
31. Posvet za predsednice komisij za članice – gasilke v gasilskih zvezah               

Terme Zreče, 23. in 24. november 2019  

 
1 

Bilten – posvet članic Zreče 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Posvet za predsednice komisij za članice – gasilke v gasilskih zvezah               

Terme Zreče, 23. in 24. november 2019  

 
2 

Bilten – posvet članic Zreče 2019 

Spoštovane članice gasilske organizacije!  

 

Posveti posameznih interesnih skupin v gasilski 

organizaciji spadajo med permanentne oblike 

usposabljanja, ki smo jim poleg temeljnih in 

dopolnilnih oblik usposabljanja, v skladu s 

kongresnimi usmeritvami, namenili v tem 

mandatnem obdobju poseben poudarek. 

Veseli me, da ste na letošnjem posvetu izbrale 

predvsem strokovne teme. Želim, da se 

podrobno seznanite z njimi, saj zahtevajo 

uporabe novih tehnologij v sodobnih tehnoloških 

procesih od nas nova znanja in veščine pri 

izvajanju operativnega dela, vodenja intervencij, 

upravljanja in nadzora gasilske organizacije.  

V družbi smo dosegli visoko stopnjo zaupanja, ki 

ste jo čez vsa leta soustvarjale tudi članice. 

Verjamem pa, da se vsi zavedamo, da je težko 

priti na vrh in se na vrhu še težje obdržati. 

Namen vsakega posveta je izmenjava dobrih in slabih praks med udeleženci, 

oblikovati (samo) kritičen odnos do vloge v organizaciji, dvigniti zavest o potrebnih 

medčloveških in medsebojnih odnosih, ne nazadnje pa so posveti priložnost za 

nepogrešljivo obliko druženja in družabnosti.  

Struktura našega članstva se bo glede na demografske podatke (spol, starost, 

izobrazba itd.) v naslednjih desetletjih močno spreminjala, zato je prav, da smo na 

izzive modernega časa primerno pripravljeni. Želim vam prijetno delo in veliko dobrih 

idej za naše skupno delo v prihodnje.  

Zahvaljujem se predsednici Elizabeti Čampa in Svetu članic za vse predloge in 

podporo, da lahko Upravni odbor odloča o pomembnih vprašanjih, ki omogočajo 

uspešen in kakovosten razvoj organizacije. 

Hkrati se zahvaljujem vsem članicam, ki v svojih PGD in GZ skrbite za nemoteno 

delovanje in primerno sožitje vseh generacij gasilcev, ki nas v letu jubilejev 

slovenskih gasilcev še posebej zavezujejo, da stopamo z dvignjeno glavo tudi v 

prihodnost.  

Ostanite zdrave, vedre in dobro razpoložene, samozavestne in z visoko samopodobo 

ter uspešne in srečne tudi v letu 2020. 

 

Janko Cerkvenik, 

predsednik Gasilske zveze Slovenije 
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Spoštovane gasilske, spoštovane članice naše organizacije! 

 
Lani vas je gostila Dobrna, letos, v 
jubilejnem letu slovenskega gasilstva, pa ste 
se na tradicionalnem srečanju predsednic 
komisij za članice gasilke v gasilskih zvezah 
ponovno zbrale v Zrečah.  
 
Težko bom na kratko zajel vse 
najpomembnejše letošnje dogodke. V 
začetku februarja smo uspešno izpeljali Dan 
predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez in 
letos so nas gostili v slovenski Istri v Kortah. 
Začetek marca so zaznamovale 
tradicionalne aktivnosti, povezane s Civilno 
zaščito. Tudi tokrat so bili med prejemniki 
priznanj CZ zaslužni prostovoljni gasilci, ki 
delujejo v sistemu zaščite in reševanja, kjer 
gasilci predstavljamo nepogrešljiv člen 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 
 
Aprila smo se v Tolminu zbrali na 1. Plenumu Gasilske zveze Slovenije v mandatnem 
obdobju, ki smo ga začeli z lanskoletnim Kongresom GZS na Ptuju, nato pa smo bili 
že sredi priprav letošnjih pomembnih jubilejnih dogodkov, ki jih ni bilo malo. 
 
Polni elana in zanosa smo dočakali odhod slovenske reprezentance na 22. 
mladinsko gasilsko olimpijado v švicarski Martigny. Po koncu priprav smo bili zelo 
optimistični. Vse ekipe so presegle zastavljeno normo in se zavedele, da smo velika 
družina, ki predstavlja Slovenijo. Domov smo se ponovno vrnili »zlati«, saj so 
mladinke PGD Zbilje postale gasilske olimpijske prvakinje. Slovenija se je ponovno 
predstavila kot velesila na največjih gasilskih tekmovanjih. Že leta 2021 bomo na 
domačem terenu imeli možnost ubraniti osvojeni naslov, saj bomo v knežjem Celju 
gostitelji 23. mladinske in 17. članske gasilske olimpijade. 
 
Letošnje leto ima za slovensko gasilstvo poseben pomen. Ko se je leto prevesilo v 
drugo polovico, smo na slovesen način obeležili 150-letnico PGD Metlika in hkrati 
150-letnico organiziranega gasilstva na Slovenskem, 70-letnico ustanovitve Gasilske 
zveze Slovenije in 50-letnico Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v 
Metliki. V počastitev pomembnih zgodovinskih mejnikov so potekale številne 
slovesne aktivnosti, najveličastnejša pa je bila zagotovo gasilska parada z več tisoč 
gasilci ter drugimi pripadniki sil za zaščito in reševanje, ki je napolnila Metliko, zibelko 
slovenskega gasilstva. Tudi članice ste se ponosno predstavile z ešalonom. Jubilejno 
leto 2019 smo slovenski gasilci zaokrožili 15. novembra 2019 s slavnostno akademijo 
v Cankarjevem domu, ki jo bomo še dolgo pomnili.  
 
Septembra smo se iz Metlike kmalu preselili v Postojno na Bogatajeve dneve zaščite 
in reševanja. Letošnja prireditev je bila že sedma po vrsti. Bila je vsebinsko zelo 
bogata, k čemur smo pripomogli tudi gasilci. Gasilska zveza Slovenije je na 
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razstavnem prostoru predstavila organiziranost slovenskega prostovoljnega gasilstva 
in večje dogodke, povezane z gasilci. Organizirali smo dva posveta in dve gasilski 
tekmovanji. Z mednarodnim gasilskim tekmovanjem in s tekmovanjem iz tehničnega 
reševanja ob prometni nesreči smo poskrbeli, da je bil zadnji dan prireditve povsem 
gasilsko obarvan. Prav tako smo aktivno sodelovali tudi dan prej na vaji državnega 
pomena »Postojna 2019«.  
 
Sledil je oktober, mesec požarne varnosti, ki je bil letos v znamenju požarne varnosti 
v večstanovanjskih objektih. Poleg posveta, organiziranega v okviru Bogatajevih 
dnevov zaščite in reševanja v Postojni, ter razdeljenih letakov in plakatov s prej 
omenjeno tematiko so naši gasilci tradicionalno organizirali številne »prikazne« in 
druge vaje, pregledovali so hidrantna omrežja, pomagali pri izvedbah evakuacij v 
različnih ustanovah in na druge načine prispevali k pomembni preventivni dejavnosti. 
 
Ob naštetih dogodkih v letošnjem letu ne smemo mimo številnih posredovanj 
operativnih gasilcev na zahtevnih intervencijah, kot so požari v Splošni bolnišnici na 
Jesenicah, Centru biotehnike in turizma GRM, podjetij Salomon v Lenartu, Publikus v 
Komendi in Fragmat pri Cerknici. Med odmevnejšimi intervencijami so tudi železniška 
nesreča z nevarno snovjo v železniškem predoru pri Hrastovljah, požara v naravnem 
okolju pri Žabniku in Cerju ter več posredovanj po hujših prometnih nesrečah in 
neurjih v naši državi. 
 
Čeprav leta še nismo končali, na Gasilski zvezi Slovenije že načrtujemo dogodke in 
aktivnosti za naslednje leto ter pripravljamo poročila o vsem, kar je zaznamovalo 
jubilejno leto 2019. 
 
Spoštovane gasilske! Rad bi poudaril, da vseh naštetih aktivnosti ne bi mogli izpeljati 
brez vas. Hvala vam za vaš neprecenljiv prispevek naši organizaciji. Svojo aktivnost 
dokazujete tudi z izbranimi dejavnostmi, ki jih boste izvedle na vašem srečanju v 
Zrečah. Izkoristite srečanje tudi za prijetno druženje in izmenjavo mnenj ter izkušenj, 
ki jih nabirate v domačih društvih in zvezah.   
 
Želim vam uspešno izpeljavo dogodka ter uspešno delo tudi v prihodnje. Na pomoč! 

 
Franci Petek,  

poveljnik Gasilske zveze Slovenije 
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Spoštovane članice! 
 
Leto je naokoli, mi pa smo že na 31. posvetu članic 
GZS v Zrečah. Na prvi seji, ki smo jo imeli po 
Dobrni, smo razmišljali, kje bo naslednji posvet, saj 
se število članic na posvetu vsako leto veča. Terme 
Zreče so ravno prave za tolikšno število gasilk. Če 
imate kakšno idejo, kje bi potekal naslednji posvet, 
kar povejte. 
 
Za nami je leto praznovanj, saj smo obeležili 50- 
letnico muzeja Branka Božica, 70 let GZS ter 150- 
letnico PGD Metlika in gasilstva na Slovenskem. 
Zaključek praznovanja je bil v Cankarjevem domu. 
 
Članice smo ponos krovne organizacije, kar smo 
dokazale tudi v Metliki s svojim ešalonom. Hvala 
vam, članice, da ste sprejele moja navodila glede 
nošenja uniforme. Kakšno pomanjkljivost, ki se je 
še pojavila, pa bomo odpravile v prihodnje. 
 
Odločitev Sveta članic je bila, da je letošnji posvet v delovnih oblekah, saj jih imamo 
tudi za te namene.  
 
Program za leto 2019 je potekal po načrtu. Ponosno lahko rečem, da so članice 
vedno bolj zainteresirane za aktivnosti, ki jih pripravimo. Stremimo k temu, da imamo 
na posvetih in srečanjih čim več gasilskih tem. Tako v GZ Dobrepolje kot v Tolminu 
smo imeli dobra predavanja za članice, 11. pohod članic GZS je potekal v GZ 
Trebnje, 6. medgeneracijsko srečanje je potekalo v Starem trgu pri Ložu. 
 
Teme letošnjega posveta so izbrane tako, da bo za vsako udeleženko nekaj: 
preventiva, prva pomoč, razvrščanje, informatika in psihološka pomoč. Prepričana 
sem, da si boste pridobile nova znanja, ki vam bodo v pomoč pri delu v gasilstvu. 
Delavnice bodo potekale v popoldanskem času. 
 
Ne morem pa mimo članka o gasilkah, ki je bil objavljen v dnevnem časopisju. Takole 
je pisalo: »Vloga žensk v gasilstvu je bolj pomoč pri prireditvah. Gasit sicer ne 
hodimo, pomagamo pa fantom, ko so na intervenciji, da jim prinesemo kakšno kavo, 
čaj, gremo iskat kaj v gasilski dom, saj sami tega med intervencijo ne morejo.« Tudi 
mene je to prizadelo, da se tako piše o članicah. Ta članica, ki je to povedala, 
verjetno ne ve, da smo gasilke operativke, saj imamo narejene razne tečaje kot 
operativke, imamo pa tudi voznice C-kategorije. Zato apeliram na vodstvo GZS, da 
vzpostavi stike z novinarji, da jim dajo navodila, s kom lahko delajo intervjuje, saj se 
gasilke počutimo zapostavljene. Sama sem ponosna na svoje gasilke, saj se vsako 
leto več članic izobražuje. Hvala vam, članice, za vaš trud, ki ga posvetite gasilstvu. 
 
Zahvaljujem se Celjski regiji, ki nas bo letos gostila. Zahvala gre poveljniku Marjanu 
Jelenku, saj bo tudi letos vodil delavnico tehničnega reševanja. Zahvala tudi vsem 
drugim predavateljem, brez katerih danes ne bi mogli speljati posveta.  
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Zahvala tudi Koroški regiji, ki nam je pripravila pecivo, da se bomo posladkale. Da pa 
ne bomo letos ostali brez spominka, sem si zamislila leseno gasilsko čelado z 
magnetom.  
 
Spoštovane gasilke, na koncu želim, da bi se v Zrečah dobro počutile in odšle domov 
bogatejše z znanjem in prijetnimi spomini. V prihajajočem letu vam želim veliko 
strpnosti, medsebojnega druženja in čim manj intervencij. 
 

Z gasilskim pozdravom Na pomoč! 

Elizabeta Čampa, GČ II., 

predsednica Sveta članic GZS 
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SOBOTA, 23. 11. 2019 
 

URA AKTIVNOST PREDAVATELJ 

8.00–9.00 Prijava v hotelu   

9.15–10.00 Uvodni pozdrav in navodila za delavnice 
 
Pozdrav Janka Cerkvenika, predsednika 
GZS  
 

Elizabeta Čampa, GČ 
II., 
predsednica Sveta 
članic GZS 

10.00–11.30 DELAVNICE  

 Preventiva v gasilstvu – različne teme Andrej Štremfelj, VGČ II. 
 

Nesreča gasilcev na Kornatih Darko Dukić, poveljnik 
Šibensko-kninske 
županije 
 

11.30–11.50 Odmor   

11.50–13.00 SPROSTITVENE DEJAVNOSTI  

 Vodena nordijska hoja  
 

Telovadba za zdravo hrbtenico  

Kopanje  

13.00–14.00 Kosilo in prosti čas  

14.00–15.30  DELAVNICE  

 Tehnično reševanje Marjan Jelenko, VGČ II., 
poveljnik GZ Zreče 

Razvrščanje Matej Groboljšek, VGČ, 
nam. reg. povelj. 
Zasavje 

Prva pomoč Boštjan Triler, VGČ II., 
član komisije GZS za 
požare v naravi 

Informatika Uroš Gačnik, VGČ II. –
org., predsednik regije 
LJ II 

Sodobna kulinarika – priprava hitrega 
obroka 

Brigita Čufar, GČ II. 

15.30–16.00 Odmor za kavo  

16.00–17.30 Tehnično reševanje Marjan Jelenko, VGČ II., 
poveljnik GZ Zreče 

Razvrščanje Matej Groboljšek, VGČ, 
nam. reg. povelj. 
Zasavje 

Prva pomoč Boštjan Triler, VGČ II., 
član komisije ZS za 
požare v naravi 

 Informatika Uroš Gačnik, VGČ II. –
org., predsednik regije 
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LJ II 

Sodobna kulinarika – priprava hitrega 
obroka 

Brigita Čufar, GČ II. 

17.45–18.30 Dejavnosti Gasilske zveze Slovenije  Franci Petek, VKGČ II., 
poveljnik GZS 

19.00–20.00  Večerja  

20.00 Večerno druženje ob glasbi v hotelu  

 
 
 
NEDELJA, 24. 11. 2019 
 

URA AKTIVNOST PREDAVATELJ 

7.30–8.30  Zajtrk  

9.00–9.45 Predstavitev intervencije v 
Fragmatu 

Blaž Kranjc, GČ I., čl. 
poveljstva GZ Cerknica 

9.50–10.35 Primerjava organizacije gasilstva s 
Slovenijo in evropsko primerljivimi 
državami 
 

Zvonko Glažar, VKGČ, 
podpoveljnik GZS 

10.35–11.00 Odmor  

11.00–12.30 Psihološka pomoč reševalcem, 
svojcem in žrtvam nesreč 

Mag. Žarko Trušovec, 
psiholog 

12.30–13.00 Zaključek – vprašanje in pobude Svet članic GZS 

13.20–14.30 Kosilo  

 

Še nekaj navodil: 

 Udeležba na posvetu je v delovnih uniformah (zaželeno). 

 Za tehnično reševanje imejte s seboj gasilsko zaščitno obleko. 

 Informatika – imejte s seboj svoj prenosni računalnik. 

 Za sprostitveno dejavnost imejte ustrezno opremo. 

 Glede na to, da imamo dopoldan na razpolago samo eno dvorano, smo morali 

prilagoditi program, zato so delavnice v popoldanskem času. Prosim, da se po 

GZ zvezah prijavite v različne delavnice, da ne bo potem spet kot lani. 

