1973 je članica prostovoljne humanitarne organizacije, v kateri je preko 40.000 

operativnih članic in članov, ki opravljajo naloge reševanja in gašenja ob požarih ter naravnih 

in drugih nesrečah. Ob zadnjih poplavah je posledice le-teh odpravljalo skoraj 20 000 članov, 

med katerimi je bila tudi Marinka. Kot dolgoletna članica je sodelovala na številnih 

intervencijah kot npr. pri gašenju prekooceanske ladje v ladjedelnici v Izoli, gašenju velikih 

požarov na Krasu, pri reševanju v Ukvah v Italiji, kjer je plaz zasul celo vas, odpravi posledic 

poplav v Železnikih ter na številnih drugih nesrečah.  

Da bi lahko opravljala te naloge, se je morala nenehno izobraževati in usposabljati, tako je 

leta 1973 opravila tečaj za gasilko in postopno pridobila čin visoke gasilske častnice I. 

stopnje, kar je najvišji čin v gasilski organizaciji. Marinka pa je tudi zagnana sodnica, saj je 

svoje sodniške izkušnje prenesla tudi izven državnih meja in postala mednarodna sodnica za 

sojenje na gasilskih olimpijadah, na katerih sodelujejo gasilci z vsega sveta. 

S svojo aktivnostjo je hitro pokazala vodstvene sposobnosti in dolga leta (21 let) 

opravljala naloge tajnice društva, en mandat je bila podpredsednica Gasilske zveze Slovenije 
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trenutno pa opravlja naloge predsednice Gasilske zveze Logatec ter predsednice Sveta članic 

GZS. Slednjo nalogo opravlja že 12 let in zaradi njene zavzetosti in resnega pristopa, se je 

vloga žensk v gasilstvu močno povečala, saj je trenutno od 133 000 članov kar 23% gasilk 

(okrog 30 000).  

Tudi Marinkino poklicno delo je povezano z reševanjem življenj in imovine, saj opravlja 

naloge dispečerja v regijskem centru za obveščanje, kjer so njene odločitve ključnega pomena 

za uspešno interveniranje pripadnikov zaščite in reševanja.  

Gasilska organizacija se je Marinki v lanskem letu zahvalila, za njen velik prispevek k 

razvoju gasilstva, z najvišjim priznanjem organizacije – nagrado Matevža Haceta. 

Marinka je svoje življenje posvetila humanitarnosti in nesebični pomoči in nikoli ji ni bilo 

žal prečutih noči ter neštetih ur preživetih na intervencijah, pri vzgoji gasilskega podmladka 

ali uvajanju gasilk v organizacijo. S svojim delom je prispevala in še prispeva k uspešnejšemu 

reševanju ljudi, ki jih ogrožajo številne nesreče in jim strežejo ne le po materialnih dobrinah, 

ampak tudi po največjem bogastvu – življenju. Marinka je človek, ki je za reševanje bližnjega 

v nesreči pripravljena žrtvovati tudi lastno življenje.  

 

 

          Anton Koren, 

predsednik GZS 2008 - 2013 

           

 

60 razlogov za nominacijo za naj slovensko 60-letnico 

Marinka, za slavljenko leta te nominiramo zato,  ker: 

1. Se je v sredo, 15. 2. 1956, ko si prijokala na svet, poleg tebe rodilo še 96 prebivalcev 

Slovenije. 

2. Ima  15. februarja rojstni dan 5.928 oseb.  

3. Tvoje ime Marinka izhaja iz latinske besede marinus, kar pomeni morski. 

4. Ima  ime MARINKA: 1.712 (ali 0,16 %) vseh žensk. 

5. Je ime MARINKA na 143. mestu po pogostosti imen. 

6. Se je v obdobju od leta 1951 do 1960 rodilo 574 MARINK, kar je predstavljajo 0,39%  

in je bilo to ime na 58. mestu. 

7. Je bilo v Primorsko-notranjski regiji od leta 1951 do 1960 le 26 novorojenk s tem 

imenom. 

8. Morda obstaja tudi kakšna anekdota, kako si dobila ime, nam je bila všeč tale o 

Marinki: 

"Več kot poldrugo uro je bilo do Poljan, kamor sta me starša zaupala botroma, da 

sta me staro komaj nekaj dni nesla h krstu. 

Seveda je bilo župniku treba povedati, na katerega svetnika naj me krsti. Spogledala sta 

se; doma se v naglici in zmedi o tem niso dogovorili. 'Naj bo kar Marija,  pa se bodo 

domači sami odločili, kako jo bodo klicali,' sta se dogovorila botra ter to povedala 

župniku in našim! Starša sta se spogledala, saj sta imela pripravljeno drugo ime. 

'Bo pa Marinka,' je predlagala mama. 'Saj ni treba, da ima že od rojstva rinko,' ji je 

oponesel ata. Tako mi je ostalo ime: Marinka!" 
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9. Je število oseb s priimkom CEMPRE: 13. 

10. Je med vsemi priimki CEMPRE po pogostnosti uvrščen na 17032. mesto.  

11. Ker je pogostost imena MARINKA CEMPRE TURK  manjša kot pet % oziroma se ta 

kombinacija sploh ne pojavi, torej si preprosto unikatna. 

12. Je v Vulkanu zapisano, da si v gasilske vrste stopila 1.1. 1073, torej skok v novo leto 

in skok v novo organizacijo. 

13.  Si na dan nominacije, 26. svečana, v letu Gospodovem 2016,  v gasilski organizaciji 

že 43 let, 1 mesec in 26 dni ali 15662 dni (vključno s prestopnimi dnevi). 

14. Si rojena v znamenju vodnarja, za katere velja, da so prijateljski, ekstravagantni, 

težijo k novostim in napredku. 

15. Vodnarja v tebi prepoznamo po tem, da lahko vsakogar v pogovoru presenetiš, saj 

lahko miren klepet naenkrat postane burno razpravljanje z obilico kretenj. 

16. Imaš kot vodnarka dar, da si do sebe ravnodušna,  to pa spremljajo vedrina, 

altruizem, smisel za druženje in prijateljstvo, družbena predanost in smisel za 

skupinsko ustvarjanje. 

17. Si spet med inovatorji, saj ste menda vodnarji izumili kanapeje in slane prigrizke, ker 

v kuhinji ne želite preveč izgubljati časa. 

18. Si tudi kot vodnarka, kar se tiče denarja, bojda nekaj posebnega. Če ti kdo omeni 

denar, zamahneš z roko in rečeš, da boš o njem razmišljala naslednje leto, če boš 

imela kaj časa, ali pa boš preprosto pogledala izza očal in rekla: »Denar je ideja 

svobode, vse drugo je nepomembno!« 

19. Raje kot o denarju tuhtaš, kako rešiti kakšen problem, predvsem tak, ki se tiče 

drugih. Res pa je, da vodnarji pritegnete denar verjetno ravno zato, ker o njem ne 

razmišljate. 

20. Si idealna partnerka, saj je vodnarka, ki jo ujame pravi moški, zvesta življenjska 

sopotnica, ki  ceni predvsem inteligenco, šarm, duhovitost in zabavnost. 

21. Veš, da moraš za požare obuti koničaste čevlje in za slovesnosti spredaj odsekane. 

22. Imaš poklic, ki ga v šifrantu statističnega urada ni več zaslediti. 

23. Si višja knjižničarka, vendar ne po telesni višini. 

24. Si za to, da prideš domov do Janeza, pripravljena preko vseh voda, v razmerah, ki bi 

se jih ustrašil marsikateri filmski junak. 

25. So v kitajski horoskop zapisali, da si opica, katere glavni značilnosti sta bistrost in 

razsodnost. 

26. Si bistra kot voda v izviru in se lahko spoprimeš skoraj z vsakim opravilom; bolj kot 

je zahtevno in zapleteno, ljubše ti je.  

27. Z ostrim razumom nenehno iščeš nove izkušnje in sveže izzive, ki spodbujajo tvoje 

čute. 