Upoštevala se bo predhodna prijava; za tiste, ki se boste kasneje prijavili, bo 

verjetno treba delati prerazporeditve, ki jih na posvetu upoštevajte. 

Na posvetu bi ponovno naredile dobrodelno noto, zato do posveta malo 

razmislite, za koga bi zbirale, lahko pa mi javite tudi na moj e-naslov: 

beti.campa@gmail.com. 

 

  

mailto:beti.campa@gmail.com
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POMAGAJMO NEŽI 
 
Življenje piše vse več težkih zgodb in mnogi v naši okolici potrebujejo pomoč dobrih 
ljudi. V Pomurski regiji smo na posvetu zbirali dobrodelni prispevek za malo Nežo in 
njeno družino. Ob predaji prispevka smo videli, da si družina res želi čimprejšnji 
nakup hiške kakor tudi zdravljenje male Neže. Pripravljajo se na samoplačniške 
terapije za Nežo in upajo, da bodo prihodnje leto lahko Nežo uspešno operirali v 
UKC Ljubljana. Če operacija ne bo možna, tudi njim žal ostane samo tujina.  
 
Mamica male Neže je zapisala: »Dovolite mi, da na kratko opišem našo zgodbo. Od 
dneva, ko se nam je rodila naša borka Neža, se nam je svet spremenil. Neža ima 
diagnozo cerebralna paraliza (spastično), kar pomeni, da ima prizadete nogice, 
rokice in hrbtenjačo. Vse to jo ovira pri gibanju, saj ji preprečuje, da bi se lahko 
normalno gibala. Neža je že preživela marsikaj, kot na primer krvavitev v možganih in 
pljučih, srčni zastoj, sepso, epileptični napad in drugo. 
Glede na to, da je Neža vsak dan večja in vsak dan potrebuje več, smo tudi v fazi 
nakupa hiške, ki bo prilagojena zanjo, kajti prostori, kjer živimo zdaj, so premajhni, da 
bi se Neža lahko gibala s prilagojenim vozičkom. 
Smo petčlanska mlada družina, ki trenutno živi v podnajemniškem stanovanju 
dvonadstropne hiše na zgornji etaži v Središču ob Dravi. Neža ima dva prekrasna 
bratca, Lan ima 8 let in Anže 5 let, oba pa ogromno pomagata pri vsakodnevnih 
opravilih kot tudi pri delu s sestrico Nežo. 
Od prvega dne njenega rojstva bijemo vsakodnevno bitko z vsem, tako zdravstveno, 
saj se kot mamica male Neže borim z depresijo, kot tudi finančno. Neži bi radi 
omogočili čim lažje in lepše odraščanje v novi, prilagojeni hiški kot tudi čim več 
različnih samoplačniških terapij ter drugega zdravljenja.« 
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POROČILO O DELU ČLANIC V BELOKRANJSKI REGIJI V LETU 2019 

Gasilci za začetek organiziranega delovanja na Slovenskem štejejo 19. september 
1869, ko so v Metliki na pobudo graščaka Josipa Savinška ustanovili prvo 
prostovoljno gasilsko društvo na Slovenskem, t. i. požarno brambo. Tej so leta 1870 
sledile ustanovitve prostovoljnih gasilskih društev v Laškem, Ljubljani in na Ptuju. 

Hkrati s 150-letnico Prostovoljnega gasilskega društva Metlika in 150-letnico 
organiziranega gasilstva na Slovenskem letos obeležujemo še 70. obletnico 
ustanovitve Gasilske zveze Slovenije in 50-letnico Slovenskega gasilskega muzeja 
dr. Branka Božiča v Metliki. 

Članice smo bile pomemben člen pri organizaciji in izvedbi dogodkov, povezanih s 
praznovanjem pomembnih obletnic. Vrhunec praznovanj so prav gotovo predstavljali 
dogodki v nedeljo, 8. septembra, ko je v mimohodu, postroju in na slovesnosti 
sodelovalo več kot 4000 uniformiranih gasilk in gasilcev iz Slovenije. Dogodki z 
udeležbo slovenskega političnega vrha in številnih tujih delegacij so pustili neizbrisen 
pečat pri vseh prisotnih. Posebne pozornosti in številnih pohval je bil deležen tudi 
ešalon članic GZS, kot primer vzorne urejenosti in skladnosti. 

Vnema in volja po znanju, strokovnosti, dodatnih izobraževanjih in druženju je 

vseskozi prisotna. V vsaki izmed naših treh zvez članice izpopolnjujemo svoje znanja 

in veščine skozi različna tematska predavanja, operativne vaje, praktične delavnice, 

srečanja, tekmovanja in izlete. V začetku decembra nas čaka še regijski posvet 

članic v organizacijski domeni GZ Metlika.  

Zadovoljne smo, da se kljub 

vsakodnevnim opravilom, 

družinskim obveznostim in 

službi število udeleženk na 

aktivnostih vsako leto 

povečuje. Tudi zaradi 

spodbudnega okolja vse več 

članic deluje v vodstvenih 

strukturah prostovoljnih 

gasilskih društev in gasilskih 

zvez ter se odloča za 

opravljanje tečaja za gasilca, 

vodjo skupine, častnico ali 

sodnico.  

 

Obisk in praktičen prikaz gasilske vaje članic PGD Grabrovec v otroškem vrtcu Metlika, september 

2018 

Želim si, da bi tudi v prihodnje skozi dobro organiziranost, povezanost in nesebičnost 

stremele k jasno zastavljenemu cilju – pomagati človeku v stiski.  

Martina Legan Janžekovič 
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CELJSKA REGIJA 
 

PLAN DELA 2019 

Vsebina Čas Izvajalec/kraj 

Seje komisije 
Zaključna seja v predsedujoči 
GZ 

maj, oktober 
december 

Celje  
predsedujoča GZ 

Udeležba na sejah Sveta članic vse leto po dogovoru GZS 

Sodelovanje z drugimi GZ in 
regijami ter GZS 

vse leto GZ, regija 

Posvet članic Savinjsko-
šaleške in Celjske regije 

9. 2. 2019 Savinjsko-šaleška regija, 
Žalec 

Izobraževanje članic 
Izobraževanje članic 
predsednic   
in namestnic PGD in GZ 
Izobraževanje predsednic in  
namestnic regij 

vse leto 
 
13. 4. 2019 
11. 5. 2019 

GZ, regija, GZS 
 
Videm-Dobrepolje 
Tolmin 

Gasilska tekmovanja 
Regijsko tekmovanje 

vse leto 
20. 11. 2019 

PGD, GZ, regija, GZS 
Slov. Konjice 

Sodelovanje na paradah pri 
obletnicah  

vse leto GZ, regija 

Florjanova regijska maša 5. 5. 2019 regija, Celje 

Pohod članic GZS 6. 7. 2019 GZS, Trebnje 

Medgeneracijsko srečanje 22. 6. 2019 GZS, Stari trg pri Ložu 

Udeležba na paradi ob 150-
letnici gasilstva na Slovenskem 

8. 9. 2019 GZS, Metlika 

Dvodnevni posvet za 
predsednice in namestnice 
članic GZ 

23. in 24. 11. 2019 GZS, Zreče 

 
 
POROČILO ČLANIC CELJSKE 
REGIJE ZA LETO 2019 
 
Celjsko regijo sestavlja osem gasilskih 
zvez: GZ Celje, GZ Laško, GZ 
Radeče, GZ Slovenske Konjice, GZ 
Šentjur, GZ Šmarje, GZ Vojnik - 
Dobrna in GZ Zreče - Vitanje.  
 
 
 

Naš sestav v komisiji za članice Celjske regije je naslednji: 
GZ Celje: Bernarda Soršak 
GZ Laško: Martina Dornik Snoj 
GZ Radeče: Doroteja Jazbec 
GZ Slovenske Konjice: Zlatka Ogrinc 
GZ Šentjur: Breda Županc (namestnica predsednice na regiji) 
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GZ Šmarje pri Jelšah: Natalija Šolinc 
GZ Vojnik - Dobrna: Stanka Repas 
GZ Zreče - Vitanje: Jasmina Vidmar 

 
Članice smo vseskozi aktivne na 
različnih področjih v gasilski 
organizaciji. Na kratko bom 
predstavila nekaj aktivnosti v okviru 
Celjske regije, ki smo jih izvajale 
članice po načrtu. 
V začetku februarja smo se 
udeležile regijskega posveta 
Savinjsko-šaleške in Celjske regije v 
Žalcu. Prisluhnile smo zanimivemu 
predavanju predsednika GZS Janka 
Cerkvenika o temi Kako izboljšati 
notranjo in zunanjo podobo gasilske 

organizacije, se malo sprostile in podučile o tehnikah sproščanja ter prisluhnile 
predavanju Mance Ahačič o naravnih nesrečah Jelendol – Tržič. Marec kot vedno 
namenimo ženskam in mamam. Po društvih in zvezah so potekale različne aktivnosti 
in delavnice na to temo. GZ Celje nas vedno povabi tudi na gledališko igro. V začetku 
aprila pa smo se udeležile izobraževanja v organizaciji GZS v Vidmu - Dobrepolju. 
Prve dni v maju se posvetimo Florjanovim mašam in počastimo našega gasilskega 
zavetnika. Udeležile smo se tudi regijske maše, ki je bila tokrat v Celju. Topli meseci 
prinašajo tudi vaje na prostem in tekmovanja, ki se jih članice redno udeležujemo. 
Udeležujemo se tekmovanj v različnih kategorijah. Potekajo tudi različna 
meddruštvena tekmovanja, na katerih članice dokazujejo, da se lahko kosajo z 
vsakim gasilcem. Nemalokrat pa se članice srečujemo tudi na tekmovanjih kot 
mentorice mladim nadobudnežem, na katere prenašamo svoje znanje. V poletnih 
mesecih so nekatere gasilske zveze organizirale pohode in druženja, ki združujejo 
različne generacije.  
V mesecu požarne varnosti vsako leto z različnimi operativnimi vajami, v katerih 
sodelujemo ali jih same pripravljamo, dokazujemo, da imamo tudi na tem področju 
vedno več znanja. Vedno več članic je namreč aktivnih tudi na intervencijah. 
V septembru smo se v velikem številu podale v Metliko na parado ob 150-letnici 

gasilstva na Slovenskem. 
Pripravljamo se na dvodnevni 
posvet v organizaciji GZS, 
ponovno v Celjski regiji, tokrat v 
GZ Zreče - Vitanje, v Zrečah. 
Naše članice so že dokazale in 
pokazale, da so dobre gostiteljice, 
bomo pa se letos še posebej 
potrudile, da se bodo članice v 
naši regiji počutile več kot odlično. 
Tokrat nam bo na pomoč 
priskočila še Koroška regija. 
Pred nami je, kot pravijo, najlepši 
del leta. Organizirale bomo še 

delavnice ob prihajajočih praznikih in zaključna srečanja ob zaključku letu. Naš 
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dogovor je, da se komisija regije ob koncu leta sreča v eni gasilski zvezi, da še bolj 
spoznamo naše delovanje v regiji. Letos bo še posebej dišeča, praznična. 
Načrt je zelo uspešno realiziran, za kar se je treba zahvaliti vsem članicam po 
društvih, njihovim vodjem in predsednicam po zvezah. Menim, da ženske kljub 
hitremu in natrpanemu tempu še vedno najdemo čas za sočloveka in delovanje v 
gasilstvu. Za vsak trenutek namenjenega časa sem vsaki članici hvaležna in ponosna 
na njihove dosežke, delo in vsa udejstvovanja. 
 

Jasmina Vidmar, VGČ ORG I., 
predsednica komisije za članice Celjske regije 

 

 

OBISK PRI POBRATENIH GASILCIH NA HRVAŠKEM 

Gasilke članice Gasilske zveze Zreče - 

Vitanje si vsako leto v svojem načrtu dela 

zadamo kar nekaj nalog, ki jih skozi vse 

leto uspešno izpolnjujemo. Med 

intervencijami, izobraževanji, tekmovanji, 

vajami, sestanki se najde tudi čas za 

strokovno ekskurzijo. Zadnji sončni vikend 

v marcu smo se vesele odpravile proti 

morju. Zraven smo povabile še našega 

predsednika zveze Simona Kotnika in 

poveljnika Marijana Jelenka. Naša zveza je pobratena z Vatrogasno jednico 

Šibensko-kninske županije, kamor smo se tudi odpravili. Najprej nas je pot vodila do 

Nacionalnega parka Krka, kjer smo si ogledali lepote narave. Po ogledu parka smo 

se odpeljali do Šibenika. Ogledali smo si znamenitosti mesta in obiskali Javno 

vatrogasno postrojbo mesta Šibenik. Domači gasilci so nas toplo sprejeli ter nam 

pokazali tehniko in opremo. Večer smo zaključili v nasmejanem krogu in prijetnem 

klepetu o vsakdanjih stvareh. Naslednje jutro nas je pot vodila proti mestu Pirovac, 

kjer so nas pričakali gasilci DVD Pirovac.  

V sproščenem klepetu smo izmenjavali gasilska mnenja, izkušnje, predvsem pa 

navezovali ali še bolj pletli gasilsko-prijateljske vezi. Da smo se res imeli nadvse lepo 

in brezskrbno, so poskrbeli naši hrvaški prijatelji gasilci, ki so nas prijetno presenetili 

z gostoljubnostjo in pogostitvijo. Med njimi je bil tudi Darko Dukić, poveljnik Šibensko-

kninske županije, s katerim smo se dogovorili za predavanje o nesreči na Kornatih, ki 

jo bo predstavil na našem posvetu članic. Brez naših gasilk in našega poveljnika 

zveze Marijana Jelenka, ki je v največji meri ekskurzijo zorganiziral, tako prijetnega 

vzdušja ne bi bilo. 

Jasmina Vidmar, 
predsednica komisije za članice GZ Zreče - Vitanje 
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KROMPIRJADA ČLANIC GZ RADEČE 

Na travnati površini ob 
Hiši na Magolniku je 
Komisija za članice pri 
Gasilski zvezi Radeče 
pripravila 2. 
Krompirjado za gasilke 
celotne radeške občine, 
organizacijska taktirka 
pa je letos pripadala 
PGD Svibno, ki so 
zaupano vlogo več kot 
dobro odigrali in 
poskrbeli za prijetno 
druženje dobrih 30 
gasilk z gosti. 
 

Po jutranji dobrodošlici z aperitivom za sodelujoče ekipe in pozdravu predsednice 
Komisije za delo s članicami pri GZ Radeče je sledila kava s pecivom in že se je 
začela osrednja aktivnost – praženje krompirja. 
Vsaka ekipa je med krompir vmešala dodatke po lastni presoji in tako so bili tudi 
vzorci, pripravljeni za ocenjevanje, precej različnih okusov, strukture, videzov in 
okusov. Kot so povedali člani štiričlanske ocenjevalne komisije, ki je dodeljevala 
točke posameznim segmentom, so imeli zahtevno delo, saj je vsaka gasilska 
kuharska ekipa pripravila odličen predstavitveni krožnik. 
Rado Mrežar (predsednik Gasilske zveze Radeče), Matjaž Mikuž (podpredsednik 
Krajevne skupnosti Svibno), Matjaž Šuligoj (poveljnik PGD Jagnjenica) in Slavko 
Breznikar (nekdanji predsednik Gasilske zveze Radeče) so razdelili ocene in nato je 
sledila razglasitev rezultatov. Ob tem je vsaka ekipa prejela priznanje za sodelovanje 
z darilom za celotno gasilsko društvo, simbolično darilo pa so prejeli tudi člani 
ocenjevalne komisije. Najboljši pražen krompir so pripravile članice gostiteljskega 
PGD Svibno, ki so, kot pravijo »izkoristile naravne danosti bujnih gozdov Jatne 
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(hribovje blizu Magolnika) in krompir obogatile z lisičkami«, 2. mesto je pripadlo 
članicam PGD Radeče, tretje mesto je osvojila gasilska kuharska trojka PGD Vrhovo 
in četrto mesto PGD Jagnjenica, ki so ga letos zastopale starejše gasilke društva. 
Nato je sledil še srečelov, večinoma domača oziroma podjetja iz posavske in 
savinjske regije so na prošnjo organizatorjev prispevala svoje izdelke in storitve. 
Zahvaljujoč donatorjem je vsaka udeleženka Krompirjade prejela raznoliko 
napolnjeno darilno vrečko s praktično uporabno vsebino. 
Dogodek sta obiskala tudi župan Občine Radeče Tomaž Režun in v. d. direktorice 
KTRC Radeče (ta upravlja Hišo na Magolniku) Duška Kalin.  
Na srečanju se je zbralo devet gasilk iz PGD Svibno, pet iz PGD Jagnjenica, štiri iz 
PGD Radeče in tri iz PGD Vrhovo ter deseterica gostov. 
Okusno malico, ki je bila (ob krompirju) postrežena skorajda neposredno iz pečice na 
prizorišče, je pripravila domačinka, svibenske gasilke pa so med druženjem skrbele 
za osvežilno pijačo za vse navzoče. Čas, preživet na Magolniku, je tako minil v 
sproščenem vzdušju, lahkotnem meddruštvenem klepetu gasilk in druženju ob 
pripravi vseslovensko priljubljenega praženega krompirja. 
Ideja za projekt je nastala na tečaju za pridobitev specialnosti »vodja članic« v letu 
2017, kjer je primer dobre prakse v PGD Šinkov Turn opisala sotečajnica, ki je pri 
zasnovi prve Krompirjade v Radečah tudi priskočila na pomoč z nasveti in 
usmeritvami. Hvala, Saša Kovačević. Zakaj ne bi dogodkov, ki so že preverjeno 
uspešni (ob dobri organizaciji) prenesli tudi na druge konce Slovenije, v druge 
gasilske zveze, kjer tovrstnega druženja še ni?   
 

Doroteja Jazbec,  
predsednica Komisije za delo s članicami GZ Radeče 
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DOLENJSKA REGIJA 
Dolenjsko regijo sestavljajo tri gasilske zveze: GZ Novo mesto, predsednica komisije 
za članice je Melita Blatnik, GZ Šentjernej, predsednica komisije za članice je 
Barbara Bašelj in GZ Trebnje, predsednica komisije za članice je Olga Smolič.  
Letos smo imele tri redne seje in tri seje za pripravo pohoda članic GZS, ki je bil letos 
v GZ Trebnje. 
Članice Dolenjske regije smo bile aktivne vse leto. V januarju smo se udeleževale 
občnih zborov prostovoljnih gasilskih društev in skupščin sosednjih gasilskih zvez. V 
nadaljevanju smo sodelovale na vseh gasilskih prireditvah, slovesnostih ob 
obletnicah društev in tekmovanjih. 
V marcu je GZ Novo mesto organizirala regijski posvet članic, ki je bil v PGD Škocjan 
in se ga je udeležilo 107 članic. 
 

Posvet članic regije 
 

Dolenjska 

Datum 
 

9. 3. 2019 

Kraj 
 

PGD Škocjan 

Število prisotnih 
 

107 članic 

Dnevni red in vsebina 
posveta 
 

15.00–15.30: zbor udeleženk posveta in pozdravni                      
nagovori 
16.00: obisk parka dr. Ignacija Knobleharja   
(Knobleharjevo leto) 
17.00: številka 112 – predstavitev regijskega centra za 
obveščanje Novo mesto 
17.30: predstavitev novega kroja uniforme 
18.00: predstavitev požara ekosistemi Zalog 
18.30: pobude, vprašanja, zaključek posveta 
 

Pobude in vprašanja 
 

Največ vprašanj je bilo glede novega kroja uniforme. 
 
 

Poročilo pripravila Melita Blatnik, predsednica Komisije za članice 
Dolenjske regije 
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V aprilu je nekaj članic sodelovalo tudi na plenumu GZS v Tolminu. V soboto, 13. 

aprila, smo se udeležile izobraževanja članic v Jakličevem domu v Vidmu -

Dobrepolju. 

V maju in juniju smo se udeleževale različnih društvenih in meddruštvenih tekmovanj, 

na katerih smo spoznale in navezale stike tudi s kako novo članico, ter tekmovanj v 

organizaciji gasilskih zvez.  

Najboljše ekipe so se med sabo kasneje pomerile tudi v regiji. V naslednjem letu 
bodo ženske ekipe naše regije na državnem nivoju zastopale naslednje ekipe:  

– pionirke: PGD Grmovlje in PGD Dvor (GZ Novo mesto) ter PGD Štatenberk 
(GZ Trebnje), 

– mladinke: PGD Grmovlje (GZ Novo mesto), PGD Maharovec (GZ Šentjernej) 
in PGD Trebelno (GZ Trebnje), 

– članice A: PIGD Krka, PGD Grmovlje in Dolenja Straža (vse tri GZ Novo 
mesto), 

– članice B: PGD Maharovec (GZ Šentjernej) in PGD Bela Cerkev in PGD 
Gabrje (GZ Novo mesto), 

– starejše gasilke: PGD Bela Cerkev in PGD Šmihel pri Novem mestu (GZ Novo 
mesto) ter PGD Mokro polje (GZ Šentjernej). 

 
V začetku junija je bila Dolenjska regija organizator 11. pohoda članic gasilk GZS. 
Tokrat smo šli po Baragovi poti, pohoda pa se je udeležilo okoli 160 pohodnic.  
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V septembru se je 30 članic Dolenjske regije udeležilo slovesnosti ob 150-letnici 
gasilstva na Slovenskem v Metliki. 
V jesenskem času smo se članice udeležile tudi operativnih vaj po društvih in na 
nivoju regije. V novembru se bomo udeležile še dvodnevnega posveta v Zrečah. 
 

Melita Blatnik, 
predsednica Komisije za članice Dolenjske regije 

 
 
 
POHOD ČLANIC DOLENJSKE REGIJE 
 
Tradicija pohodov članic gasilk GZS v okviru 11. pohoda se nadaljuje. Z gotovostjo 
lahko ugotavljamo, da je pohod zelo dobro uspel, kar utemeljujemo s tem, da se ga 
je udeležilo več kot 160 pohodnic in pohodnikov iz 22 gasilskih zvez in 12 gasilskih 
regij.  
Začetni točki, kjer so pohodnike z dobrodošlico pričakale gasilke iz sektorja Trebnje 
(največ iz PGD Trebnje in Račje selo), so pohodu dali zagon še člani občinskega 
pihalnega orkestra Trebnje z dirigentom Primožem Kravcarjem. Z dobrimi željami so 
pohodnice na pot pospremili predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, 
predsednica Sveta članic pri GZS Elizabeta Čampa, predsednica Komisije za članice 
Gasilske regije Dolenjska (GRD) Melita Blatnik, predsednik GRD in predsednik zveze 
gostiteljice Janez Bregant, v imenu občine Trebnje, po pooblastilu župana Alojzija 
Kastelica, pa novi častni občan Občine Trebnje Anton Strah. Župan Občine 
Mokronog - Trebelno pa je vseslovenskim gasilkam pohodnicam poslal dobre želje 
po e-pošti.  
V tem projektu so sodelovale gasilke vseh štirih GPO; največ s peko pecivo, z 
odličnim in najbolj obsežnim gostiteljstvom pa so se izkazali gasilke in gasilci v PGD 
Vrhtrebnje, kjer so odlično pogostili pohodnike krajše in daljše poti. Za pohodnike 
daljše poti so se odlično izkazali tudi v Dobrniču, kjer jim je predsednik KTD Dobrnič 
Anton Perpar v cerkvi predstavil znamenitosti kraja s poudarkom na misijonarju 
Frideriku Baragi, ki je bil krščen v dobrniški cerkvi. Nato so se ustavili še pri 
dobrniških gasilkah in gasilcih, kjer so bili prav tako bogato postreženi. Prijetno 
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presenečenje (nenačrtovano) so za pohodnice in pohodnike pripravili še v Knežji 
vasi, kjer gre zahvala Joži Čeh in njenim pomočnicam. 
Postanek obeh skupin pohodnikov je v Mali vasi obogatil Uroš Primc, ki je pred 
rojstno hišo Friderika Barage spregovoril o velikem misijonarju, nato pa so si ogledali 
še njegovo spominsko sobo. Po ogledu so odšli na Občine, kjer so si pod vodstvom 
Uroša Primca, upravitelja Jurjeve domačije, ogledali delček kulturne dediščine 
trebanjske občine, v dvorani gasilskega doma so si lahko ogledali film o Baragi, pri 
gasilcih, ki so bili dobro pripravljeni in organizirani, pa sta jih čakala ohlajena pijača in 
dober golaž.  
Pohod je bil tudi dobrodelno obarvan. V ta namen so udeleženci zjutraj oddali 
prehrambne izdelke in šolske potrebščine, ki sta jih na zaključni prireditvi na Občinah 
Olga Smolič in Elizabeta Čampa predali Župnijski karitas Trebnje, za kar so se 
zahvalili že na dogodku, nato pa še s pisno zahvalo, ki so jo osebno dostavili v 
pisarno zveze. 
 

Olga Smolič,  
GZ Trebnje 

 

 

 
Dobrodelna nota – prehrambne izdelke in šolske potrebščine so predale Župnijski karitas Trebnje. 
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GORENJSKA REGIJA 

Posvet članic regije 
 

Gasilska zveza Gorenjske 

Datum 
 

9. 11. 2018 

Kraj 
 

Stražišče/Kranj 

Število prisotnih 
 

79 

Dnevni red in vsebina 
posveta 
 

Posvet članic GZG in PGD je potekal v organizaciji 
GZ MO Kranj. Vsebina predavanja je bila pripravljena 
glede na aktualne dogodke v letu. 
Tema prvega predavanja so bili prvi posredovalci in 
predavatelj Dejan Rogelj, ki je v letu 2018 v Kranju 
prvič organiziral tekmovanje prvih posredovalcev. Za 
drugo predavanje je bila povabljena Tatjana Štremfelj, 
ki je spisala diplomsko nalogo z naslovom Gasilstvo, 
stres, partner in družina. Tatjana nam je predstavila 
statistiko le-tega in opisala njeno vlogo partnerice 
moža gasilca. Zadnje predavanje je imel Tomaž 
Vilfan, ki je predstavil intervencijo na Mlaki (eksplozija 
plinske jeklenke).  
Predavanja so bila zanimiva, vsak od predavateljev je 
dodal še slikovno gradivo in lastno izkušnjo, s čimer je 
še bolj pritegnil poslušalce. 
 

Pobude in vprašanja 
 

Članice so ob koncu posveta prejele ankete, ki so 
nam v pomoč v prihodnjem delu komisije. Analiza je 
pokazala, da si želijo slišati povzetke intervencij in 
analizo, zanimanje so pokazale tudi za zgodbe 
posameznikov o njihovem delu in izkušnjah. 
 

Zaključki posveta 
 
 

Komisija za članice se strinja, da posvet ostane v taki 
obliki, kot je bila praksa do sedaj. Teme predavateljev 
ostajajo v okviru dogodkov tekom leta in aktualnih 
tem. Posveti se organizirajo ob koncu tedna v 
popoldanskem času. 
 

Poročilo pripravila 
 

Ana Zavelcina 
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Srečanje članic 
 

Gasilska zveza Gorenjske 

Datum 
 

8. 6. 2019 

Kraj 
 

Brezje na Gorenjskem 

Število prisotnih 
 

63 ekip 

Opis 
 

33. srečanje članic GZ Gorenjske je potekalo v 
organizaciji 70-letnice PGD Brezje na Gorenjskem, 
komisije za članice GZ Radovljica. Na srečanju članic 
je sodelovalo 63 ekip. Tekmovalni del je bil sestavljen 
iz vaje raznoterosti, vaje s hidrantom in teoretičnega 
dela z vprašanji Matevža Haceta in zgodovine kraja 
Brezje na Gorenjskem. Prehodni pokal je prejela 
ekipa PGD Hrušica. Po podelitvi so organizatorji 
poskrbeli za zelo pester glasbeni program. Zahvala 
organizatorjem za odlično izpeljan dogodek in zahvala 
sodnikom za njihov prispevek k dobro izpeljanem 
srečanju.   
 

 
 

Poročilo pripravila 
 

Ana Zavelcina 
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Taktična vaja 
 

 Gasilska zveza Gorenjske 

Datum 
 

 22. 6. 2019 

Kraj 
 

Javorniški Rovt 

Število prisotnih 
 

65 

Opis 
 

V letu 2019 je bila organizirana 7. taktična vaja. 
Organizacijo vaje je bila v okviru komisije za članice 
GZ Jesenice. Vaja je potekala v Javorniškem Rovtu 
na območju CŠOD Trilobit. Lokacija vaje je bila 
primerna za različne scenarije, ki jih znamo ustrezno 
izpeljati. Na vaji so sodelovale članice iz šestih GZ 
Gorenjske (Kranjska Gora, Radovljica, Tržič, Kranj, 
Škofja Loka, Jesenice). Vsaki zvezi je bil na prihodu 
na vajo dodeljen sektor, kjer je bila potrebna pomoč. 
Članice so se izkazale s svojim znanjem in s svojo 
zavzetostjo pokazale, da smo lahko kos še tako 
obsežni vaji. Vajo so ocenjevali trije ocenjevalci, ki so 
ob koncu podali njihovo strokovno mnenje. 
 

 
 

Poročilo pripravila 
 

Ana Zavelcina 
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Pohod članic 
 

Gasilska zveza Gorenjske 

Datum 
 

31. 8. 2019 

Kraj 
 

Belška planina/Struška 

Število prisotnih 
 

25 

Opis 
 

V načrt dela je komisija za članice GZG za leto 2019 
prvič dodala pohod. V avgustu smo izpeljali prvi 
pohod in želimo si, da to ostane v načrtu tudi v 
prihodnjih letih.  
Članice smo se podale v smeri Pustega rovta po 
pobočju Kočne in se povzpele na del Korenščice, kjer 
je sledil vzpon na vrh Struške. Ob spustu z vrha je bil 
načrtovan postanek v pastirski koči na Belški planini. 
Poskrbljeno je bilo za dobro voljo, za glasbeni 
program in, kot se za hribe spodobi, dobro hrano.  
 

 
 

Poročilo pripravila 
 

Ana Zavelcina 
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Posvet članic regije 
 

Koroška  

Datum 
 

23. 3. 2019 

Kraj 
 

PGD Slovenj Gradec 

Število prisotnih 
 

65 

Dnevni red in vsebina 
posveta 

Pozdrav in predstavitev 
Kako ukrepamo ob nujnih stanjih 
Temeljni postopki oživljanja otrok in odraslih – 
teoretični del (mag. Primož Krajnc) 
Nudenje prve pomoči na terenu in uporaba AED 
(mag. Primož Krajnc in Katarina Krajnc) 
TPO in uporaba AED – praktični del po delavnicah 

Pobude in vprašanja Ker nam je bilo v teoretičnem delu predstavljeno vse, 
kar nas je zanimalo, članice niso imele vprašanj. Po 
teoretičnem delu smo si ogledale tudi tri kratke filme, 
v katerih je bilo predstavljeno delo laikov in delo 
strokovnih delavcev ter njihovo medsebojno 
sodelovanje. Na Koroškem vse službe medsebojno 
dobro sodelujejo, kar je odraz pogostih medsebojnih 
vaj in skupnih usposabljanj.  
Po teoretičnem delu smo imele še praktično 
usposabljanje, in sicer vsaka posameznica je delo 
opravila na svoji lutki pod strokovnim nadzorom 
predavateljev. 
Članice so bile navdušene nad tečajem in odšle 
domov z novim znanjem. 
Na posvetu je bila prisotna tudi predsednica za delo s 
članicami Pomurske regije Ingrid Lončar. 
 
 

Zaključki posveta 
 
 

Posvet smo začele ob 17. uri in ga končale ob 20.30. 
 