28. Imaš neustavljiv smisel za zabavo, uživaš v šalah, ukanah in zabavnih zgodbah. 

29. Te prevzame »hudiček«, če se dolgočasiš. Takrat se ti oči hudomušno zasvetijo in 

preprosto jo moraš malo zagosti, iz samega užitka. Potem pa mirno sediš, z 

nasmeškom na ustih in opazuješ, kaj si »ušpičila«. 
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30. Se je tvojim otrokom, sedaj pa se verjetno zdi vnukom, da imajo sestro, ne pa mame 

ali babi, saj imaš lastnosti Petra Pana - ves čas ohranjaš mladostnost. 

31. Uživaš v družbi otrok, se igraš z njimi, deliš njihovo dobro voljo in sodeluješ v 

njihovih razpravah.  

32. Klepetaš in pripoveduješ šale svojim najmlajšim ali pa si zleknjena med njimi in jih 

držiš v napetosti z eno izmed čarobnih povesti pred spanjem. 

33. Si bila prepričana, da si uspešno potolažila razjarjenega moškega, ki se je jezil na 

svojo ženo, ki je izgubila otroka…ampak, včasih je pomembno tudi to, kdo stoji za 

tabo. 

34. Je o tebi celo Lojze Slak napisal pesem …Marinka, Marinka, imaš prekrasen 

fris…Marinka, Marinka, zakaj ne daš mi kiss…Hmm, na tole angleško dvorjenje te 

verjetno ne bi ujel. 

35. Angleščina ni tvoj materni jezik in čeprav nisi odličen lingvist, 

te to nič ne moti, ko celo na Japonsko pot te vodi. Vse se zmeniti 

znaš, saj na srečo še dve zdravi roki imaš. 

36. Se kot bi mignil, naučiš raznih spretnosti in prej kot se človek 

dobro obrne, že najdeš način, da izboljšaš, kar si se odločila. 

37. Si edina slovenska gasilka (tudi moškega takega ni junaka), o 

kateri so objavili članek v Biltenu v japonščini. 

38. Si razložila gasilcem, da je pivo najboljša tekočina za gašenje, 

saj vsebuje CO2, vodo in še peno. 

39.  Znaš »hondlati« z našitki in spominki in tvoj zadovoljen 

nasmešek je pokazatelj, da si naredila dobro zamenjavo. 

40. Se še vedno ne znaš toliko držati naprej pri jedi, da ti kaj ne bi padlo na havbo. 

41. Se gotovo spomniš Vorančevih solzic in tegale odlomka: Voranc je s hriba gledal v vas, 

ki je gorela, gledal je šolo, ki jo je sovražil in ni hotela pogoreti. Čez nekaj časa je stekel 

s hriba dol v dolino. Pred vasjo, kjer so se zbirali ljudje in opazovali gorečo vas, je 

Voranc objel mati in zajokal, Mati mu je rekla:«Saj bo bolje, Voranc.« »Ljuba mati, 

zakaj ni pogorela šola?« jo je v solzah vprašal Voranc. 

42. Si v Postojni na centru morala vedno s trezno glavo odreagirati, ko so poklicali na 

pomoč, pa čeprav le zato, da bi cigan dobil primeren odgovor in se sam odpeljal v 

Ljubljano. 

43. Je tudi Don Juan pel pesem o Marinki (Marini); Povej mi Marin(k)a, zakaj ne poznaš 

me več, povej Marin(k)a, zakaj umikaš pogled… 

44. So bili v bloku dobro organizirani, ko je zagorelo in si lahko odhitela na intervencijo. 

45. Si na tekmovanjih vedno suvereno in pravično sodila in se znašla med moškimi 

kolegi, predvsem pa kolegicami in posojeni svinčnik na republiškem tekmovanju 

menda v Ribnici, je bil prvi stik s kasnejšo prijateljico, del naše več peresne deteljice. 

46. Tvoja roka spretno oblikuje umetelno oblikovane črke, s katerimi si okrasila tudi 

knjižico gasilsko-športnih disciplin Vinka Sentočnika, ko je zadnjič sodil na 

tekmovanju. 
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47. Si nas, gasilske, prijateljice, povabila v Cerknico in na sprehod okrog Cerkniškega 

jezera, pa ni naslednji dan ne deževalo, kaj šele da bi bila kakšna huda ura, očitno še 

nismo take coprnice, da bi zmotile Uršulo. 

48. Si nekoč na posvetu v Dobrni, ko si oblekla majico s podobo gasilke rekla: »Moja ima 

pa širši nasmeh kot tvoja!« 

49. Si si z malo kislim nasmehom rekla, ko smo na Dobovcu gledale od toče obuškane 

avtomobile: »Še dobro, da nismo šle že peš na Kum. Glave imamo pa le cele.« 

50. Si bila nominirana za Slovenko leta in za nas si bila zmagovalka nominacije kljub 

temu, da je kipec odnesla druga (pa saj nimaš prostora  za vsa priznanja in 

odlikovanja).  

51. Deliš lepe in manj lepe trenutke z nami. 

52. Si v letih, kar se poznamo, postala naša iskrena prijateljica, del več peresne deteljice, 

včasih kakšno pero manjka, vendar je v naših mislih z nami. 

53. Smo skupaj na izletih uživale, ne le v lepotah videnega, ampak tudi v dobri družbi. 

54. O tebi, torej Marinki, obstaja tudi pravljica Pesem o vili, ki jo je napisala Marina 

Farkaš. 

55. Smo ponosne, da si prejemnica kar dveh nagrad za življenjsko delo, nagrade Matevža 

Haceta in kipca civilne zaščite. 

56. Si uspešna voditeljica, kjerkoli že, naj bo v društvu, na zvezi, Svetu članic,…na sejmu, 

izletu, obisku.  

57. Si že v klubu »Nimam časa«, pa si vendar znaš vzeti čas za prijatelje in tiste, ob 

katerih ti je prijetno. 

58. Si imela poplavo v hiši, pa si kljub stresu ohranila trezno glavo in intervenirala po 

protokolu. 

59. Te optimizem ne zapusti, zate je kozarec vedno na pol poln.  

60. Si  

MLADOSTNA, 

AVANTURISTKA,  

RADOVEDNA, 

IZNAJDLJIVA, 

NORČAVA, 

KREATIVNA, 

ABSOLUTNO ENKRATNA…. 

 

 

 

 

 

 

 

Vladka Bučevec 
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                      MARIJA KUNSTELJ                                                           
 

 

Marija Kunstelj je od 10. avgusta dalje 

Abrahamovka!  

Kdor jo pozna, ji vsekakor tega ne bi pripisal. 

Mladostna, polna energije, novih svežih idej in 

seveda nazamenljive sposobnosti prepričevanja v vse 

sorte podvige in projekte.  

Odraščala je kot soseda gasilskemu društvu. 

Nekako neizogibno je bilo, kaj se bo zgodilo – 

življenje, posvečeno gasilcem. Doma je bilo takrat 

veliko dela, a je že kot 20-letna postala tajnica 

društva. Končala je Srednjo šolo za kemijo, se takoj 

zaposlila kot kemijski tehnik in si ustvarila družino. 

Leta 2000 je diplomirala na Ekonomski fakulteti in si 

tudi kmalu poiskala službo v novi stroki. Gasilci 

seveda niso počivali, pridobila je čin višji gasilski 

častnik, 7 let je bila tudi predsednica društva.   

Ena njenih najboljših in najmočnejših lastnosti 

je, da ima sposobnost prepoznavanja potenciala v 

ljudeh, ki jih sreča. Nato premeteno in z neusahljivo energijo pripravi posameznike in skupino 

ljudi do organiziranja različnih dogodkov, kot so: intimna večerja članic domačega društva, 

dvanajst treningov mentorjev, tri mednarodne mladinske izmenjave, praktične vaje za članice, 

Zrcalce, srečanje članic GZS, 10. državni kviz za mladino, izdaja super knjige društva o 90-

letnici in seveda 1. medgeneracijsko srečanje ter še marsikaj bi se našlo. Če si ob njej, je 

»treba fejst migat'«.  In za to smo ji lahko vsi, ki jo srečamo, iskreno hvaležni. 

 

                                                           Saša Kovačević 
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                              MANCA AHAČIČ                                                   

 

Manca je bila rojena 31. oktobra 1976 v Ljubljani.  

V gasilske vrste je vstopila februarja 1996, ko se je 

pridružila članicam PGD Bitnje v GZ MO Kranj. V društvu je 

delovala na področju dela z mladino, članicami in starejšimi 

gasilci. Tam se je med članicami porodila ideja o izvedbi 

demonstrativne vaje, ki bi jo ob minimalni tehnični pomoči 

članov v večini izvedle članice same. V letošnjem letu smo 

gasilke GZ MO Kranj izvedle že 10. vajo članic.  

Leta 2008 je za obdobje petih let prevzela vodenje komisije 

za članice GZ MO Kranj in članice vodila tudi na nivoju GZ 

Gorenjske. Tudi pred tem obdobjem je delovala na nivoju GZ 

MO Kranj, saj je nadomeščala predhodnico, ki je bila na 

porodniškem dopustu. V tem obdobju je področje dela s članicami v GZ MO Kranj doživelo 

razcvet. 

Ob izteku mandatnega obdobja 2008 - 2013 se je odločila, da je čas za nove izzive, ki jih 

je našla v PGD Bistrica pri Tržiču. 

V tem mandatu je poleg aktivnega operativnega dela v matičnem društvu tudi predsednica 

Komisije za članice GZ Tržič in GZ Gorenjske ter aktivna članica Sveta članic pri GZ 

Slovenije. Je aktivna sodnica na gasilskih tekmovanjih. 

Od leta 1999, ko je opravila osnovni tečaj za gasilca, se je nabralo ogromno izobraževanj. 

Opravljena ima izobraževanje za mentorja mladine, strojnika, uporabnika radijskih postaj, za 

nosilca IDA,  inštruktorja, tehničnega reševalca, predavatelja, sodnika gasilsko-športnih 

disciplin, tečaj za gašenje notranjih požarov – modul A in za preventivca. 

Njen trenutni čin je višji gasilski častnik I. stopnje. Za svoje delo je prejela več odlikovanj 

in priznanj: značko za dolgoletno delo – 20 let, plaketo GZ za zasluge pri gasilstvu, zaščiti in 

reševanju, hkrati je tudi prejemnica priznanj gasilske zveze III. in II. stopnje in  gasilskih 

odlikovanja III. in II. stopnje. 

Več let se je z ekipo udeleževala preverjanj ekip prve pomoči, kjer so dosegale zavidljive 

rezultate. 

Tudi v svojem poklicnem življenju je vpeta v gasilstvo. Zaposlena je v Požarnem 

laboratoriju Zavoda za gradbeništvo Slovenija. Aktivna je tudi na področju Civilne zaščite.  

S partnerjem Jožetom sta si uredila prijetno domovanje  v Bistrici pri Tržiču, kjer se jima 

je leta 2013 pridružil Otto, leta 2014 pa še Mija. 

Glede na njeno zagnanost in predanost delu verjamem, da bo v gasilstvu na Slovenskem 

še naprej puščala vidne sledi. 

 

      Jana Potočnik 
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ZAHVALA 

 
 
 
Na materinski dan, 25. marca 2016, sem rodila zdravega fantka 

Dimitrija, težkega 3220 gramov in velikega 53 cm. 
 
Ko sva že uživala doma in naju je tata razvajal, smo prejeli 

čudovito ročno izdelano čestitko, od Vladke, članic Sveta članic GZS 
in udeleženk izobraževanja v Preboldu. Srčna hvala Lani Bučevec za 
prelepo izdelano voščilnico, hvala Vladki, članicam Sveta članic GZS 
in vsem udeleženkam izobraževanja v Preboldu za iskrene lepe želje 
in čestitke! 

 
Hvala vsem, da ste se nas spomnili ob našem najsrečnejšem 

dogodku! 
 

Katarina Kenda Maver 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Jurij Kenda Maver 
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OB SLOVESU 

ISKANJA 
 

Valovi butajo ob obalo, 
gladijo ostrine, 

razjedajo ravnine… 
 

Neskončnost 
– iskanja v neskončnosti… 

 
Pristanišča in zopet valovi, 

ki me nosijo s seboj v neskončnost. 
 

Nekoč, davno sem bil že rojen, 
zdaj – ta trenutek obstajam! 

 
In nekoč, 

nekoč bom nehal obstajati, 
kot kapljica rose, 

ki izgine, 
ko jo obsveti sončni žarek. 

                                                                Danilo Golob 

V spomin tovarišu ERNESTU EÖRYJU   

 

 

 

 

Življenje vsakega posameznika je polno, konča pa se v trenutku in v bolečini onemimo. 

 Prav je, da se gasilci ob odhodu očeta novodobnega slovenskega gasilstva spomnimo 

našega velikega tovariša in se z besedami sprehodimo po njegovi veličastni življenjski in 

gasilski poti. 

  

Ernest Eöry se je rodil v kraju Hodoš pred osemdesetimi leti. Otroštvo je preživel na 

očetovi kmetiji, kar je botrovalo tudi temu, da je postal inženir agronomije in delal v svojem 

poklicu. Kasneje je zaradi gospodarske nuje prevzel še Pletilstvo v Prosenjakovcih, kjer je kot 

direktor delal vse do svoje upokojitve. Aktivno je sodeloval tudi na političnem področju. Bil 
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je poslanec v skupščini Republike Slovenije, v občinskih organih v Murski Soboti, v organih 

Madžarske narodnostne skupnosti, krajevnih skupnostih in na mednarodnem področju. 

Neizmeren pečat pa je pustil prav v gasilski organizaciji, v katero se je vključil že leta 

1950 na Hodošu. Z gasilskim izobraževanjem je začel v gasilski šoli v Medvodah, potem pa 

uspešno končal ostala izobraževanja in si pridobil najvišji gasilski čin – visoki gasilski častnik 

2. stopnje. Naš sotovariš, ki je  bil mož časti in gasilski vizionar, je opravljal številne funkcije 

v Prostovoljnem gasilskem društvu in Gasilski zvezi Murska Sobota, kjer je bil med drugim v 

obeh predsednik, kasneje pa častni predsednik. V slednji je opravljal funkcijo kar 25 let. 

  

Že od leta 1968 pa je bil prisoten tudi v organih Gasilske zveze Slovenije ter jo po odstopu 

dr. Božiča leta 1989 prevzel kot predsednik. Krmilo slovenskih gasilcev je torej prevzel v 

času mnogih družbenih sprememb doma in tujini. Zlasti v času po osamosvojitvi je skupaj s 

sodelavci postavljal temelje današnjega modernega gasilstva. Danes ni dilem, da so gasilci 

ključni steber sistema zaščite, reševanja in pomoči. In danes tudi ni dilem, kdo so resnični 

junaki današnjega časa, katerim državljani najbolj zaupajo. Vse to je tudi njegova 

zasluga. Veste, v besedah smo si vsi ljudje podobni, razlikujemo se v dejanjih. In prav v teh 

dejanjih je bil tov. Ernest Eöry unikaten, kako pomagati bližnjemu odgovorno, strokovno, 

pošteno in v duhu gasilskega tovarištva. Na teh temeljih bomo gradili tudi njegovi  nasledniki. 

Funkcijo predsednika gasilske krovne organizacije je opravljal do leta 2008, ko jo je na 

gasilskem kongresu v Krškem predal vodenje svojemu nasledniku, sam pa postal častni 

predsednik. Pri opravljanju svojega poslanstva pa ni zaznamoval le slovenskega gasilstva, 

ampak je tudi vzpostavil sodelovanje na obmejnem področju in širše ter z mednarodno 

gasilsko organizacijo CTIF, katere član je bil. 

  

Za svoje delo je prejel številna visoka domača in mednarodna priznanja in odlikovanja. 

Med najžlahtnejša pa zagotovo sodijo odlikovanje predsednika Republike Slovenije – Zlati 

red za zasluge, priznanje za življenjsko delo s področja zaščite in reševanja – kipec Civilne 

zaščite in najvišje priznanje v gasilski organizaciji – priznanje Matevža Haceta. 