 
 

Poročilo pripravila: 
 

Leonida Matjaž,  
predsednica za delo s članicami Koroške regije 
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POROČILO KOMISIJE ZA ČLANICE REGIJE LJUBLJANA I 
 
Že nekaj let v regiji Ljubljana l ne izvajamo posveta za članice, temveč komisija za 
članice organizira posvet za vse gasilce naše regije. Vključimo strokovno vsebino in 
podelimo priznanja najbolj zaslužnim v preteklem letu. V letu 2019 je bil posvet 11. 
januarja v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu. V stavbi iz prvih let 20. stoletja so nas 
gostili šentviški gasilci. Odličen program, prizadevnost domačinov, izvrsten ambient 
in izjemna publika so ustvarili zares prijetno vzdušje. 
Po uvodnih pozdravih nas je Cveto Šumec popeljal v Črnomelj, z vidika, kaj smo se 
naučili in kje so odprte dileme večjih posredovanj. Robert Štaba, predsednik Zavoda 
Varna pot, je vzbudil zanimanje nas vseh za bolj aktivna prizadevanja za varnost na 
cesti. Domači gasilci so z izvirnostjo predstavili zagate na tekmovanju pionirjev, to je 
bil odličen humorni vložek. Sledila je podelitev tekmovalnih značk najboljšim 
tekmovalnim ekipam v letu 2018 in trem prejemnikom priznanj za posebne zasluge. 
Simpatičen večer smo zaključili v sproščenem klepetu in snovanju novih dogodivščin.  
Komisija za članice je v sodelovanju s PGD Ihan 15. februarja organizirala četrti kviz 
Spojka. Poučen kviz za »velike« gasilce je letos združil kar štiri regije in tudi gasilce 
iz Varaždina.  
V komisiji na regiji opažamo, da so ženske gasilke prisotne na vseh področjih. Nekje 
v okviru komisij organizirajo različne dogodke (vaje, posvete, ekskurzije idr.), 
ponekod so zlite z drugim gasilskim dogajanjem in komisije ne izstopajo (ker po tem 
niti ni potrebe). 
Svežina in energija za aktivno delovanje gasilcev na vseh področjih sta vedno in 
povsod dobrodošla. Okolja so drugačna, potrebe se razlikujejo. Hvaležni smo lahko, 
če se na določenem področju iz neke potrebe izoblikuje delovna skupina, ki povleče 
dogajanje naprej. Trudimo se, da smo to tudi članice. Če ne kot prva bojna linija, pa 
tudi kot močna podpora, odvisno od situacije.  
 

Saša Kovačević, 
predsednica komisije za članice Regije Ljubljana l 
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REGIJA LJUBLJANA II 
 

Posvet članic regije 
 

 Regija Ljubljana II 

Datum 
 

 7. 6. 2019 

Kraj 
 

 PGD Muljava – GZ Ivančna Gorica 

Število prisotnih 
 

 169 

Dnevni red in vsebina 
posveta 
 

DNEVNI RED:   
– pozdrav gostitelja  
– ogled Jurčičeve domačije in spominskega 

parka 
– praktičen preizkus udeleženk na simulatorju 

prevračanja vozila in prikaz reševanja oseb iz 
poškodovanega vozila 

– beseda gostov 
– zaključek posveta in družabno srečanje 

 
Posvet za članice iz GZ Dobrepolje, Grosuplje, 
Ivančna Gorica Loški Potok, Kočevje in Ribnica je 
potekal v petek, 7. 6. 2019, v PGD Muljava – GZ 
Ivančna Gorica. 
Zbrali smo se pri novem gasilskem domu PGD 
Muljava, ki ga bodo jeseni slavnostno prevzeli. Po 
uvodnem pozdravu predsednice članic regije 
Ljubljana II Marije Novak smo se odpravili na ogled 
spominskega parka Jurčičeve domačije. Tu nas je 
pričakal prijazni vodič, ki nam je na kratko predstavil 
življenje in dela Josipa Jurčiča, nato pa je sledil ogled 
rojstne hiše in zgodovinske zbirke knjig in predmetov 
iz časa Josipa Jurčiča. 
Nato smo se vrnili pred GD, kjer naj je pričakal 
inštruktor varne vožnje pri AMZS Andrej Rus, ki je 
pripeljal simulator prevračanja vozila, ki služi za prikaz 
reševanja voznika in sopotnika iz prevrnjenega vozila. 
Udeleženke so lahko simulator tudi preizkusile.   
Sledil je prikaz reševanja oseb iz poškodovanega 
vozila, ki so ga pripravile in izvedle prve posredovalke 
iz GZ Ivančna Gorica. Naj omenim, da v GZ Ivančna 
Gorica deluje več kot 80 prvih posredovalcev, med 
njimi je veliko članic, ki se redno udeležujejo 
intervencij.  
Na koncu je enota operativnih gasilcev PGD Stična 
prikazala tehnično posredovanje ob prometni nesreči. 
Tudi pri tej vaji so sodelovale članice, ki so izvedle 
iznos poškodovanega iz vozila. Oskrbele so 
poškodovane in jih pripravile na transport z 
reševalnim vozilom.  
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Celotno vajo je komentiral in povezoval poveljnik GZ 
Ivančna Gorica tov. Slavko Zaletelj.  
Srečanja so se udeležili tudi predsednica sveta članic 
GZS tov. Elizabeta Čampa, namestnica predsednice 
sveta članic GZS tov. Pavla Ponikvar, predsednik 
regije Ljubljana II tov. Uroš Gačnik, predsednik GZ 
Ivančna Gorica tov. Jure Strmole in drugi visoki 
predstavniki GZ iz regije Ljubljana II.  
Po končanem programu je bilo poskrbljeno, da naši 
želodčki niso bili prazni, prav tako smo se lahko 
posladkali z odličnim pecivom, ki so ga pripravile 
članice GZ Ivančna Gorica.  
Na koncu so vsi prisotni v spomin dobili kvačkan 
zvonček, ki so jih pripravile članice PGD Krka.  
 

Zaključki posveta 
 
 

Udeleženke smo bile mnenja, da so taki posveti 
potrebni, saj na njih pridobimo nova znanja, ki nam 
pomagajo pri nadaljnjem delu. To potrjuje tudi čedalje 
večja udeležba. Prav tako se na posvetih stkejo nova 
poznanstva in delajo načrti za prihodnost.   
 
 

 Marija Novak 
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OBUJANJE SPOMINA NA »OLIMPIZEM« 
 
Članice GZ Kočevje skrbimo, da se ohranja spomin na organizacijo 18. mladinske 
gasilske olimpijade v Kočevju leta 2011. 
Za vse tiste, ki ste morda že pozabili. Mesto Kočevje je od 17. do 24. julija 2011 
gostilo prvo mladinsko gasilsko olimpijado v Sloveniji. V naše mesto so prišle 
najboljše gasilske mladinske ekipe iz dvajsetih evropskih držav. Skrb, kako bomo 
obiskovalcem in tekmovalcem predstavili Slovenijo, našo Kočevsko, predvsem pa 
delo gasilk in gasilcev, nas je privedla, da smo članice izvajanje različnih aktivnosti 
začele že v letu 2008.  
V okviru Komisije za članice pri GZ Kočevje smo pozvale k sodelovanju vrtce, šole, 
druga društva in institucije, ki delujejo v Občini Kočevje in Občini Kostel. Tako smo v 
oktobru, mesecu požarne varnosti, vsako leto ustvarjali izdelke o delu gasilcev, s 
katerimi smo popestrili gasilski olimpijski utrip v mestu in predstavili naše delo in 
prizadevanja. Nastali so izdelki, polni domišljije in odličnih idej, ki so bili dokaz, da 
delo gasilcev ni nepoznano in nepomembno. Članice smo sodelovale v različnih 
odborih in komisijah za posamezna področja. Zaupane so nam bile naloge od 
urejanja bivalnih prostorov v nastanitvenih objektih, v objektih smo postavljale 
razstave z ustvarjenimi izdelki natečajev. V času gasilske olimpijade smo bile vodje 
nastanitvenih objektov, nudile smo podporo press centru pri urejanju informativnega 
gradiva in biltenov.  
Da pa spomin na organizacijo gasilske olimpijade in dogodek ne bi ostal pozabljen, 
članice organiziramo vsako leto v juliju spominski pohod. Tako smo se letos prvo 
julijsko soboto zbrale že osmič. Sprehodile smo se po kostelski dolini, si ogledale 
ostanke gradu, tamkajšnjo cerkev, domače društvo ter pohod zaključile z družabnim 
srečanjem in igrami. Izdelan je bil prehodni pokal v obliki podstavka za prižig 
gasilskega olimpijskega ognja z maskoto olimpijade Florjanom, ki se je podelil 
zmagovalni ekipi članic v družabnih igrah na zaključku pohoda. Letošnjega pohoda 
se je udeležilo 47 članic.  
Vse aktivnosti, ki smo jih članice izvajale za gasilsko olimpijado od leta 2008 do 
danes, so zbrane v Spominski knjigi. Ideja za nastanek knjige je bila dana na drugem 
pohodu članic leta 2013. Članice tako vsako leto obujamo spomin na olimpizem, ki je 
leta 2011 prvič potekal v Kočevju in v Sloveniji z gasilsko olimpijsko maskoto 
Florjanom. 
 
Na pomoč! 

Romana Marinč, VGČ I., 
predsednica Komisije za članice pri GZ Kočevje 
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Članice GZ Kočevje so se letos že osmič podale na spominski pohod in tako obudile spomin na 
gasilsko mladinsko olimpijado v Kočevju leta 2011.     

 

VAJA ČLANIC GZ LOŠKI POTOK 
 
Uspelo nam je! Članice iz GZ Loški Potok vztrajno sledimo smernicam GZ Slovenije 
na področju delovanja članic v gasilskih organizacijah. V zadnjih letih smo aktivno 
prispevale k delovanju matičnih gasilskih društev in se udeležile gasilskih 
izobraževanj. Že ob začetku aktivnega udejstvovanja na področju gasilstva se je med 
članicami pojavila želja po skupni gasilski vaji. Letos je dovolj članic opravilo tečaj za 
gasilca in višjega gasilca in tako smo vajo lahko izpeljali. 
V petek, 11. 10. 2019, je v organizaciji GZ Loški Potok na lokaciji PGD Trava v okviru 
letnega srečanja članic iz naše zveze potekala prva vaja članic. Namen vaje je bil 
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preveriti pripravljenost in usposobljenost članic za ukrepanje ob intervencijah. Na vaji 
so sodelovale članice iz PGD Retje, PGD Travnik, PGD Podpreska in PGD Trava. V 
pomoč so nam bili člani iz PGD Retje in PGD Trava. Vodenje intervencije je prevzel 
Darko Mišič, poveljnik PGD Retje. 
V prvem delu vaje smo obnovile osnove trodelnega napada z odvzemom vode iz 
vodnjaka.  

 

 
V drugem delu je potekala intervencija na objektu in vstop v objekt. Predpostavka je 
bila, da so se v objektu zadrževali otroci in odrasla oseba. V kuhinji je prišlo do 
požara. Ob prejemu poziva je bilo javljeno, da je en otrok pogrešan. 
Napad je bil speljan iz GVV1. Vozilo smo priključile na napajanje na bližnje hidrantno 
omrežje. Prvi napad je potekal po stopnišču skozi teraso do kuhinje, kjer smo začele 
gašenje požara. Drugi napad se je začel s preiskovanjem hodnika in toaletnih 
prostorov ter izvedbo hidravličnega prezračevanja skozi okno. Notranji napadalki sta 
po uspešnem gašenju med preiskovanjem našli ponesrečenca, ga rešili z nevarnega 
območja in ga predali v oskrbo bolničarjem.  
Po končani vaji je sledila analiza. Seveda je bilo med vajo nekaj napak, saj smo prvič 
samostojno delovale. Vodja intervencije je na koncu poudaril, da je bila 
zainteresiranost članic za izvedbo vaje velika in da bi podobno vajo morali večkrat 
izpeljati.  
To je bil naš prvi korak in želim si, da bi jih bilo še veliko.  
 
Na pomoč! 

Jana Lavrič, 
predsednica Komisije za delo s članicami GZ Loški Potok 
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Utrinek s prve vaje članic GZ Loški Potok 
 

 

REGIJA LJUBLJANA III 
 

Posvet članic regije 
 

 Ljubljana III 

Datum 
 

 30. 3. 2019 

Kraj 
 

PGD Sava – GZ Litija  

Število prisotnih 
 

45 
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Dnevni red in vsebina 
posveta 

Uvodni pozdrav 
Delo članic regije Ljubljana III in delo sveta članic 
GZS 
Voda kot vir življenja in najbolj razširjeno gasilno 
sredstvo (dr. Metka Levstek) 
Vloga prvega posredovalca (Matjaž Andrejc) 
Neformalno in druženje ob toplem obroku 
Ogled rudnika Sitarjevec 

Pobude in vprašanja 
 

Dr. Marjetka Levstek, predsednica Društva za zaščito 
voda Slovenije, nam je na zanimiv način razložila, 
kako naj najbolje pazimo na vodo in kako naj 
ravnamo z odpadki, da bi vodo ohranili čim bolj čisto. 
Gasilec in reševalec Matjaž Andrejc nam je razložil, s 
kakšnimi težavami so se srečevali in kako sedaj 
delujejo prvi posredovalci v njegovem kraju. 
Ogledali smo si rudnik Sitarjevec, v katerem so kopali 
svinčevo in živosrebrno rudo, nekaj pa tudi cinkove, 
bakrove, železove in baritne rude. Bogat je bil tudi z 
minerali, saj so v njem našli več kot 60 vrst mineralov. 
Rudnik so 1965 leta zaprli, za turistične oglede pa je 
odprt od leta 2017. 
Posebnih pobud in vprašanj ni bilo. 

Zaključki posveta 
 
 

Posvet je bil lepo pripravljen in uspešno izveden. 
Pohvala in hvala predsednici komisije GZ Litija in 
vsem, ki so ji pomagali pri pripravi in izvedbi posveta. 

Poročilo pripravila 
 

Marta Moneta,  
predsednica komisije za članice regije Ljubljana III 

 

PROGRAM DELA KOMISIJE ZA ČLANICE REGIJE LJUBLJANA III ZA 2019 

 Dogodek Kdaj Kje Organizator 

1. Redne seje 5–6 Vsakič v drugi 
GZ 

predsednica 

2. Izobraževanje za predsednice 
komisij za članice regije, GZ in 
PGD 

13. 4. 
2019 

GZ 
Dobrepolje 

Svet članic 

3. Posvet članic regije Ljubljana III 30. 3. 
2019 

Litija GZ Litija 

4. Izobraževanje Sveta članic 
(predsednice in namestnice) 

11. 5. 
2019 

GZ Tolmin Svet članic 

5. 11. pohod članic GZS 6. 7. 2019 GZ Trebnje Svet članic in 
komisija za 
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članice GZ 
Trebnje 

7. Medgeneracijsko srečanje   Svet članic in 
Svet 
veteranov 

8. 150 let gasilstva v Metliki – 
parada 

8. 9. 2019 Metlika  

9. Kolesarjenje po regiji   Marta Moneta 

10. Dvodnevni posvet za 
predsednice v GZ 

23., 24. 
11. 2019 

Zreče Svet članic 

11. Novoletne delavnice  PGD Križ GZ Komenda 

 
Program je pripravila komisija za članice regije Ljubljana III. 

 
Marta Moneta,  

predsednica komisije za članice regije Ljubljana III 
 
 

POROČILO KOMISIJE ZA DELO S ČLANICAMI REGIJE MARIBOR ZA LETO 
2019 
 
V Mariborsko regijo so vključene štiri Gasilske zveze: GZ Maribor, GZ Ruše, GZ 
Starše in GZ Slovenske gorice.  
Komisija članic na nivoju regije je sestavljena iz vseh predstavnic zvez in se 
sestajamo po potrebi. Letos smo se sestale štirikrat in imele eno korespondenčno 
sejo. Informacije potekajo prek elektronske pošte in so ažurne.  
V delo se aktivno vključuje več kot 350 članic. Delo članic v naši regiji je zelo pestro, 
saj se vključujemo v vse oblike dela, tako na organizacijskem kot na operativnem 
področju. Organiziramo posvete, izobraževanja, srečanja članic.  
V letu 2019 smo na nivoju regije pripravile: regijsko srečanje članic s predavanjem, ki 
ga je organizirala GZ Slovenske gorice in 2. enodnevni regijski posvet v organizaciji 
članic GZ Ruše. Članice se sestajajo in so aktivne, izobražujejo se, udeležujejo se 
tekmovanj, marsikatera je odlična mentorica in vse več članic je operativno aktivnih, 
predvsem v GZ Ruše. 
Povzetek našega dela sem razporedila po zvezah in priložila nekaj foto gradiva. 
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KOMISIJA ZA DELO S ČLANICAMI GZ RUŠE ZA LETO 2019 
 
Z gotovostjo lahko trdim, da smo članice aktivno udeležene na različnih področjih. 
Intenzivno smo se izobraževale in se s svojim znanjem enakovredno vključevale na 
vseh intervencijah in pomagale pri posredovanju v primeru srčnega zastoja s 
pomočjo uporabe AED. Udeleževale smo se strokovnih predavanj in posvetov v naši 
GZ, sosednjih GZ ali na nivoju GZS. Na teh posvetih smo ugotavljale, da gasilstvo ni 
več samo moška domena. Zato lahko s ponosom povem, da pariramo moškemu 
spolu na vseh področji gasilstva. 

Posvet članic regije 
 

Drugi enodnevni posvet članic Mariborske regije 

Datum 
 

18. 5. 2019 

Kraj 
 

GZ Ruše (kraj dogajanja: Lovrenc na Pohorju) 
 

Število prisotnih 
 

31 članic, 10 inštruktorjev, 5 predstavnic zeliščarske 
delavnice, poveljniki PGD, regijski poveljnik, župan in 
drugi povabljeni gostje 

Dnevni red in vsebina 
posveta 
 

Prijava 
Uvodni pozdrav in navodila 

1. AED, travma – oskrba poškodovanca, 
imobilizacija (kulturni dom) 

2. IDA, notranji napad – modul A (poligon) 
3. IDA, sestava in uporaba zaščitnega izolirnega 

aparata, gašenje s peno (poligon) 
4. Vrvna tehnika: spust z višine – praktično delo 

(poligon) 
     5.   Zeliščarska delavnica (prireditveni prostor) 
Pozdravni nagovor gostitelji in gostje 
Kosilo in druženje 

Pobude in vprašanja 
 

Zelo pozitiven odziv za vse delavnice, predvsem na 
operativnem področju, kjer je bil poudarek na 
praktičnem delu. Pohvale od vseh udeleženk, ki so 
se posveta udeležile.  
Tudi v prihodnje si želimo več poudarka na 
operativnem področju in praktičnih vajah. 
Želimo si, da bi si takšen posvet ogledalo več 
poveljnikov društev, predvsem tistih, ki dvomijo o 
delu članic na operativnem področju. 
 

Zaključki posveta 
 
 

Vse članice, ki so se posveta udeležile, so s seboj 
odnesle veliko novega znanja in izkušenj. 
Marsikatera se je prvič srečala z določenim delom v 
operativi. 

Poročilo pripravila 
 

Petra Strnad, VG, I.,  
predsednica komisije za delo s članicami GZ Ruše 
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Članice PGD Ruše so izvedle 17. srečanje članic GZ Ruše, ki je zadnjo soboto v 
januarju. Ob takšnih srečanjih se med seboj povezujemo in tkemo prijateljske vezi. 
Prav tako smo se pripravljale na tekmovanja in kar nekaj članic je vaje začelo že v 
marcu. Vesele smo bile uspehov, saj je tako poplačan ves trud.  
Da ostajamo v fizični kondiciji, vsako leto organiziramo športne igre, letos v izvedbi 
članic PGD Smolnika. 
 
Naše aktivnosti:  

 požari; 

 dodatne operativne dejavnosti, kot so razna dežurstva, delovne akcije, 
požarne; 

 straže; 

 tehnične intervencije; 

 izobraževanja (IDA, modul A, TRE, vodja članic, operativni gasilec, NGČ,     
obnovitveni tečaji za sodnika gasilskošportnih disciplin, sojenje na 
tekmovanjih, tako na nivoju GZ Ruše, regijskem tekmovanju, državnem 
tekmovanju GZS); 

 udeležba na paradi ob 110-letnici PGD Bistrica ob Dravi; 

 izvedba 2. enodnevnega posveta članic Mariborske regije v Lovrencu na 
Pohorju; 

 udeležba na 150-letnici gasilstva na Slovenskem v Metliki; 

 udeležba na tekmovanju GZ Ruše; 

 udeležba na tekmovanju Mariborske regije; 

 v oktobru smo pripravile vajo GZ Ruše v izvedbi PGD Selnica ob Dravi. 
 

V mesecu požarne varnosti smo sodelovale na napovedanih in nenapovedanih vajah 
v PGD in na nivoju GZ Ruše. Sodelovale smo tudi na analizah, kjer smo ugotavljale 
in odpravljale pomanjkljivosti. 
Imele smo tri redne seje predsednic komisij za članice in ena nas še čaka. Vsem 
predsednicam komisij za članice se zahvaljujem za dobro sodelovanje, hkrati pa gre 
velika zahvala tudi vodstvu GZ Ruše in vodilnim članom v društvih. 
Prepričana sem, da bomo s skupnimi močmi realizirali tudi načrt dela za leto 2020, v 
katerem nas čaka kar nekaj novosti. Tudi v prihodnje bomo s ponosom zastopale 
svojo GZ Ruše in svoja prostovoljna gasilska društva. 
 

 



31. Posvet za predsednice komisij za članice – gasilke v gasilskih zvezah               

Terme Zreče, 23. in 24. november 2019  

 
38 

Bilten – posvet članic Zreče 2019 

Utrinki z dogodkov, ki so jih organizirale članice v Mariborski regiji. 

 

NOTRANJSKA REGIJA 
 

Posvet članic regije 
 

Notranjska 

Datum 
 

19. 10. 2019 

Kraj 
 

 PGD Grahovo 

Število prisotnih 
 

70 

Dnevni red in vsebina 
posveta 
 

1. Pozdravni nagovor 
2. Demonstracija vaje prvih posredovalcev  
3. Predavanje o intervenciji Fragmat – Blaž Kranjec, 

Matjaž Knap 
4. Predavanje o ribolovu na Cerkniškem jezeru – 

Miro Kunstek  
5. Kulturni program  
6. Beseda gostov  
7. Zaključek posveta in druženje 

Pobude in vprašanja 
 

Bila so vprašanja glede tečaja za prve posredovalce 
in daljšega tečaja prve pomoči. 
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Zaključki posveta 
 
 

Pozdrav predsednice Sveta članic GZS Elizabete 
Čampa, pozdrav regijskega predsednika in člana UO 
GZS Franja Bukovca, poročilo o delovanju članic 
Notranjske regije – Pavla Ponikvar, predsednica 
notranjskih članic. 
Obnovile smo znanje oživljanja, se seznanile z 
izobraževanjem za prve posredovalce in tečajem prve 
pomoči, podrobno smo se seznanile in izobrazile z 
veliko in zahtevno intervencijo, spoznale ribolov – 
krivolov na Cerkniškem jezeru, ribolov v Valvasorjevih 
časih (mogoče nam kdaj prav pride). Nastopila je 
gledališka in filmska igralka Marijana Brecelj, 
predstavil se je gasilski ansambel in med druženjem 
smo izmenjevale izkušnje in se spoznavale. 

Poročilo pripravila Mojca Intihar,  
predsednica PGD Grahovo 

 
 
AKTIVNOSTI V NOTRANJSKI REGIJI 
 
Članice Notranjske regije v svojih društvih opravljajo raznovrstna dela. Skrbijo za 
izobraževanja, tekmovanja, mentorstvo mladim, pripravljajo prireditve in ekskurzije, 
sodelujejo na pohodih, priložnostnih paradah in na intervencijah. 
Letos smo se izobraževale tudi v Dobrem Polju, udeležile smo se 11. pohoda članic, 
najbolj pa smo ponosne, ker smo bile v slovesni paradi ob 150-letnici gasilstva na 
Slovenskem. 
Čeprav dober glas seže v deveto vas, je prav, da nekaj njihovih dejavnosti še 
posebej izpostavim. Članice GZ Loška dolina so sodelovale pri organizaciji 
Medgeneracijskega srečanja gasilcev iz vse Slovenije. Na srečanju se je premierno 
predstavil gasilski pevski zbor.  
Članice GZ Logatec so organizirale 22. tekmovanje v Lazah, pohod članic v Gasilski 
zvezi Logatec, njihove članice pa so se uvrstile na državno tekmovanje. Z vajo z 
motorno brizgalno so sodelovale na letošnjih Bogatajevih dnevih v Postojni. 
Članice GZ Vrhnika so bile odlične v spajanju sesalnega voda in se uvrstile na 
regijsko tekmovanje. Članice PGD Podlipa Smrečje, PGD Drenov Grič - Lesno Brdo 
2 ekipi, PGD Brezovica pri Borovnici, PGD Borovnica ter PGD Dragomer - Lukovica 
se bodo naslednje leto udeležile državnega tekmovanja. 
Članice GZ Cerknica so sodelovale na zahtevni intervenciji Fragmat, osvojile 3. 
mesto na državnem preverjanju prve pomoči, 2. mesto v tekmovanju s starodobnimi 
črpalkami v Novi vasi, 1. in 2. mesto na tekmovanju prvih posredovalcev v Preddvoru 
(ekipa PGD Cerknica in PGD Ivanje selo) ter pripravile zanimiv posvet za gasilke 
Notranjske regije. 
Na posvetu se je zbralo veliko članic naše regije. Pozdravila sta nas predsednica 
Sveta članic GZS Elizabeta Čampa in regijski predsednik Franjo Bukovec. Predstavili 
so se prvi posredovalci in prikazali postopek oživljanja. Seznanili smo se tudi z 
nevarno intervencijo v industrijski coni Podskrajnik. Sledilo je predavanje o krivolovu 
na Cerkniškem jezeru. Večer sta popestrila gledališka in filmska igralka Marijana 
Brecelj in gasilski ansambel. Gotovo se ni bati, da vseh omenjenih stvari in še 
marsičesa drugega ne bi zavzeto opravljale še naprej.   

Pavla Ponikvar, 
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predsednica Notranjske regije  
 

 
 

 

OBALNO-KRAŠKA REGIJA 
 

Posvet članic regije 
 

Obalno-kraška  

Datum 
 

5. 7. 2019 

Kraj 
 

Hrvatini – OGZ Koper 

Število prisotnih 
 

67 članic 
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Dnevni red in vsebina 
posveta 
 

Prijava in dobrodošlica 
Pozdravni nagovori predsednice komisije za delo s 
članicami OKR Tanje Gregorič, predsednice PGD 
Hrvatini Leonide Kramar, regijskega poveljnika Marka 
Adamiča in svetovalca župana MO Koper Roberta 
Šuca 
Delavnice: 

 operativna delavnica, 

 delavnica ročnih spretnosti, 

 pohod. 
Odmor za kavo 
Predavanje: delo v ReCO, predavateljica tov. Marinka 
Cempre Turk 
Predavanje: delo policistov vodnikov službenih psov 
(žal jim zaradi intervencije policije ni uspelo priti) 
Kosilo 
Prikaz igre »PANDOLO« 
Zaključek 

Pobude in vprašanja 
 

Delovanje nežnejšega spola v gasilstvu je iz dneva v 
dan bolj prisotno, kar dokazuje vedno večje število 
gasilk, ki se aktivno vključujemo, tako v operativne kot 
druge gasilske dejavnosti. Naše delo se izkazuje tudi 
pri delovanju prostovoljnih društev, kjer v ozadju 
vsakega dogodka vložimo veliko število delovnih ur, 
brez katerih sodelovanje ne bi bilo izvedljivo. Gasilke 
združujemo moč, znanje in medsebojno pomoč tako v 
svojih prostovoljnih društvih kot v okviru gasilskih 
zvez. Vsako leto se udeležujemo različnih tečajev in 
srečanj, v sklopu katerih pridobivamo nova znanja in 
izmenjujemo izkušnje. V okviru delavnic smo 
organizirale in izvedle operativno gasilsko vajo, na 
kateri smo se članice odlično izkazale. Med drugim 
smo organizirale tudi pohod in ustvarjalno delavnico, 
v sklopu katere smo se izkazale v ročnih spretnostih 
pri izdelovanju spominkov za srečo. Omeniti moramo 
še predavateljico tov. Marinko Cempre Turk iz ReCO 
Postojna, ki nam je predstavila center in potek 
operativnega dela v njem. Kot gostje na posvetu so 
nas s svojo prisotnostjo počastili predsednik Obalno-
kraške regije Miran Gregorič, regijski poveljnik Marko 
Adamič, svetovalec župana MOK Robert Šuc, 
poveljnik Obalne gasilske zveze Koper Danijel 
Udovič, poveljnik PGD Hrvatini Sašo Birsa in drugi 
člani PGD Hrvatini. 
 

Zaključki posveta 
 
 

Po končani operativni vaji, ki je potekala pod budnim 
očesom našega regijskega poveljnika tov. Marka 
Adamiča, sta bili narejeni analiza in ocena vaje. Vodja 
intervencije je bila naša Špela Sedmak, ki je odlično 
vodila intervencijo in bila tako ona kakor vse druge 
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operativke pohvaljene.  
Člani PGD Hrvatini so nam za zaključek posveta 
pripravili malo osvežitve, in sicer je kar nekaj članic 
posvet zapustilo v mokrih oblačilih, kar je prijalo, saj je 
tisti dan temperatura presegla 30 stopinj. Vse 
udeleženke posveta smo domov odšle z lepimi in 
prijetnimi občutki. Res se je lepo družiti in širiti krog 
prijateljstva. Tudi to je biti gasilec. 
 

Poročilo pripravila 
 

Tanja Gregorič, VGČ org. 

 

 

POROČILO DELA KOMISIJE ZA DELO S ČLANICAMI V OBALNO-KRAŠKI 
REGIJI ZA LETO 2019 
 
Leto je naokrog in čas je, da pregledamo naše opravljeno delo. Članice smo skozi 
vse leto aktivne, tako na intervencijah kakor na tekmovalnem področju, 
izobraževanjih, dobrodelnih akcijah in na področju organizacij. Smo tudi dobre 
kuharice in pridne gospodinje. 
Ker se leto začne z občnimi zbori, smo članice vsekakor eden pomembnejših 
dejavnikov pri pripravi le-teh. V naši OKR regiji imamo kar nekaj članic, ki so 
predsednice društev, in imamo tudi poveljnico. Seveda smo nanje zelo ponosne, ker 
so zelo sposobne in odlične voditeljice. 
Vsem je znano, da se število operativk iz leta v leto povečuje, tako je tudi v naši 
OKR. Naše članice so sestavni del intervencijskih ekip. Da si dober in učinkovit 
operativec, se moramo gasilci izobraževati in naše gasilke vedno tudi sodelujejo pri 
raznih operativnih vajah, ki se organizirajo na nivojih društev in GZ, saj je tako 
usposabljanje zelo učinkovito. V letu 2019 je kar nekaj naših gasilk opravilo tečaj: 
GNPA, GNO, gasilske zaupnike, uspešno končalo izobraževanja za čin: višji gasilec 
in gasilec. Sodelovale so na seminarju tehničnega reševanja in usposabljanjih 
gasilske taktike in prve pomoči.  
Tudi na tekmovalnem področju smo članice OKR aktivne, nekatere malo manj, v 
nekaterih društvih se pa članice kar pogosto dobivajo na vajah ter odhajajo na razna 
gasilska tekmovanja društev, GZ, regijsko in tudi na tekmovanja s starimi brizgalnimi. 
Naše članice so tudi odlične tekmovalke v fire combatu. Letos so potekale regijska 
tekmovanja za uvrstitev na državno tekmovanje CTIF. Mladinsko je potekalo v 
Sežani, člansko in za starejše gasilce pa v sklopu Bogatajevih dnevov v Postojni.  
Članice smo aktivne na vseh področjih in ni ga društva v naši regiji, kjer ne bi bila 
članica tudi mentorica mladine. Ker imamo v sebi materinski čut, smo odlične 
mentorice mladim gasilkam in gasilcem. Pri vsaki gasilski ali drugi prireditvi odigramo 
gasilke ključno vlogo pri organizaciji in izpeljavi. V skoraj vseh GZ v naši regiji se 
organizirajo letni posveti članic, ki so skrbno in odlično pripravljeni z veliko gasilske 
vsebine. Bistvo posvetov sta izobraževanje in druženje. Vse pohvale članicam. 
Ob praznovanju 150-letnice gasilstva na Slovenskem smo se organizirano na nivoju 
regije udeležili parade v Metliki. Nekaj naših članic se je udeležilo medgeneracijskega 
srečanja in kot vedno so domov prišle z lepimi spomini. 
Tako kot vsako leto se predstavnice iz OKR udeležijo posveta članic GZS. 
V juliju smo imele članice letni regijski posvet v PGD Hrvatini. Bil je zelo vroč dan, 
vendar je bil cilj našega posveta dosežen. Kar nekaj novega smo slišale in videle. 
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Lepo je tudi, da se vsaj enkrat letno dobimo 
članice iz celotne regije, in čudovito je videti, 
kako se sklepajo vezi in prijateljstva med 
gasilkami. Gasilke se dobivamo na raznih 
tekmovanjih, takrat se posamezne ekipe 
borimo za čim bolšjo uvrstitev, na posvetu smo 
pa vse enake in je to druženje nekaj 
posebnega. 
Ker gasilcem je mar za vsakega, ki je pomoči 
potreben, gasilke iz naše regije vsako leto 
organiziramo dobrodelne akcije, pomoč pri nakupu šolskih potrebščin ob začetku 
šolskega leta. Tudi na živali ne smemo pozabiti in zato se tudi za zapuščene živali 
zbira hrana. Gasilci smo aktivni tudi kot redni krvodajalci in se organizirano 
udeležujemo krvodajalskih akcij. 
Redno se udeležujemo vseh sej in izobraževanj, ki jih organizira Svet članic GZS. 
Vsak funkcionar se mora zavedati svoje odgovornosti, ki jo je sprejel ob kandidaturi, 
in se odgovorno obnašati do vseh, posebno do tistih, ki jih zastopa.  
Biti gasilec, gasilka ni igra, je poslanstvo, ki ga imaš v sebi in ti je bilo položeno že v 
zibelko. 
 