  

Vsi, ki smo imeli možnost sodelovati in delati s tem izjemnim možem časti, vemo, da je 

bil klub letom neumoren, naprednih idej in predan gasilstvu do zadnjega diha. Še v preteklem 

tednu je bil navzoč na sejah Gasilske zveze Slovenije in gasilske regije Pomurja. Hrbtenica 

mu je do konca služila za pokončno držo, strokovne argumente in širjenje vrednot. Ne pa za 

priklanjanje, kar marsikdo počne danes. Zato vedite, da bomo njegove in naše skupne 

vrednote, kot so prostovoljstvo, humanitarnost, pomoč bližnjemu, etika in lojalnost do 

domovine ter ljudi, pomurski in slovenski gasilci živeli še naprej. 

  

Spoštovani, v gasilski organizaciji se zavedamo, da smo izgubili velikega gasilca in 

iskrenega prijatelja. Pa vendar vedite, da ga nikoli ne bomo pozabili kot človeka, gasilca in 

prijatelja. Na gasilski poti je veliko odrekanj. Pa vendar so njegovi najbližji vedeli, da mu je 

bilo gasilstvo položeno v zibelko in so ga pri tem podpirali. Gasilska organizacija mu je 

hvaležna, da je lahko bil pokojni tudi del nas, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. 

  

Častni predsednik Gasilske zveze Slovenije, tov. Ernest Eöry, za vse, kar ste storili za 

napredek gasilstva v Republiki Slovenji in širše, se vam vsi gasilci in gasilke iskreno 

zahvaljujemo. Počivajte v miru. 

Dušan Utroša,VKGČ, 

gasilski poveljnik Pomurske regije 

in član poveljstva GZ Slovenije 
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ERNESTU EÖRYU, častnemu predsedniku 
Gasilske zveze Slovenije v spomin 

 

V petek, 4. 11. 2016, smo se na pokopališču v Hodošu poslovili 

od Ernesta Eöryja, častnega predsednika Gasilske zveze 

Slovenije. 

Končala se je življenjska pot dolgoletnega predsednika gasilske 

organizacije, ki je ogromno prispeval k razvoju gasilstva v 

Sloveniji. Član gasilske organizacije je postal leta 1950 v 

rodnem Hodošu. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je pričel 

z delom v organih gasilske zveze Murska Sobota, kasneje postal 

njen predsednik in jo vodil 25 let. Leta 1976 je bil na 8. 

Kongresu v Novi Gorici izvoljen v nadzorni odbor in na 10. 

Kongresu za podpredsednika. Po odstopu predsednika dr. 

Branka Božiča leta 1989 je postal predsednik in Gasilsko zvezo Slovenije vodil do Kongresa 

v Krškem v letu 2008. Delegati na Kongresu so mu podelili naziv častnega predsednika GZS.  

Vodenje gasilske organizacije je prevzel v času številnih družbenih sprememb in 

osamosvojitve Slovenije. Pod njegovim vodstvom je gasilska organizacija s številnimi 

pobudami aktivno sodelovala pri sprejemu nove zakonodaje s področja gasilstva in 

požarnega varstva. Veliko svojih prizadevanj je usmeril v usposabljanje in izobraževanje 

gasilskega kadra, saj se je zavedal, da je to pogoj za uspešnost gasilskega poslanstva. Bil je 

zelo aktiven na mednarodnem področju. Uspelo mu je, da je bila Slovenija že leta 1992 

sprejeta v mednarodno gasilsko organizacijo  - CTIF, do lanskega leta je vodil skupino za 

podonavske države, navezal številne stike in dobro sodeloval s številnimi gasilskimi 

organizacijami v Evropi.  

Med številnimi nalogami in problemi v gasilstvu ni nikoli pozabil na primeren položaj 

mladine, članic in veteranov v gasilskih vrstah. Kongresne usmeritve za ta tri področja zanj 

niso bile le črke na papirju, ampak zaveza za izboljšanje položaja. Če primerjamo sedanjo 

zastopanost žensk v organih in komisijah GZS in zastopanost v času njegovega vodenje 

GZS, opazimo veliko razliko. V tradicionalno moški organizaciji je uspel s predlogoma, da 

eno od podpredsedniških mest zasede ženska in da sta dve članici v poveljstvu GZS. To je bil 

velik korak, zgodovinski korak, saj je Gasilska zveza Slovenije z lastnim zgledom dokazala, 

da ne dela razlike med tem, kar misli in priporoča ter tem, kar dela. Kasneje so tudi na 

Madžarskem, Poljskem in Srbiji sledili temu zgledu. Na Poljskem in v Srbiji sta še danes v 

vodstvu podpredsednici. V kongresnih usmeritvah 13. Kongresa v Sežani so bile zapisane 

najbolj konkretne usmeritve za delovanje članic, ki dajejo gasilskim organizacijam na vseh 

nivojih jasne in ne samo načelne zadolžitve za delo na področju žensk v prihodnje. 

 

Udeleženkam letnih posvetov za gasilke bo ostal v spominu kot predsednik GZS, ki se je 

vedno udeležil posveta in jih nagovoril s pozitivnim gledanjem na njihovo delo. V svojih 

nagovorih je velikokrat nakazal pot, ki jo moramo gasilke prehoditi, da bomo v gasilskih 

organizacijah imele čim manj težav. Vzpodbujal je naša prizadevanja za večjo vključenost 
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gasilk na vseh področjih in opozarjal na ustrezno kadrovanje v organe in komisije gasilskih 

organizacij. 

 

Na številnih poteh so vidne globoke sledi njegovega aktivnega delovanja. Slovenskim 

gasilkam bo ostal v spominu kot predsednik GZS, ki je bil veliko prisoten na različnih 

aktivnostih in prireditvah društev, gasilskih zvez ali regijskih posvetih za gasilke. Nanj bomo 

ohranile trajen in spoštljiv spomin z zavezo, da se bomo za dobro članic še naprej trudile. 

 

 

Marinka CEMPRE TURK, VKGČ 2. st. 

 

 

                                                                 
 

MILENI JAMŠEK – prejemnici priznanja Matevža Haceta 

 

 
 

Milena Jamšek se je rodila 6. februarja 1922, v rudarski šestčlanski družini v Trbovljah. Na 

počitnicah pri sorodnikih je na paši izgubila levo oko. Kljub nesreči je uspešno končala 

osnovno šolo, meščansko šolo z maturo in enoletno gospodinjsko šolo v Trbovljah. V letu 

1937 se je družina odselila v prijazno vasico Dobovec nad Trbovljami. Oče Martin se je takoj 

včlanil v PGD Dobovec in v letu 1949 sta se včlanila še hčerka Milena in brat Martin. Vsi so 

opravili tečaj za izprašanega gasilca in postali zelo delovni, aktivni in zanesljivi člani društva. 

Milena je takoj poprijela za delo v društvu in gasilski zvezi. Bila je tajnica in blagajničarka 

GZ Trbovlje, več kot tri desetletja tajnica in blagajničarka društva, ustanoviteljica ženske 

desetine, s katero je uspešno nastopala na tekmovanjih, mentorica mladim gasilcem ter 

delegatka na kongresih GZ Slovenije. Bila je tudi ustanoviteljica prosvetnega odseka v 

društvu, ki je v takratnem času privabljal precej krajanov na prireditve, ki so jih organizirali.  

 

Zaradi njene zavzetosti, organizacijskih sposobnosti in delavnosti, je društvo sledilo tokovom 

sodobnega časa. Pri gradnji in adaptaciji gasilskega doma, gradnji garaže, nabavi motornih 

črpalk, gasilskega vozila in različnih aktivnostih društva je bila vedno nosilec ali med nosilci 

zastavljenega cilja.  

 

Njena gasilska pot je bila dolga in uspešna. V gasilski organizaciji je delovala v obdobju, ki si 

ga današnje generacije brez pomoči in razlage starejših gasilcev težko predstavljamo. 