Z gasilskim pozdravom Na pomoč! 
 
Tanja Gregorič, VGČ org., predsednica komisije za delo s članicami Obalno-kraške 
regije 

 



31. Posvet za predsednice komisij za članice – gasilke v gasilskih zvezah               

Terme Zreče, 23. in 24. november 2019  

 
44 

Bilten – posvet članic Zreče 2019 

 

 
 

 

PODRAVSKA REGIJA 

 

Posvet članic regije 
 

Posvet za članice Podravske regije 

Datum 
 

5. 11. 2019 

Kraj 
 

 Ptuj 

Število prisotnih 
 

 140 

Dnevni red in vsebina 
posveta 
 

Otvoritev in pozdrav 
Kulturni program 
Strokovna tema: Helikopterska nujna medicinska 
pomoč – vloga gasilcev 
KUD Šmartno na Pohorju, predstava Kmečko dekle 
Razno 

Pobude in vprašanja 
 

Članice so se strinjale, da so tovrstna srečanja zelo 
koristna in naj se organizirajo tudi v prihodnje. 
 

Zaključki posveta 
 
 

Članicam sta spregovorila: predsednik Sveta 
Podravske regije Janez Liponik in poveljnik 
Podravske regije Dušan Vižintin. 
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Poročilo pripravila 
 

Jelka Hojnik,  
predsednica članic Podravske regije 

 

 
 
 
SREČANJE ČLANIC PODRAVSKE REGIJE 
 
Srečanje članic Podravske regije je potekalo v soboto, 1. junija 2019. Letos je 
srečanje organizirala GZ Destrnik. Sodelovalo je vseh 14 GZ v regiji in prisotnih je 
bilo kar 341 gasilk. Na srečanju so si sledili številni pozdravni govori. Članice sta 
pozdravila tov. Marjan Zelenik, predsednik GZ Destrnik, Franc Pukšič, župan Občine 
Destrnik, nagovorila pa jih je tudi tov. Jelka Hojnik, predsednica članic Podravske 
regije. K nagovorom so se jim kasneje pridružili tudi tov. Franci Petek, poveljnik GZS, 
tov. Zvonko Glažar, podpoveljnik GZS in tov. Janez Liponik, predsednik regijskega 
sveta. 
Skozi celotno srečanje so bile izvedene tudi različne družabne igre, ob koncu pa je 1. 
mesto osvojila Slovenska Bistrica, 2. mesto Kidričevo in 3. mesto Juršinci. Dobro je 
bilo poskrbljeno tudi za prehrano in postrežbo na dogodku. 
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Srečanje članic Podravske regije je bilo uspešno zaključeno v mirnem, predvsem 
prijetnem in družabnem vzdušju. Moja zaključna ocena celotnega srečanja je 
pozitivna, saj menim, da je bil dogodek odlično organiziran.  
Srečanje članic Podravske regije v letu 2020 bo organizirala GZ Lenart.  
 

Jelka Hojnik,  
predsednica članic Podravske regije 

 
POMURSKA REGIJA 
 

Posvet članic regije 
 

Pomurska 

Datum 
 

19. 10. 2019 

Kraj 
 

Veržej  

Število prisotnih 
 

350 članic 

Dnevni red in vsebina 
posveta 
 

Pozdravni nagovori 
Požarna varnost na letališčih – tov. Milan Dubravac 
Tov. Dubravac nam je prikazal delovanje gasilcev na 
letališču, ki je bilo do sedaj marsikateri članici 
neznanka. Članice so bile navdušene nad prikazanimi 
raznolikostmi delovanja kot tudi videnim materialom, 
ki ga je pripravil predavatelj. 
 
El Camino, Romarska pot, ki ti spremeni življenje –  
Branko Roškar 
Branko Roškar je predstavil svoje potovanje po 
romarski poti do El Camina, kako je potoval, kaj je 
doživel in kako je začel z drugimi očmi gledati na 
lepote in malenkosti življenja, ki jih prej mogoče sploh 
ni opazil. Povedal je, da je to res življenjski projekt, 
ampak, da mu ni žal, da se je spustil v to 
pustolovščino. 
 
Zaključni nagovor 
 
Večerja in druženje ob glasbi 

Pobude in vprašanja 
 

Naj ostane posvet v takšni obliki, saj zavzema tako 
strokovni kot tudi zabavni in sproščujoči del. 
 

Zaključki posveta 
 
 

Članice so bile s posvetom zadovoljne in si želijo, da 
nas je na posvetu vsako leto več, saj so predavanja 
kakovostna in poučna za vse. Pri organizaciji se 
trudimo predvsem, da pripravimo nekaj strokovnega 
predavanja kot tudi nekaj sproščujočega za vse 
članice, saj se posveta udeležujejo tako operativno 
aktivne članice kot tudi članice, ki so aktivne na vseh 
drugih področjih delovanja v društvih in GZ. 
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Na takih posvetih članice pridobijo predvsem nova 
znanja ter se med njimi vsako leto spletejo tudi nova 
prijateljstva in poznanstva. 
Na koncu se zahvaljujem vsem članicam, ki si 
vzamejo čas za delovanje v tem našem lepem 
poslanstvu kot tudi za vsa druženja in izobraževanja. 
Velika zahvala gre tudi vodstvom GZ kot tudi regije, 
saj le s skupnimi močmi lahko ponudimo našim 
članicam to, kar si želijo in zaslužijo. 
 

Poročilo pripravila 
 

Ingrid Lončar,  
predsednica Sveta članic Pomurke regije 

 
POMURSKA REGIJA 
 
Komisija Pomurske regije se sestaja po potrebi, tri- do štirikrat letno. Na sestankih 
pripravimo program dela in pripravimo nekaj aktivnosti delovanja članic v naši regiji, 
pregledamo pa tudi delovanja po GZ in na področju GZS. 
Ker je aktivnosti skozi celo leto zelo dosti, je vse težko izpostaviti. Rada bi izpostavila 
delovni posvet predsednic in namestnic komisij za članice po GZ Pomurja ter 
predsednic in poveljnic PGD, ki je letos v aprilu potekal prvič v prostorih PGD Murska 
Sobota in na katerem je sodelovalo 40 članic iz 14 GZ. Na posvetu smo imele 
delavnico dela z IDA in razvrščanje ter predavanje pomurskega regijskega poveljnika 
tov. Dušana Utroša o vodenju večjih intervencij. Na družabnem delu smo se 
posladkale z dobrotami, ki so jih pripravile članice naše komisije, in izmenjale mnenja 
o posvetu ter drugem delovanju, hkrati pa se dogovorile, da take posvete 
nadaljujemo. Udeležile smo se tudi vseh drugih delovnih posvetov, ki so bili 
organizirani na drugih nivojih. 
Članice regijske komisije smo se udeležile delavnice potapljanja, kjer so nam člani 
Gapora predstavili potapljanje in smo se tudi vse udeleženke uspešno potopile za 
prvič do globine 4 metrov. Delavnica je bila zelo uspešna in zanimiva. 
Udeležba na tekmovanjih je naša stalnica. Članice se pridno udeležujejo 
izobraževanj na nivoju gasilskih zvez, regije in GZS in pri pridobivanju različnih 
specialnosti. Prisotne smo tudi na intervencijah in na vajah, ki so organizirane na 
nivojih PGD in GZ. 
Udeležile smo se tudi vseh slovesnosti, med drugim slovesnosti v Beltincih ob 100-
letnici priključitve Prekmurja k matični domovini. Sodelovale smo v Metliki ob 150- 
letnici gasilstva na Slovenskem, kjer se je nekaj članic pridružilo ešalonu članic GZS, 
druge so pa polepšale naš pomurski ešalon. Bile smo vključene tudi v ešalon članic v 
Rogaševcih ob praznovanju 50-letnice sodelovanja slovenskih in avstrijskih gasilcev, 
ter sodelovale na praznovanju 20-letnice GZ Rogaševci. 
 
Na pomoč! 
 

Ingrid Lončar,  
predsednica Sveta članic Pomurske regije 
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 Utrinki z dogodkov članic Pomurske regije v letu 2019 

 

 

POSAVSKA REGIJA 
 

Posvet članic regije 
 

 Okrogla miza članic Zasavske in Posavske regije 

Datum 
 

 19. 10. 2019 

Kraj 
 

 GZ Krško – PGD Gora 

Število prisotnih 
 

 65 članic 

Dnevni red in vsebina 
posveta 
 

Sprejem udeleženk in pozdravi 
Diskusija na temo: Kje smo članice v gasilskih vrstah? 
Nov model ženske gasilske uniforme 
Ogled Ajdove jame 
Ogled Hiše frankinje Kerin in degustacija vin 
Kosilo in zaključek 

Pobude in vprašanja 
 

Kot vsako leto smo tudi letos izvedle poučno in 
zanimivo okroglo mizo. Po sprejemu in uvodnih 
pozdravih smo začele diskusijo na temo Kje smo 
članice v gasilskih vrstah? Tov. Vesna Kozole je 
pripravila in predstavila vlogo članice v gasilstvu in 
statistiko članic v vodilnih organih v regijah Zasavje in 
Posavje ter na GZ Slovenije v dveh mandatnih 
obdobjih. Sledila je predstavitev sprememb o novi 
ženski gasilski uniformi, ki jo je predstavila tov. Ana 
Somrak. 
Zatem je bil organiziran ogled Ajdovske jame v 
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Brezovski Gori, enega najstarejših arheoloških najdišč 
v Sloveniji izpred 6000 let (mlajše kamene dobe). 
Prava jama, lepot kraške narave, ki se skriva v osrčju, 
so nekoč v njej prebivali medvedi, ljudje pokopavali 
vanj svoje umrle in sedaj domujejo živali prav 
posebne vrste – netopirji. O njeni moči in drugih o 
značilnostih jame ter o poteku raziskav je izčrpne 
informacije podala Bernardka Zorko, skrbnica 
Ajdovske jame iz Zavoda Svibna. 
Program se je nadaljeval na Straži pri Krškem, v 
Vinski kleti Kerin. Za prijazen sprejem v Hiši frankinje 
je poskrbel gospodar kleti in znani posavski 
vinar Lojze Kerin, ki ima na svojem posestvu 
nasajenih 30.000 vinskih trsov in z grozdjem. Svoj 
sloves je predvsem po Posavju in Sloveniji, pa tudi že 
izven naših meja, ponesel z znamenito belo frankinjo, 
gasilkam pa je darežljivo ponudil v degustacijo nekaj 
najbolj zvenečih vrst vin in penin svojega bogatega in 
raznolikega asortimaja. 
Druženje na okrogli mizi smo končale s kosilom. 
 

Zaključki posveta 
 
 

Kljub temu da si gasilke prizadevamo biti vključene in 
uspešne na vseh področjih v gasilstvu, smo na okrogli 
mizi to potrdile. Ugotovile smo, da smo iz leta v leto 
bolj dejavne in vključene v vodilne kadre naše 
gasilske organizacije. 
Zahvala predsednici Komisije za delo s članicami pri 
GZ Krško tov. Mojci Kerin, predsednici regije Posavje 
in GZ Krško ter članici UO GZ Slovenije tov. Ani 
Somrak, da nam vedno organizirajo okroglo mizo z 
zanimivimi temami in prijetnim druženjem, ter 
predsedniku PGD Gora tov. Alojzu Kerinu in njegovim 
gasilcem za prijetno gostoljubje.  
 

Poročilo pripravila 
 

Vesna Kozole, GČ 

 
SAVINJSKO-ŠALEŠKA REGIJA 
 

Posvet članic regije 
 

Savinjsko-šaleške in Celjske regije 

Datum 
 

9. 2. 2019 

Kraj 
 

Žalec 

Število prisotnih 
 

127 
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Dnevni red in vsebina 
posveta 
 

8.30–8.45: prihod  
8.45–9.00: pozdrav gostitelja in besede gostov 
9.00–10.00: Kako izboljšati notranjo in zunanjo 
podobo gasilske organizacije? (predavatelj 
predsednik GZS tov. Janko Cerkvenik) 
10.00–10.10: odmor 
10.10–11.00: tehnika sproščanja – dihalna tehnika 
(predavateljica Barbara Plesnik) 
11.00–11.30: odmor in pogostitev 
11.30–12.15: naravna nesreča Jelendol – Tržič 
(predavateljica tov. Manca Ahačič) 
12.15–13.00: ogled gasilskega muzeja Žalec 
 

Pobude in vprašanja 
 

Članice so bile s posvetom in izbranimi temami 
zadovoljne in verjamem, da smo uresničili njihova 
pričakovanja. Ne samo predavatelji, tudi gostitelji so 
nam priskočili na pomoč, saj smo imele dvorano v 
uporabi brezplačno, še posebej pa so se izkazale 
članice GZ Žalec, ki so nas pogostile z dobrotami 
izpod njihovih rok. 
Nekatere udeleženke so predlagale, da bi tov. Janka 
Cerkvenika še povabile medse na katerem od 
prihodnjih posvetov. 
 

Zaključki posveta 
 
 

Ob zaključku posveta sta nam tov. Aleš Založnik in 
tov. Franci Čretnik predstavila muzej GZ Žalec, ki smo 
si ga lahko nato tudi ogledale.  
Verjamem, da smo vsi udeleženci preživeli eno lepo 
sobotno dopoldne z novimi znanji in medsebojnimi 
spoznanji.  
 

Poročilo pripravila 
 

Tatjana Plaskan,  
predsednice Komisije za delo s članicami SŠR 

 
 
SAVINJSKO-ŠALEŠKA REGIJA (SŠR) 
 
Našo regijo sestavljajo štiri gasilske zveze in vsaka zveza ima tudi komisijo za delo s 
članicami, katerim predsedujejo zelo prizadevne članice, ki so že vrsto let v gasilstvu. 
Komisiji za delo s članicami GZ Šaleške doline predseduje Milena Hriberšek, v GZ 
Zgornjesavinjske doline je predsednica komisije Barbara Žlebnik, v GZ Žalec komisiji 
predseduje Suzana Kočevar in predsedujoča komisiji GZ Prebold je Anja Donko.  
Tudi letos smo sestavile načrt dela, ki smo ga uskladile z načrtom dela Sveta članic 
GZS, potem pa so načrt regije dopolnile še komisije po gasilskih zvezah. Poleg 
načrta dela smo sprejele tudi smernice za delo naše komisije, ki smo jih uskladile s 
smernicami, sprejetimi na seji Sveta članic. 
 
PROGRAM DELA KOMISIJE ZA DELO S ČLANICAMI SŠR ZA LETO 2019 
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Program dela komisije za delo s članicami SŠR za leto 2019 je bil sprejet 4. 1. 2019 z 
dogovorom, da se dejavnosti, katerih datumi še niso točno znani, lahko kasneje 
vnesejo v načrt. 
 

 Naloga Časovni 
okvir 

Nosilec naloge 

1. Regijski posvet članic SŠ in Celjske 
regije 

26. 1. 2019 
ali 2. 2. 2019 

Tatjana Plaskan in 
Komisija za delo s 
članicami SŠR – GZ 
Žalec 

2. Seje komisije (3–4)  Tatjana Plaskan    

3. Gledališka igra  24. 3. 2019 Tatjana Plaskan in 
Komisija za delo s 
članicami SŠR–- GZ 
Prebold 

4. Izobraževanja za predsednice komisij 
za članice regije, GZ in PGD 

6. 4. 2019 Svet članic      

5. Izobraževanje Sveta članic 
(predsednice in namestnice)  

11. 5. 2019 Svet članic 

6. Pohod članic GZS (GZ Trebnje) 
 

6. 7. 2019 Svet članic 
Komisija za članice GZ   
Trebnje   

7. Pohod članic SŠR 24. ali 31. 8. 
2019 

Tatjana Plaskan in 
Komisija za delo s 
članicami GZ Prebold 

8. Medgeneracijsko srečanje GZS 
(Stari trg pri Ložu) 

Datum ni 
znan 
22. 6. 2019 

Svet članic 
Svet veteranov 

9. 150 let PGD Metlika (sodelovanje na 
paradi) 

8. 9. 2019 GZS in Svet članic 

10. 4. operativna vaja članic SŠR 28. 9. 2019 GZ Šaleške doline, če 
ne, GZ Žalec (Suzana) 

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

23. in 24. 11. 
2019 

Svet članic 

 

Najprej smo pripravile in izpeljale regijski posvet za članice Celjske in Savinjsko-
šaleške regije. Posvet je tokrat potekal 9. februarja 2019 v prostorih gasilskega 
doma Žalec. V naši regiji smo dogovorjene, da se posvet pripravi vedno v drugi GZ in 
tokrat so bile za pripravo dvorane, prigrizkov, peciva in kavice zadolžene članice GZ 
Žalec, ki so nas vse presenetile z različnimi dobrotami izpod rok članic gasilk. Letos 
smo bile še posebej ponosne, saj smo imele to čast, da nam je predaval predsednik 
GZS tovariš Janko Cerkvenik na temo Kako izboljšati notranjo in zunanjo podobo 
gasilske organizacije. Odzivi udeleženih članic na njegovo predavanje so bili zelo 
pozitivni in so predlagale, da ga še kdaj povabimo medse. 
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Za naslednjo temo smo se dogovorile z Zdravstvenim domom Žalec. Predavanje o 
tehnikah sproščanja in dihalni tehniki, ki nam v vsakdanjem stresnem življenju pride 
še kako prav, je bilo brezplačno. 
Seveda pa smo izbrale še temo s področja operative. Naravno nesrečo Jelendol pri 
Tržiču nam je podrobno predstavila tovarišica Manca Ahačič, ki je po srcu operativka, 
odlična organizatorka, deluje na vseh področjih gasilstva in ima med drugim 
opravljen tudi izpit C-kategorije. V tej nesreči je posredovala kot operativka in je iz 
lastnih izkušenj z nami delila potek dogodkov na terenu. Za zaključek smo si, tudi v 
teh prostorih, lahko ogledale še zgodovinsko zbirko s področja gasilstva GZ Žalec. 
24. 3. 2019 je Komisija za delo s članicami GZ Prebold pod vodstvom predsednice 
Anje Donko pripravila v sodelovanju s KUD Svoboda Prebold za vse članice regije 
gledališko predstavo z naslovom Moža je zatajila in Anja je zapisala takole: 
»Dan žena in materinski dan, ena izmed najlepših praznikov, posvečena pripadnicam 
ženskega spola. Dneva, ki sta namenjena ženskam, mama, babicam, tetam, 
prijateljicam, sodelavkam, sosedam, predvsem pa vsem, ki podpirajo delo žensk tako 
v krogu družine, prijateljev, na poslovni ravni in tudi v prostovoljnih organizacijah, 
kakršno je gasilstvo. Dneva, ko si lahko ženske brez slabe vesti privoščijo sprostitev, 
pa naj bo to doma, v službi ali pa s prijatelji. In ravno prijatelji gasilci so tisti, v krogu 
katerih se imamo članice Savinjsko-šaleške regije (SŠR) pogosto lepo. Zato se 
članice Komisije za delo s članicami SŠR že vrsto let trudimo popestriti in počastiti 
omenjena praznika z organizacijo gledališke predstave in na ta način omogočiti 
druženje, zabavo in sprostitev številnih članic naše regije. Gledališko predstavo z 
naslovom Moža je zatajila smo letos organizirale skupaj z gledališko družino KUD 
Svoboda Prebold v dvorani Prebold 24. 3. 2019. Ali ga je res zatajila, vam ne bom 
razkrila v tem poročilu, vam bom pa z veseljem sporočila, da se je predstave 
udeležilo okoli 240 članic in povabljencev naše regije, na kar smo zelo ponosne.  
Veliko število obiskovalk in obiskovalcev je uvodoma pozdravila in nagovorila 
predsednica Komisije za delo s članicami SŠR Tatjana Plaskan. Vsi skupaj smo 
uživali ob ogledu komičnega prikrivanja poroke, ki so ga dodatno zapletli jezična 
kuharica, daljni sorodnik in snubec ter si pri tem postavili vprašanje, ali bo ljubezen 
premagala vse ovire. Ljubezen, nasmeh, dobrota in hvaležnost pa ne premagujejo 
ovir samo v predstavi, ampak predvsem v vsakdanjem življenju. Zato smo se v znak 
zavedanja, da ravno takšne, ljubeznive, nasmejane, dobrosrčne in hvaležne, naše 
članice so, odločile obdariti s sladkim darilom vsako prisotno članico in ji s tem 
izkazati hvaležnost za vsa dobra dela, porabljene minute in podarjene nasmehe v 
okviru gasilstva. To smo podkrepile tudi z manjšo pogostitvijo in druženjem po 
predstavi.  
Ravno druženje je tisti del organizacije, ki ga želimo ohraniti in razvijati naprej. Saj je 
le-ta tisti glavni krivec, zaradi katerega smo se proti večeru polne lepih vtisov in 
pozitivnih občutkov razšle in si zaželele, da se prihodnje leto ponovno vidimo, vsaj v 
takšnem številu, če ne še večjem in z vsaj takšno mero dobre volje, kot je bila 
prisotna ta večer.   
Hvala vsem, ki so kakor koli pomagali pri organizaciji in izvedbi prireditve, in povabilo 
vsem, da se nam v prihodnjem letu pridružite.« 



31. Posvet za predsednice komisij za članice – gasilke v gasilskih zvezah               

Terme Zreče, 23. in 24. november 2019  

 
54 

Bilten – posvet članic Zreče 2019 

 
Gledališka igra Moža je zatajila 
 

Že dolga leta so se na pohodih v avgustu srečevale članice GZ Žalec in GZ 
Prebold. Tovrstno druženje smo članice naše Komisije za delo s članicami SŠR 
želele prenesti na celotno regijo, kar pa nam žal ni najbolj uspelo, saj smo bile na 
pohodu ponovno samo članice iz GZ Žalec in GZ Pebold.  
»30 gasilk se je 30. avgusta 2019 v 
spremstvu treh planinskih vodičev, ki 
so bili ravno tako iz gasilskih vrst, 
podalo na pot proti Planinskemu domu 
v Marija Reki. Pot je najprej vodila proti 
Žvajgi, mimo domačij Počivavnik, 
Završnik in Lipovšek. Po oddihu, na 
katerem so se gasilke ob sladkih 
dobrotah in ohlajeni pijači okrepčale, je 
pot, sedaj tudi z lokalnim vodičem 
Jernejem Dolarjem, vodila po delni poti 
Krožne učne poti, ki jo je Občina 
Prebold soustvarila skupaj s 
Planinskim društvom Prebold, Lovsko 
družino Prebold in Osnovno šolo 
Prebold. Po poti, ki so jo pohodnice večinoma prehodile po gozdnatem pobočju, so 
se seznanile z geologijo območja ter raznimi drevesnimi in živalskimi vrstami, 
spoznale plezališča in najpomembneje, naužile so se čudovitih razgledov. Pohod so 
končale z ogledom domače Cerkve, posvečene Mariji Vnebovzeti, izgubljeno energijo 
pa napolnile z dobrotami izpod rok oskrbnikov planinskega doma v Marija Reki. Kljub 
dolgi hoji so gostje pohvalile organizacijo pohoda in tako domov odšle z lepimi vtisi in 

Pohod članic SŠR 
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obljubo, da se prihodnje leto zopet snidejo,« je zapisala članica Manuela Fonda iz 
GZ Prebold. 
 
V GZ Zgornjesavinjske doline Komisija za delo s članicami pod vodstvom Barbare 
Žlebnik že nekaj let zapored pripravlja pohod članic kar v njihovi GZ. Tokratni pohod 
je dobil naslov Peš skozi Logarsko dolino, saj so pohodnice obiskale Luče, Solčavo 
in Logarsko dolino. Del poti je 28 gasilk opravilo z avtobusom in se pripeljalo v 
Solčavo, kjer so se ustavile v Centru Rinka. Tam so udeleženke sprejele članice 
PGD Solčava z županjo Katarino Prelesnik, ki je hkrati tudi predsednica komisije za 
članice pri solčavskem društvu. V Rinki so si ogledale razstavo in se nato v 
spremstvu pastirja vodnika popeljale do vhoda v Logarsko dolino. Od tu dalje so 
pešačile po prelepi dolini do Pravljičnega gozda in poskrbele za okrepčilo, da so lažje 
nadaljevale pot. Sledil je ogled zanimivosti v Lučah. Najprej so si ogledale etno hiške, 
v katerih so predstavljene rokodelske obrti, ki so nekoč zagotavljale pomemben vir 
dohodka domačinom. Po ogledu Juvanove hiše so se ustavile še v gasilskem domu 
PGD Luče in se od tam odpeljale do Grušovega kota v Krnici, kjer so preživele 
prijetno popoldne ob različnih športnih igrah.  
Barbara pravi: »Tovrstno druženje bomo ohranile, saj se mi zdi pomembno za 
ohranjanje osebnih odnosov in za krepitev sodelovanja in medsebojne pomoči, ki je 
pri delu gasilcev zelo pomembna. Hkrati si ogledamo lepote naše doline, ki vedno 
znova presenečajo, in skrbimo za podporo lokalnim ponudnikom in za razvoj 
domačega  
turizma.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelo dejavne so tudi članice GZ Šaleške doline z Mileno Hriberšek na čelu. 
Predsednica Komisije za delo s članicami je delo njihove komisije strnila v kratko 
poročilo o njihovem delu: »Komisija za članice GZ Šaleške doline s svojim 
programom povezuje delo članic v treh naših občinah – MO Velenje, Šoštanj in 
Šmartno ob Paki, skupaj v 13 PGD in 1 PIGD. Program, ki si ga komisija na začetku 
leta zastavi, je zelo skrben, saj mora biti prilagojen tako za mlajše kot za starejše 
članice. Poleg našega programa se vključujemo v program komisije za članice SŠR. 
Pri nas je velik poudarek na druženju in medsebojnih odnosih, začnemo v februarju s 
posvetom, v marcu pa z gledališko predstavo. Tako smo si 10. marca v kulturnem 
domu Šmartno ob Paki ogledale komedijo v izvedbi KD Gornji Grad z naslovom 
Diagnoza – fotr. Predstavo si je ogledalo 250 članic. 4. maja smo se udeležile 

Pohod članic GZ Zgornjesavinjske doline 
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slovesnosti ob dnevu gasilca in ob zaključku postregle z odličnim pecivom, ki so ga 
spekle naše članice. Članice so aktivne tudi na tekmovalnem področju, kjer vsa leta 
dosegajo zavidljive rezultate, tudi na državnem nivoju. Kar 57 članic in članov naše 
gasilske zveze se je udeležilo 6. medgeneracijskega srečanja v Starem trgu pri Ložu. 
Prav tako smo ponosne na prisotnost ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem v 
Metliki, kjer smo sodelovale na paradi. V oktobru sodelujemo članice na operativnih 
vajah po društvih. Novembra nas čaka še delavnica v izdelavi aranžmajev. Pridobile 
smo izvrstnega predavatelja Simona Ogrizka iz podjetja PUP Velenje. 
30. novembra nas čaka že 34. tradicionalno novoletno srečanje. Do 29. srečanja smo 
se družile same, od 30. naprej pa ga organiziramo skupaj z našimi veterani. Zanimiv 
kulturni program in dober ansambel pa je tista pika na i, ki poskrbi za čudovit večer, 
saj je to večer gasilskih prijateljev, kjer klepetamo, plešemo in družimo dolgo v noč. 

Komisiji za delo s članicami GZ Žalec v tem mandatu prvič predseduje Suzana 
Kočevar, ki se je v svoji vlogi izredno dobro znašla in uspešno tlakuje naprej pot 
svojih predhodnic. Tudi v tej GZ, tako kot v preostalih treh, so v celoti realizirale načrt 
in Suzana je v sliki in besedi predstavila srečanje članic GZ Prebold in GZ Žalec:  
»V soboto, 19. oktobra, smo se članice GZ Žalec in GZ Prebold družile na srečanju 
članic v Domu kulture v Braslovčah. Kot vsako leto se je tudi letos udeležilo srečanja 
veliko članic (131). Vabilu so se odzvali predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, 
predsednik regijskega sveta SŠR Branko Verk in podžupanja občine Braslovče Urška 
Hozjan. 
Naš kulturni program so popestrili otroci plesne šole Kulturnega društva plesa in 
animacije Mavrica, ki jih vodi Zinayida Vovk. Po končanem kulturnem programu smo 

 33. novoletno srečanje članic in veteranov GZ Šaleške doline 

Srečanje članic GZ Prebold in GZ Žalec 
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članice nadaljevale sproščeno druženje ob večerji in zvokih glasbe. 
 
Tu je le nekaj utrinkov o delu članic v naši regiji. Komisije zelo pridno delajo, sledijo 
zastavljenim ciljem. Članice skrbijo za delo z mladimi, poprimejo za vsako delo v 
društvih, se izobražujejo in tudi tekmujejo.  
Naj povem, da se vse v komisiji odlično razumemo, delamo v sproščenem vzdušju, 
soglasno sprejemamo sklepe, pri našem delu pa nas podpirata celoten regijski svet 
in njegovo vodstvo. 
 

Tatjana Plaskan, VGČ org. smeri, 
                                                             predsednica Komisije za delo s članicami SŠR 
 
                                                          
 

 

SEVERNOPRIMORSKA REGIJA 
 

Posvet članic regije 
 

 Severnoprimorske regije 

Datum 
 

 9. 11. 2019 

Kraj 
 

 Šempeter pri Gorici, Nova Gorica  

Število prisotnih 
 

 80 članic in članov 

Dnevni red in vsebina 
posveta 
 

Ob 8.30 je bil zbor vseh vabljenih v prostorih PGD 
Šempeter pri Gorici. Sledili so sprejem z dobrodošlico 
(čaj, kava) in pozdravni nagovori, nato ogled 
gasilskega doma PGD Šempeter pri Gorici. 
Nadaljevale smo z ogledom PGD Nova Gorica in 
JZGRD Nova Gorica ter Regijskega centra za 
obveščanje Nova Gorica. 
Sledila je predstavitev gasilske intervencije Požar v 
naravi CERJE 2019, predavatelj Simon Vendramin. 
Ob 13.30 kosilo na Sabotinu. 
Po kosilu smo si ogledale Muzej Sabotin – park miru. 
Letošnji posvet je potekal na območju GZ Nova 
Gorica – Šempeter, v kateri delujeta dve gasilski 
društvi: PGD Šempeter pri Gorici in PGD Nova Gorica 
in Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 
Nova Gorica. 
Zbrale smo se v prostorih PGD Šempeter pri Gorici, 
kjer nam je po obilni pogostitvi in pozdravnih besedah 
namestnika predsednika GZ Boruta Mihlja, 
predsednika SPR Jožeta Dakskoblerja in župana 
Občine Šempeter - Vrtojba poveljnik poklicne gasilske 
enote Nova Gorica pripravil zanimivo predavanje. 
Glavna tema predavanja je bila požar v naravi na 
Cerju, ki je potekal v letošnjem avgustu. 
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Sledil je ogled gasilskih domov in opreme obeh PGD 
v GZ Nova Gorica - Šempeter, ogled ReCo Nova 
Gorica in predstavitev delovanja JZGRD Nova Gorica. 
Foto: Katarina Kenda Maver 
 

 
Zaključek posveta je sledil po ogledu Muzeja prve 
svetovne vojne in ob odličnem kosilu in druženjem na 
Sabotinu. 
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Foto: Katarina Kenda Maver 
 

Pobude in vprašanja 
 

/ 
 

Zaključki posveta 
 
 

Posveti članic Severnoprimorske regije potekajo 
vsako leto v drugi gasilski zvezi, s tem smo spoznale 
delovanje in organiziranost gasilskih društev v skoraj 
vseh gasilskih zvezah v celotni regiji. 
 