Opremljenost in pogoji za delo so bili bistveno drugačni od sedanjih.  
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Bila je povsod tam, kjer je menila, da lahko s svojim znanjem, idejami, strokovnostjo in 

zavzetim delom pomaga človeku ali širšemu okolju. Življenje ji je namenilo vrsto težkih 

trenutkov, ki pa jih je s trdno voljo in pogledom ter upanjem v boljšo prihodnost premostila.  

 

V vseh teh letih je stkala mnoge prijateljske vezi in poznanstva po širni Sloveniji. Tudi zaradi 

nje in njenega dela so gasilci in gasilke Zasavske regije znani celotni Sloveniji. Na njenem 

domu so bili gasilci vedno dobrodošli in toplo sprejeti. Ob različnih srečanjih smo odhajali 

bogatejši, saj smo spoznavali, da je gasilstvo in pomoč ljudem sestavni del njenega življenja. 

S svojo veliko življenjsko energijo in delavnostjo je zaznamovala dogodke ne samo v svojem 

Dobovcu, ampak tudi širše. Spoznali smo, da vrednote gasilske organizacije niso bile le črke 

na papirju, ampak vrednote, ki jih je vztrajno udejanjala vsak dan in ob vsaki priložnosti.  

 

Milena je z izobraževanjem dosegla čin višji gasilski častnik organizacijske smeri. Za svoje 

vestno in neumorno delo je prejela več gasilskih odlikovanj. Najbolj je bila ponosna na 

odlikovanje za posebne zasluge ter priznanje Matevža Haceta, ki ga postavila na vidno mesto 

v svojem domu. Aktivno je sodelovala tudi v drugih društvih, pela in vodila je pevske zbore. 

Občina Trbovlje ji je leta 2003 podelila naziv častne občanke za posebne zasluge in izjemne 

dosežke na različnih področjih, pomembnih za razvoj občine. 

 

 

PGD Dobovec in GZ Trbovlje 

 

 

                                                      
 

 

MARICI TIŠINA - častni članici Gasilske zveze Ljubljana  in prejemnici 
priznanja Matevža Haceta 

 

 
 

Usoda je hotela, da nas je, dan po velikonočnih praznikih, zapustila Marica Tišina, nosilka 

številnih gasilskih, državnih in drugih odlikovanj, tudi kipca Matevža Haceta. 

Marica Tišina je bila rojena 3. oktobra 1934 v Ljubljani. Po poklicu je bila ekonomski 

tehnik. V Prostovoljno gasilsko društvo Ježica se je včlanila leta 1950 kot 16-letno dekle. Za 

gasilstvo se je odločila zaradi tradicije. Predvsem imajo za to zasluge njene družinske 

povezave, saj sta oba njena deda bila ustanovna člana PGD Ježica, prav tako je gasilec bil 

njen oče. Njena družina ohranja tradicijo gasilstva tudi danes, saj sta gasilki njeni hčeri in 

vnuki, po njihovih sledeh bodo kmalu lahko zakorakali tudi pravnuki. Marica je bila zelo 
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ponosna na to, da je bila prva članica v zgodovini njene enote. Z njenim prihodom pa je 

odprla pot tudi drugim in tako je v gasilske vrste privabila tudi svoje prijateljice.  

Opravljala je različne funkcije. Preko 20 let je opravljala funkcijo tajnice na Občinski 

gasilski zvezi Bežigrad. Bila je prva tajnica novoustanovljene Gasilske zveze Ljubljana, od 

1995 do 2003 in članica v različnih komisijah Gasilske zveze Ljubljana (Komisija za žene, 

Komisija za odlikovanja in Komisija za veterane). Do leta 2013 je bila tajnica tudi v 

matičnem društvu, nato do svoje smrti članica nadzornega odbora. Veliko prizadevnosti je 

vložila v delo članic gasilk. Tako so tudi po njeni zaslugi začeli podeljevati gasilska 

odlikovanja članicam in jih tudi v tem pogledu enakovredno soditi. Ukvarjala se je tudi z 

mladimi gasilci in na njih prenašala svoje bogate izkušnje in gasilsko znanje. V njeni 

mladosti, ko se je vpisala v gasilsko društvo, mladine skoraj ni bilo. Večina so bili otroci 

članov, ki so svoje očete nasledili šele, ko so ti šli v pokoj in so tako svojim otrokom predali 

gasilsko uniformo.  

Skozi vsa leta se je gasilsko izobraževala in dosegla čin gasilske častnice II. stopnje. Za 

svoje predano delo in za vestno ter požrtvovalno gasilko, ki je velik del prostega časa 

namenila gasilstvu, je bila nagrajena s priznanji Gasilske zveze Ljubljana, plaketo veterana, z 

odlikovanjem za posebne zasluge, značko za 60-letno delo v gasilstvu, je častna članica 

Gasilske zveze Ljubljana ter prejemnica najvišjega gasilskega odlikovanja, priznanja Matevža 

Haceta.  

Gasilstvu je ostala zvesta vse do zadnjih dni, ko jo je bolezen kruto premagala in jo 

iztrgala iz objema svojcev in gasilcev. Njen prispevek gasilstvu je neprecenljiv, saj smo se 

zaradi njenih gasilskih izkušenj in znanja lahko od nje veliko naučili. 

 

Janja Juršič, 

PGD Ježica in članica UO Gasilske zveze Ljubljana 
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VABILA 

VABILO  NA 9. POHOD GASILK  GZS V ORGANIZACIJI ČLANIC GZ KAMNIK 

 
Na deveti pohod se bomo podali 1. julija 2017, tokrat na Tolsto goro nad Kamnikom. 

 

Ubrali bomo krožno pot in uživali v panoramskem pogledu na Kamnik in širšo 

okolico. V lepem vremenu bomo ugledali tudi Triglav in še marsikaj drugega. Vse ostalo 

naj zaenkrat še ostane presenečenje. 

 
 

Kot vedno, je pohod na lastno odgovornost. Namenjen je vsem, ki imajo radi naravo, 

dobro družbo in imajo na zalogi vedno polno malho dobre volje. 

Za pohod bo primerna lažja pohodna obutev ali dobri supergi ter pohodne palice. 

Večinoma bomo hodili po gozdni poti. 

 

Natančno vabilo bomo na gasilske zveze kot običajno poslale približno en mesec pred 

pohodom, objavljeno bo tudi na internetni strani GZS, na www.gasilec.net.   

 

Info e-mail za kakršnokoli vprašanje glede pohoda sta: 

gz.kamnik@siol.net  in  vladka68@gmail.com   

 

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gz.kamnik@siol.net
mailto:vladka68@gmail.com
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SEZNAM UDELEŽENK



REGIJA 
GASILSKA 
ZVEZA UDELEŽENKA DELAVNICA DELAVNICA DELAVNICA UDELEŽENKA DELAVNICA DELAVNICA DELAVNICA 

SVET 
ČLANIC DELAVNICA DELAVNICA DELAVNICA 

      
SOBOTA 
 9-10.30 

SOBOTA 
11-12.30 

SOBOTA 
14-16   

SOBOTA 
 9-10.30 

SOBOTA 
11-12.30 

SOBOTA 
14-16 GZS 

SOBOTA  
9-10.30 

SOBOTA 
11-12.30 

SOBOTA  
14-16 

                            

BELOKRANJSKA ČRNOMELJ 

MARTINA 
MATKOVIČ vrvna tehnika   

firefighter 
combat RENATA KAMBIČ vrvna tehnika   

firefighter 
combat         

BELOKRANJSKA METLIKA 

CVETKA 
GRČMAN stres in jaz poveljnik GZS 

vodenje 
mladine VERA JAKŠA stres in jaz poveljnik GZS 

vodenje 
mladine         

BELOKRANJSKA SEMIČ IVANA ZIDAR obiranje oljk stres in jaz 
vodenje 
mladine 

MAJA 
GOVEDNIK obiranje oljk stres in jaz 

vodenje 
mladine         

                            

                            

CELJSKA CELJE 

BERNARDA 
SORŠAK obiranje oljk stres in jaz vodenje IPS DANICA OŠTIR obiranje oljk stres in jaz vodenje IPS         

CELJSKA LAŠKO                         

CELJSKA RADEČE BREDA ŠULIGOJ vodenje IPS poveljnik GZS stres in jaz 
LUCIJA 
PRAŠNIKAR vodenje IPS poveljnik GZS 

vodenje 
mladine         

CELJSKA RADEČE OLGA KNEZ     
vodenje 
mladine                 

CELJSKA 
SLOVENSKE 
KONJICE LIDIJA KOTNIK stres in jaz 

vodenje 
mladine poveljnik GZS NINA LEVART stres in jaz 

vodenje 
mladine poveljnik GZS         

CELJSKA ŠENTJUR BREDA ŽUPANC obiranje oljk 
vodenje 
mladine stres in jaz 

HELENA 
VOLASKO obiranje oljk 

vodenje 
mladine stres in jaz         

CELJSKA 
ŠMARJE PRI 
JELŠAH 

NATALIJA 
ŠOLINC stres in jaz 

vodenje 
mladine poveljnik GZS 

MARINKA 
STRAŠEK stres in jaz 

vodenje 
mladine poveljnik GZS         

CELJSKA 
ZREČE - 
VITANJE 

JASMINA 
VIDMAR stres in jaz 

vodenje 
mladine 

firefighter 
combat 

KLAVDIJA 
VIDMAR stres in jaz 

vodenje 
mladine 

firefighter 
combat         

CELJSKA 
VOJNIK 
DOBRNA 

ALBINA 
REBERNIK 

vodenje 
mladine vodenje IPS poveljnik GZS         

DANICA 
JEZERNIK stres in jaz vodenje IPS poveljnik GZS 

                            

                            

DOLENJSKA NOVO MESTO 

APOLONIJA 
STRAJNAR obiranje oljk poveljnik GZS stres in jaz 

MARTINA 
GORŠIN obiranje oljk poveljnik GZS stres in jaz         

DOLENJSKA NOVO MESTO MELITA BLATNIK obiranje oljk poveljnik GZS stres in jaz                 

DOLENJSKA TREBNJE OLGA SMOLIČ obiranje oljk 
vodenje 
mladine stres in jaz MARIJA SLADIČ obiranje oljk stres in jaz poveljnik GZS         

DOLENJSKA ŠENTJERNEJ 

BRIGITA 
RUPERČIČ 

vodenje 
mladine stres in jaz poveljnik GZS ZVONKA BORSE vodenje IPS poveljnik GZS 

vodenje 
mladine         

DOLENJSKA ŠENTJERNEJ ŠTEFKA ŽUPAN obiranje oljk 
vodenje 
mladine vodenje IPS DARJA FRANČIČ 

teorija 
potapljanja   stres in jaz         
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GORENJSKA 
MESTNE 
OBČINE KRANJ JANA POTOČNIK 

vodenje 
mladine vodenje IPS stres in jaz  ROMANA VIDIC 

vodenje 
mladine vodenje IPS stres in jaz          

GORENJSKA JESENICE ANDREJA ŠEBAT vrvna tehnika   vodenje IPS ANA ZAVELCINA obiranje oljk poveljnik GZS stres in jaz         

GORENJSKA KOKRA 

MIHAELA 
KOLENC 

teorija 
potapljanja   

firefighter 
combat MARIJA ŠTIRN vodenje IPS poveljnik GZS 

vodenje 
mladine         

GORENJSKA 
KRANJSKA 
GORA KRISTINA ZIMA 

vodenje 
mladine stres in jaz poveljnik GZS 

ALENKA 
PRETNAR 

vodenje 
mladine stres in jaz poveljnik GZS         

GORENJSKA 
KRANJSKA 
GORA 

MONIKA JEREB 
KLINAR 

vodenje 
mladine stres in jaz poveljnik GZS                 

GORENJSKA RADOVLJICA                         

GORENJSKA BLED BOHINJ MOJCA PEČAR 
vodenje 
mladine stres in jaz poveljnik GZS 

SABINA 
ZALOKAR 

vodenje 
mladine stres in jaz vodenje IPS         

GORENJSKA ŠKOFJA LOKA                         

GORENJSKA TRŽIČ KLARA LEBEN obiranje oljk stres in jaz 
firefighter 
combat         

MANCA 
AHAČIČ vrvna tehnika   poveljnik GZS 

GORENJSKA NAKLO TJAŠA HKAVC obiranje oljk stres in jaz 
firefighter 
combat MONIKA NOVAK obiranje oljk stres in jaz 

firefighter 
combat         

GORENJSKA CERKLJE 

KLAVDIJA 
FRELIH 

vodenje 
mladine stres in jaz 

firefighter 
combat                 

                            

                            

KOROŠKA DRAVOGRAD MARTA NAGLIČ obiranje oljk vodenje IPS 
vodenje 
mladine ZDENKA ČUK obiranje oljk vodenje IPS 

vodenje 
mladine         

KOROŠKA 

DRAVSKE 
DOLINE RADLJE 
OB DRAVI  VESNA MAZGAN vodenje IPS stres in jaz 

firefighter 
combat         

LEONIDA 
MATJAŽ vodenje IPS stres in jaz vodenje mladine 

KOROŠKA 

MEŽIŠKE 
DOLINE RAVNE 
NA KOROŠKEM 

DARJA 
GORENŠEK 

vodenje 
mladine stres in jaz poveljnik GZS ANITA GRUBER 

vodenje 
mladine stres in jaz poveljnik GZS         

KOROŠKA 

MEŽIŠKE 
DOLINE RAVNE 
NA KOROŠKEM SERGEJA ŠUŠEL 

vodenje 
mladine stres in jaz poveljnik GZS 

NATALIJA 
OZIMIC 

vodenje 
mladine stres in jaz poveljnik GZS         

KOROŠKA 

MEŽIŠKE 
DOLINE RAVNE 
NA KOROŠKEM MARIJA ŠUŠEL 

vodenje 
mladine stres in jaz poveljnik GZS 

JOŽICA 
GERMADNIK 

vodenje 
mladine stres in jaz poveljnik GZS         

KOROŠKA 

MISLINJSKE 
DOLINE 
SLOVENJ 
GRADEC 

METODA 
VRANJEK obiranje oljk vodenje IPS stres in jaz SILVA GOLOB vrvna tehnika   stres in jaz         
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LJUBLJANA I BREZOVICA KATARINA 
GOLOB 

vodenje 
mladine 

stres in jaz vodenje IPS 

LJUBLJANA I DOL-DOLSKO MAJA NOVAK 
teorija 
potapljanja   stres in jaz 

VINCENCIJA 
OREHEK 

teorija 
potapljanja   stres in jaz         

LJUBLJANA I DOL-DOLSKO 

ALEKSANDRA 
UČAKAR 

teorija 
potapljanja   stres in jaz                 

LJUBLJANA I DOLOMITI 

VIKTORIJA 
BIZJAN OGRIN obiranje oljk 

vodenje 
mladine stres in jaz 

MARJETA 
URBANČIČ obiranje oljk 

vodenje 
mladine stres in jaz         

LJUBLJANA I IG                         

LJUBLJANA I LJUBLJANA 

SABINA 
POKOVEC stres in jaz vodenje IPS poveljnik GZS 

ANITA KOPAČ 
REJEC stres in jaz vodenje IPS 

firefighter 
combat         

LJUBLJANA I MEDVODE JASMINA NOTAR obiranje oljk stres in jaz 
vodenje 
mladine POLONA OMEJC obiranje oljk stres in jaz 

vodenje 
mladine         

LJUBLJANA I ŠKOFLJICA                         

LJUBLJANA I VELIKE LAŠČE                         

LJUBLJANA I VODICE                 
MARIJA 
KUNSTELJ vodenje IPS stres in jaz vodenje mladine 

LJUBLJANA I HORJUL MOJCA JAZBAR obiranje oljk poveljnik GZS stres in jaz MATEJA JAZBAR obiranje oljk poveljnik GZS stres in jaz         

                            

                            

LJUBLJANA II DOBREPOLJE ANJA PERKO 
vodenje 
mladine vodenje IPS stres in jaz DANICA ŠPORAR obiranje oljk poveljnik GZS stres in jaz         

LJUBLJANA II DOBREPOLJE JERNEJA ŠKULJ vrvna tehnika   
firefighter 
combat TJAŠA VRŠAJ 

vodenje 
mladine vodenje IPS stres in jaz         

LJUBLJANA II GROSUPLJE DARJA ZAVIRŠEK obiranje oljk poveljnik GZS vodenje IPS 
CVETKA 
KADUNC obiranje oljk poveljnik GZS vodenje IPS         

LJUBLJANA II GROSUPLJE 

MAJDA 
KASTELIC obiranje oljk poveljnik GZS vodenje IPS                 

LJUBLJANA II 
IVANČNA 
GORICA NATAŠA JENKO vodenje IPS poveljnik GZS 

vodenje 
mladine FRIDA SKUBIC vodenje IPS poveljnik GZS 

vodenje 
mladine         

LJUBLJANA II 
IVANČNA 
GORICA 

MALČI 
GOVEKAR vodenje IPS poveljnik GZS vodenje mž         

MARIJA 
NOVAK 

vodenje 
mladine vodenje IPS poveljnik GZS 

LJUBLJANA II KOČEVJE 

VESNA JERBIČ 
PERKO vrvna tehnika   

vodenje 
mladine 

ROMANA 
MARINČ vrvna tehnika   

vodenje 
mladine         

LJUBLJANA II LOŠKI POTOK NINA ROJEC obiranje oljk vodenje IPS 
vodenje 
mladine JANA LAVRIČ obiranje oljk vodenje IPS 

vodenje 
mladine         

LJUBLJANA II RIBNICA 

ELIZABETA 
ČAMPA vodenje IPS poveljnik GZS stres in jaz 

JANA PETEK 
VOLČANŠEK vrvna tehnika   

firefighter 
combat         
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LJUBLJANA III DOMŽALE NATAŠA KAPLJA teorija 
potapljanja 

stres in jaz SAŠA 
PODMILJŠAK 
ŠRAJ 

teorija 
potapljanja 

stres in jaz 

LJUBLJANA III DOMŽALE ANICA PRCE obiranje oljk vodenje IPS stres in jaz                 

LJUBLJANA III KAMNIK CVETKA SLAPNIK 
teorija 
potapljanja   vodenje IPS 

MARIJA 
KRAMAR 
PESTOTNIK vrvna tehnika   stres in jaz 

VLADKA 
BUČEVEC       

LJUBLJANA III KAMNIK MILENA KOŽELJ vrvna tehnika   stres in jaz                 

LJUBLJANA III LITIJA BARBARA CERAR vrvna tehnika   
firefighter 
combat MARUŠA LEMUT vrvna tehnika   

firefighter 
combat         

LJUBLJANA III LUKOVICA MAJA CERAR obiranje oljk vodenje IPS stres in jaz URŠKA HRIBAR obiranje oljk 
vodenje 
mladine stres in jaz 

MARTA 
MONETA       

LJUBLJANA III MORAVČE ALOJZIJA KOVIČ obiranje oljk poveljnik GZS stres in jaz MARIJA GOTAR obiranje oljk poveljnik GZS stres in jaz         

LJUBLJANA III KOMENDA                         

LJUBLJANA III 
ŠMARTNO PRI 
LITIJI                         

                            

                            

MARIBORSKA MARIBOR 

DARINKA 
KODRIČ obiranje oljk 

vodenje 
mladine stres in jaz VLASTA ORNIK obiranje oljk 

vodenje 
mladine stres in jaz         

MARIBORSKA RUŠE 

SANJA HLEB 
OSET vrvna tehnika   poveljnik GZS JANJA KOSAR vrvna tehnika   poveljnik GZS         

MARIBORSKA 
SLOVENSKE  
GORICE 

MARTINA 
ZADRAVEC stres in jaz poveljnik GZS vodenje IPS EVA BRAČKO vrvna tehnika   

firefighter 
combat         

MARIBORSKA STARŠE 

CVETKA 
TRSTENJAK obiranje oljk stres in jaz vodenje IPS MARIJA SEL obiranje oljk stres in jaz vodenje IPS 

MARIJA 
GREIFONER obiranje oljk stres in jaz vodenje IPS 

                            

                            

                            

                            

NOTRANJSKA CERKNICA BARBARA BRUS 
teorija 
potapljanja   

vodenje 
mladine PETRA KOGEJ 

teorija 
potapljanja   

vodenje 
mladine 

PAVLA 
PONIKVAR vodenje IPS stres in jaz vodenje mladine 

NOTRANJSKA LOGATEC 

TADEJA 
NAGODE 

vodenje 
mladine vodenje IPS 

firefighter 
combat KRISTINA URBAS 

vodenje 
mladine vodenje IPS 

firefighter 
combat         

NOTRANJSKA LOGATEC 

MARINKA 
CEMPRE TURK vodenje IPS stres in jaz 

vodenje 
mladine                 

NOTRANJSKA VRHNIKA 

SAŠA MEVEC 
PUŠNIK vrvna tehnika   

firefighter 
combat 

ANDREJA 
LENARČIČ 

teorija 
potapljanja   

vodenje 
mladine         

NOTRANJSKA LOŠKA DOLINA 

DANICA 
ŠTEFANČIČ vodenje IPS stres in jaz poveljnik GZS MATEJA BAJC vodenje IPS stres in jaz poveljnik GZS         
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OBALNO KRAŠKA 
ILIRSKA 
BISTRICA ADA RUTAR vodenje IPS stres in jaz poveljnik GZS 

DARJA SLAVEC 
STANČIČ vodenje IPS stres in jaz poveljnik GZS         

OBALNO KRAŠKA 
ILIRSKA 
BISTRICA 

ANDREJA 
SLAVEC vrvna tehnika   

firefighter 
combat                 

OBALNO KRAŠKA IZOLA                         

OBALNO KRAŠKA 
OBALNA GZ 
KOPER 

NATAŠA 
ROŽANC* vodenje IPS stres in jaz 

firefighter 
combat 

LEONIDA 
KRAMAR* 

vodenje 
mladine stres in jaz vodenje IPS 

TANJA 
GREGORIČ       

OBALNO KRAŠKA 
KRAŠKA GZ 
SEŽANA MARJETA ŠKRLJ 

vodenje 
mladine stres in jaz vodenje IPS                 

OBALNO KRAŠKA POSTOJNA 

MAJA ZALAR 
KRISTAN* 

vodenje 
mladine vodenje IPS   PETRA ŠAJN* 

vodenje 
mladine vodenje IPS           

OBALNO KRAŠKA POSTOJNA KARMEN DELAK vodenje IPS poveljnik GZS                   

OBALNO KRAŠKA PIRAN 

TANJA ALESSIO 
* 

vodenje 
mladine vodenje IPS stres in jaz                 

                            

                            

PODRAVSKA DESTRNIK                         

PODRAVSKA 
TRNOVSKA VAS 
- VITOMARCI                         

PODRAVSKA 
OBČINE 
DORNAVA                         

PODRAVSKA GORIŠNICA                         

PODRAVSKA 
OBČINE 
JURŠINCI 

VALERIJA 
MLINARIČ 

vodenje 
mladine stres in jaz  

firefighter 
combat 

MARJETKA 
ŠEGULA 

vodenje 
mladine stres in jaz poveljnik GZS         

PODRAVSKA KIDRIČEVO KLAVDIJA KUŠAR 
vodenje 
mladine stres in jaz  vodenje IPS NINA BABŠEK 

vodenje 
mladine stres in jaz vodenje IPS         

PODRAVSKA LENART MAJA ŽUPEC vrvna tehnika   
firefighter 
combat DARJA BAUMAN vrvna tehnika   

firefighter 
combat         

PODRAVSKA MAJŠPERK                         

PODRAVSKA 
OBMOČNA GZ 
PTUJ HEDVIKA ROJKO 

vodenje 
mladine stres in jaz  vodenje IPS MOJCA POŽGAN 

vodenje 
mladine stres in jaz vodenje IPS 

MARICA 
MLAKAR 

vodenje 
mladine stres in jaz vodenje IPS 

PODRAVSKA ORMOŽ 

MARTA 
ŽNIDARIČ vodenje IPS poveljnik GZS stres in jaz                 

PODRAVSKA 
SLOVENSKA 
BISTRICA ZVEZDANA FOŠT 

vodenje 
mladine poveljnik GZS vodenje IPS 

JOŽICA 
PEČOVNIK 

vodenje 
mladine poveljnik GZS vodenje IPS         

PODRAVSKA 
SREDIŠČE OB 
DRAVI  

MATEJA 
MUNDA 

vodenje 
mladine vodenje IPS stres in jaz LEA RAJH 

vodenje 
mladine vodenje IPS stres in jaz         

PODRAVSKA 
VIDEM PRI 
PTUJU ANA ARNUŠ 

vodenje 
mladine stres in jaz  vodenje IPS                 

PODRAVSKA SVETI TOMAŽ                         
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POMURSKA 
GORNJA 
RADGONA                          

POMURSKA LENDAVA     
 

                  

POMURSKA TIŠINA TEJA KEREC stres in jaz vodenje IPS poveljnik GZS MARIJA KOVAČ stres in jaz vodenje IPS poveljnik GZS         

POMURSKA BELTINCI INGRID NOVAK 
teorija 
potapljanja   

vodenje 
mladine CVETKA SEČKAR 

teorija 
potapljanja   stres in jaz         

POMURSKA LJUTOMER                   
teorija 
potapljanja   poveljnik GZS 

POMURSKA ROGAŠOVCI                         

POMURSKA 
MO MURSKA 
SOBOTA INGRID LONČAR obiranje oljk stres in jaz vodenje IPS SONJA GUMILAR 

teorija 
potapljanja   stres in jaz         

POMURSKA PUCONCI                         

POMURSKA 
SVETI JURIJ  OB 
ŠČAVNICI                         

POMURSKA CANKOVA                         

POMURSKA 
MORAVSKE 
TOPLICE 

MARTINA 
ZAKŠEK 

vodenje 
mladine poveljnik GZS vodenje IPS DORIS LETINA 

vodenje 
mladine vodenje IPS stres in jaz         

POMURSKA HODOŠ                         

POMURSKA 
GORNJI 
PETROVCI                         

POMURSKA GRAD 

VALERIJA 
HROVAT obiranje oljk stres in jaz 

vodenje 
mladine 

KLEMENTINA 
KUZMIČ 

teorija 
potapljanja 

vodenje 
mladine           

POMURSKA RADENCI 

SUZANA 
KOROŠEC 

teorija 
potapljanja   poveljnik GZS                 

POMURSKA ŠALOVCI                         

POMURSKA OBČINE KUZMA                         

POMURSKA TURNIŠČE 

GABRIELA 
RADUHA 

vodenje 
mladine vodenje IPS stres in jaz JASMINA DENŠA 

vodenje 
mladine vodenje IPS stres in jaz         

POMURSKA KRIŽEVCI 

JOŽEFA 
URBANČIČ 

teorija 
potapljanja   poveljnik GZS                 

POMURSKA ČRENŠOVCI                         

POMURSKA 
OBČINE VELIKA 
POLANA                         

                            

                            

POSAVSKA BREŽICE                         

POSAVSKA KRŠKO                 
ANA 
SOMRAK obiranje oljk stres in jaz poveljnik gzs 

POSAVSKA SEVNICA 

IRENA S. 
MAVRIČ obiranje oljk stres in jaz 

vodenje 
mladine 

MARIJA MIRA 
ŠRAJ obiranje oljk stres in jaz 

vodenje 
mladine         
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SAVINJSKO 
ŠALEŠKA 

ŠALEŠKE 
DOLINE ZVONKA POLAK obiranje oljk poveljnik GZS stres in jaz EVA KUMER obiranje oljk poveljnik GZS stres in jaz         

SAVINJSKO 
ŠALEŠKA 

ŠALEŠKE 
DOLINE HELENA BRGLEZ obiranje oljk stres in jaz poveljnik GZS                 

SAVINJSKO 
ŠALEŠKA 

ZG. SAVINJSKE 
DOLINE 
MOZIRJE 

BARBARA 
SLATINŠEK 

teorija 
potapljanja   

vodenje 
mladine ŠPELA KUMER 

teorija 
potapljanja   

vodenje 
mladine         

SAVINJSKO 
ŠALEŠKA ŽALEC SAVINA NARAKS stres in jaz poveljnik GZS 

vodenje 
mladine 

MIRJANA 
LOVREK obiranje oljk stres in jaz vodenje IPS         

SAVINJSKO 
ŠALEŠKA PREBOLD 

KATJUŠA 
STEPIŠNIK obiranje oljk 

vodenje 
mladine stres in jaz ANJA DONKO obiranje oljk 

vodenje 
mladine stres in jaz 

TATJANA 
PLASKAN obiranje oljk 

vodenje 
mladine stres in jaz 

SAVINJSKO 
ŠALEŠKA PREBOLD TINA KUPEC vrvna tehnika   

firefighter 
combat                 

                            

                            
SEVERNO 
PRIMORSKA CERKNO                         

SEVERNO 
PRIMORSKA TOLMIN ANA JUG obiranje oljk 

vodenje 
mladine stres in jaz KLAVDIJA JUG obiranje oljk 

vodenje 
mladine stres in jaz         

SEVERNO 
PRIMORSKA 

GORIŠKE, NOVA 
GORICA 

LILIJANA 
KAMENŠČEK stres in jaz 

vodenje 
mladine vodenje IPS TANJA MARKIČ stres in jaz vodenje IPS 

vodenje 
mladine         

SEVERNO 
PRIMORSKA IDRIJA 

RENATA 
LAPAJNE stres in jaz 

vodenje 
mladine vodenje IPS ANJA MIVŠEK stres in jaz 

vodenje 
mladine vodenje IPS         

SEVERNO 
PRIMORSKA IDRIJA 

MATEJKA 
KAVČIČ stres in jaz 

vodenje 
mladine vodenje IPS 

KATARINA 
HVALA stres in jaz 

vodenje 
mladine vodenje IPS         

SEVERNO 
PRIMORSKA IDRIJA VANJA LUKAN stres in jaz 

vodenje 
mladine vodenje IPS 

TATJANA 
RUPNIK stres in jaz 

vodenje 
mladine vodenje IPS         

SEVERNO 
PRIMORSKA IDRIJA 

MATEJA 
POŽENEL stres in jaz 

vodenje 
mladine vodenje IPS                 

SEVERNO 
PRIMORSKA KOBARID                         

SEVERNO 
PRIMORSKA AJDOVŠČINA                         
SEVERNO 
PRIMORSKA BOVEC                         

SEVERNO 
PRIMORSKA 

N.GORICA-
ŠEMPETER                         

SEVERNO 
PRIMORSKA VIPAVA                         
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ZASAVSKA 

 
HRASTNIK 

 
MARJANA 
MOČILAR 

 
stres in jaz 

 
vodenje 
mladine 

 
poveljnik GZS 

 
MAJA JENKO 

 
stres in jaz 

 
vodenje 
mladine 

 
poveljnik GZS         

ZASAVSKA TRBOVLJE ERIKA BOŽIČ obiranje oljk   stres in jaz DEJANA SENČAR obiranje oljk   stres in jaz         

ZASAVSKA TRBOVLJE NATAŠA RAJŠEK obiranje oljk 
vodenje 
mladine stres in jaz 

ANTONIJA 
OVNIČ obiranje oljk 

vodenje 
mladine stres in jaz         

ZASAVSKA 
ZAGORJE OB 
SAVI TANJA LAVRIH 

vodenje 
mladine vodenje IPS poveljnik GZS MOJCA HROVAT stres in jaz vodenje IPS poveljnik GZS 

HELENA 
ODLAZEK obiranje oljk 

stres in jaz in 
prva pomoč poveljnik GZS 

ZASAVSKA 
ZAGORJE OB 
SAVI MARIJA HROVAT vrvna tehnika   stres in jaz                 

 
 
 
 
 

 