Poročilo pripravila 
 

Katarina Kenda Maver, GČ 

 
 

POSAVSKA REGIJA 

Posavsko regijo sestavljajo tri GZ – GZ Sevnica, GZ Krško in GZ Brežice. Pokriva 

štiri občine – Sevnico, Krško in Kostanjevico na Krki ter Brežice. Vsaka zveza ima 

Komisijo za delo s članicami, ki je aktivna na vseh področjih gasilstva na GZ kot na 

regiji. Predsednice članic GZ Posavske regije se sestajamo po potrebi in smo imele 

dve seji ter eno sejo s predsednicami članic GZ Zasavske regije. 

AKTIVNOSTI ČLANIC POSAVSKE REGIJE  

 GZ SEVNICA 
 

V spomladanskem času: 

 udeležba na sejah UO GZ; 

 usposabljanja v okviru GZ Sevnica; 

 udeležba na posvetu članic Posavske in Zasavske regije v Zagorju, 5. 4. 2019; 

 udeležba na Florjanovi nedelji, ki je bila prvo nedeljo v maju po PGD; 

 dan gasilske mladine na Lisci; 

 izobraževanje predsednic Sveta članic in njihovih namestnic v Tolminu, 11. 5. 
2019; 

 pomoč pri izvedbi Revije gasilskih pevskih zborov Slovenije v Sevnici in v 
sklopu; 

 praznovanja 140 let PGD Sevnica; 

 izobraževanja v sklopu GZ Sevnica (gasilec pripravnik, mentor mladine). 
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V poletnem času: 

 pomoč pri izvedbi Pogled v modro 2019 – potapljači PGD Sevnica; 

 udeležba članic na regijskem preverjanju ekip prve pomoči Posavja; 

 udeležba na društvenih tekmovanjih in regijskem tekmovanju v Krmelju; 

 udeležba na 6. Medgeneracijskem srečanju v Starem trgu pri Ložu, 22. 6. 
2019; 

 pohod GZ Sevnica, 15. 8. 2019; 

 udeležba na prireditvi ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem. 
 
V jesenskem času: 

 udeležba na državnem preverjanju ekip PP v Ormožu (ena ekipa članic); 

 srečanje gasilk Posavske in Zasavske regije v PGD Gora – GZ Krško; 

 udeležba na prireditvah ob jubilejih (140 let PGD Sevnica, 90 let PGD Krmelj, 
50 let PGD Poklek); 

 srečanje gasilskih veteranov v Loki pri Zidanem Mostu, 18. 9. 2019; 

 posvet predsednic in namestnic komisije za članice v GZ v Zrečah, 23. in 24. 
11. 2019. 

 

 
Tekmovalna ekipa prve pomoči 
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Tekmovalna enota članic 

 

ZASAVSKA REGIJA 
 

Posvet članic regije 
 

 Zasavje - Posavje 

Datum 
 

 5. 4. 2019 

Kraj 
 

Zagorje 

Število prisotnih 
 

93 gasilk + 2 gasilca + 4 (poveljnik reg. Zasavje, nam. 
povelj. reg. Zasavje, predsednik GZ Trbovlje, poveljnik 
GZ Trbovlje) 

Dnevni red in vsebina 
posveta 
 

16.30–17.00 Sprejem udeleženk 
17.00–17.15 Pozdrav gostitelja, predsednice 
Zasavske in predsednice Posavske regije 
17.15–18.00 Predavanje »Gasilski priročnik o 
razvrščanju – novosti«, tov. Matej Groboljšek 
18.00–19.00 Požar v nekdanji Strojni tovarni Trbovlje, 
tov. Toni Fakin 
19.00–19.15 Mnenje in pobude udeleženk 
19.15–20.00 Večerja 
20.00–21.00 Klepet, izmenjava mnenj in zaključek 
posveta 
 

Pobude in vprašanja 
 

Problemov delovanja Komisij pri GZ niso izpostavile. 
So pa bile pripombe na novosti Gasilskega priročnika 
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in novosti glede uniforme, ker vodstvo GZS ne 
upošteva pripomb, ki so bile poslane iz regij. 
Všeč jim je bila ideja, da je bil posvet v petek 
popoldan, ker imamo ob sobotah že veliko drugih 
gasilskih aktivnosti. 

Zaključki posveta 
 
 

Regijski posvet Zasavje in Posavje se organizira 
skupaj kot do sedaj. 
Regijski posvet se organizira v 1. kvartalu, sobota 
popoldan ali petek popoldan. 
Na seji regij Zasavja in Posavja se dogovorimo oz. po 
načrtu – kdo organizira posvet, dogovori se tudi glede 
teme posveta. 
Stroške posveta plača gostujoča GZ kot do sedaj. 
Predlog (Mira Šraj), da se naslednje leto zopet 
predstavi tudi delo obeh regij za preteklo leto. 

Poročilo pripravila 
 

Helena Odlazek, 
članica Sveta članic GZS za regijo Zasavje 
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IZOBRAŽEVANJE – ČLANI GZS 
 
13. aprila 2019 je v dvorani Jakličevega doma Videm - Dobrepolje potekalo 
izobraževanje članic iz celotne Slovenije, ki ga je pripravil svet članic v sodelovanju s 
članicami iz Gasilske zveze Dobrepolje. 
Na začetku so zbrane pozdravili: predsednica sveta članic GZS Elizabeta Čampa, 
podpoveljnik GZS Klemen Repovš, predsednik regije Ljubljana II Uroš Gačnik, 
predsednik GZ Dobrepolje Jože Prijatelj, poveljnik GZ Dobrepolje Boštjan Hren. 
Uvodoma se je z odrsko postavitvijo s plesom, glasbo in petjem predstavila priznana 
folklorna skupina Ponikve, ki nas je z glasbo in plesom popeljala v poznejša 
predavanja. Prvo predavanje je imela Elizabeta Čampa, ki je predstavila novo 
gasilsko obleko, ki je bila potrjena na zadnjem plenumu v Tolminu. Podala je tudi 
navodila za nošenje in poudarila, da če članice ne bodo oblečene v skladu s 
pravilnikom, bodo odstranjene iz postroja. Izjava je požela aplavz, ki kaže na to, da si 
članice želijo enotno in v skladu s pravili tudi navzven častno zastopati gasilsko 
organizacijo. 
Naslednje predavanje je imel Gregor Vidrih iz NMP Postojna, ki je podal zanimive 
poglede na reševanje množičnih nesreč. Gregor je bil  kot reševalec prisoten na treh 
množičnih nesrečah, ki so se primerile tekom zadnjih let na slovenskih avtocestah. 
Večkrat je izpostavil močno vez in sodelovanje med gasilci in reševalci, saj le skupno 
delo reši marsikatero življenje. 
Med odmorom smo se okrepčali in izkoristili čas, ko so nam člani turističnega društva 
Dobrepolje predstavili kraj, pokazali spominsko sobo Frana Jakliča, dela umetnikov 
bratov Toneta in Franceta Kralj. Povabili so vse prisotne, da še obiščejo Dobrepolje. 
Nadalje je sledilo predavanje Uroša Gačnika, poveljnika GZ Dobrepolje 2008–2018, 
ki je predstavil večje in več dni trajajoče elementarne nesreče, ki so se zgodile na 
območju občine Dobrepolje. 
Klemen Repovž in Martin Drnovšek sta prek zanimivih slik izpostavila sodelovanje 
med gasilci in kriminalistično policijo. Predvsem sta poudarila pomen in problematiko 
fotografiranja interventnih dogodkov. Slike, ki jih pridobijo od gasilcev, so jim v veliko 
pomoč pri rekonstrukciji npr. požarov ter lažjega določanja vzroka in žarišča požara. 
Sodelovanje kriminalistov in gasilcev je zgledno. Podala sta tudi navodilo, da naj 
gasilci po končanem gašenju počakamo s sanacijo in odstranitvijo poškodovanih, 
uničenih sredstev, saj morajo kriminalisti navadno opraviti pregled in jim očiščen 
prostor ne poda dovolj informacij. 
Ob zaključku so bile podane še informacije za pohod članic GZS, ki bo letos potekal 
6. julija v organizaciji GZ Trebnje in Dolenjske regije. 
Ker je bila na izobraževanju prisotna prejšnja predsednica sveta članic Vladka 
Bučevec, je bila pozvana, da pozdravi zbor. Zahvalila se je za pomoč pri delu in 
zaželela uspehov tudi v prihodnje. 
Na koncu se je Elizabeta Čampa zahvalila za pomoč pri organizaciji domačim 
članicam (iz GZ Dobrepolje so bile na posvetu prisotne tri članice iz PGD Ponikev in 
dve članici iz PGD Vidma). Županu se je zahvalila za brezplačno uporabo dvorane, 
folklornikom za popestritev izobraževanja, prav tako pa se je zahvalila predavateljem 
za res odlična predavanja. Izobraževanje se je končalo ob 13.20. Članice so se še 
zadržale v preddverju dvorane in v neformalnem druženju miselno obnovile kakšno 
gasilsko prigodo. 
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IZOBRAŽEVANJE PREDSTAVNIC IN NAMESTNIC SVETA ČLANIC GASILSKE 
ZVEZE SLOVENIJE 
 
V soboto, 11. maja 2019, je Severnoprimorska regija, natančneje GZ Tolmin, gostila 
Izobraževanje predstavnic in namestnic Sveta članic GZS, ki ga vsako leto organizira 
Svet članic GZS. Izobraževanje smo začele v prostorih PGD Tolmin, kjer smo 
udeležence sprejeli predsednik GZ Tolmin Aleš Poljak, poveljnik PGD Tolmin Luka 
Makuc in jaz kot predsednica komisij za članice Severnoprimorske regije. Članice GZ 
Tolmin so nas presenetile z manjšo pogostitvijo. 
Prisotne, zbralo se nas je kar 32 članic iz celotne Slovenije, smo najprej prisluhnile 
kratki predstavitvi GZ Tolmin, delovanju PGD Tolmin, sledil je pozdrav poveljnika 
SPR Stanka Močnika, zaključek pa je bil predavanje mag. Žarka Trušnovca o 
psihološki pomoči reševalcem. Enourno predavanje načelnika GRS Tolmin je bilo 
poučno in dobrodošlo za vse reševalce iz različnih reševalnih služb, za žrtve nesreč 
in njihove svojce. Po predavanju tudi same nismo ostale ravnodušne, ampak polne 
vtisov. 
Sledil je ogled tolminske Ribogojnice Faronika, kjer vzrejajo različne sladkovodne 
ribe in zelo poznano soško postrv. Ribe prodajajo in predelujejo v različne kulinarične 
dobrote. Od ribogojnice smo naš posvet peš nadaljevale ob reki Tolminki, ki se čez 
nekaj sto metrov združi s smaragdno reko Sočo, na sotočju obeh rek pa smo 
izkoristile prelepo pokrajino za skupinsko fotografiranje vseh zbranih na 
izobraževanju. 
Po programu je sledilo kosilo v hotelu Dvorec, zatem pa seja Sveta članic GZS, na 
kateri se nam je pridružil predsednik GZS Janko Cerkvenik. Seja je potekala po 
programu ter s pohvalami in spodbudnimi besedami predsednika GZS o dobrem 
dosedanjem in prihodnjem delu Sveta članic GZS. Po končani seji je predsednik GZS 
nadaljeval pot proti Sveti gori, kjer je bil prisoten pri sveti maši, namenjeni gasilcem, 
me pa smo si ogledale prelepa Tolminska korita in strah vzbujajoč Hudičev most. 
Izobraževanje smo v popoldanskih urah z dobrim pridobljenim znanjem in vtisi 
končale ter se srečno vrnile vsaka v svojo gasilsko regijo. 

Katarina Kenda Maver 
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6. MEDGENERACIJSKO SREČANJE GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
6. medgeneracijsko srečanje Gasilske zveze Slovenije je letos potekalo 22. 6. 2019 v 
Gasilski Zvezi Loška dolina - Stari trg pri Ložu na igrišču Osnove šole heroja Janeza 
Hribarja. Da je srečanje potekalo v Loški dolini, se moramo zahvaliti predsedniku 
Notranjske regije in predsedniku GZLD Franju Bukovcu, saj je predvidena 
Belokranjska regija zaradi organizacije 150-letnice gasilstva na Slovenskem zaprosila 
za odlog medgeneracijskega srečanja, ki bo tam naslednje leto. Prvo obvestilo za 
srečanje je letošnje leto nekoliko zamujalo iz zgoraj zapisanih razlogov, tako da smo 
organizacijsko pristopili k dogodku šele po seji upravnega odbora GZS, ki je potekala 
v Grosuplju. V duhu priprav smo imeli člani organizacijskega odbora 18. aprila prvi 
sestanek z županom Loške doline. Sestanka smo se poleg predsednika GZS Janka 
Cerkvenika udeležili tudi: predsednik sveta veteranov Jože Smole, predsednica 
mladinskega sveta Renata Rupreht in predsednica sveta članic Elizabeta Čampa. 
Letos se nam je na srečanju prvič pridružila tudi gasilska mladina. Udeležba je bila 
skromnejša, vendar so prisotni s svojo mladostno svežino dokazali, da smo z 
združevanjem generacij na pravi poti. Sistem želimo ohraniti tudi v prihodnje, če 
bomo srečanja nadaljevali.  
GZ Loška dolina nam je pripravila ogled znamenitosti Loške doline: Polharski muzej, 
Grad Snežnik, Križno jamo, pohod na Ulako, na Babno Polje, obisk Rihtarjeve 
domačije in obisk rojstne hiše ter spomenika prvega predsednika GZS Matevža 
Haceta. Udeleženci so se sami odločili, kaj si bodo ogledali. Srečanja se je udeležilo 
382 članov, kar je nekoliko manj kot pretekla leta. Zavedamo se, da izbrani datum ni 
bil idealen, vendar glede na nastalo situacijo, ki se je primerila, je bila udeležba 
zadovoljiva. Škoda, da društva, gasilske zveze ne omogočijo svojim članom, da bi se 
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srečanja udeležili v večjem številu. Mogoče velja na tem mestu pobuda za prihodnje 
leto, da se izleti veteranov, članov, članic, mladine predhodno načrtujejo in se izlet 
naredi na medgeneracijskem srečanju, saj je srečanje vedno v drugem kraju, 
organizirane so številne aktivnosti, poleg vsega pa je na srečanju možnost, da se 
srečajo tovariši iz celotne Slovenije in tako izmenjajo svoje izkušnje, zgodbe in 
razvijejo morda tudi kako novo trajno prijateljstvo. Udeležba na medgeneracijskem 
srečanju bi lahko bila nagrada ob nekem uspehu tudi za druge gasilce namesto 
izleta. Vsi ogledi, ki smo jih imeli, so bili brez vstopnine ali je bil prostovoljni 
prispevek, le Križna jama je bila plačljiva. Na travnatem igrišču so se predstavili 
skavti, policijska postaja in vodniki reševalnih psov. Na stojnicah so domačini 
predstavili domačo obrt, manjkale niso niti pristne in avtohtone kmečke dobrote. 
Skratka, za vsakega se je našlo nekaj zanimivega. Mladinski svet je pripravil igre, ki 
pa so žal zaradi slabega vremena odpadle oz. se je dogajanje preselilo v šotor, kjer 
so zainteresirani lahko ustvarjali skupaj s člani mladinskega sveta. 
Dopoldne je srečanje obiskal predsednik GZS Janko Cerkvenik, ki je prisotne 
nagovoril, nato pa si je skupaj s predsednikom Bukovcem ogledal znamenitosti Loške 
doline. Pohvala in zahvala predsedniku GZS, da si vzame čas in obišče prireditve, ki 
jih pripravljajo sveti.  
Žal smo imeli malo smole z vremenom, saj je med ogledi začelo deževati. Kmalu je 
posijalo sonce, ravno prav, da smo lahko izpeljali orientacijski pohod, štafeto Hi 
konjiček, zdevanje ostrnic pa je odpadlo. Prijavilo se je kar nekaj ekip, ki so 
sodelovale na orientacijskem pohodu in štafeti. Prve tri ekipe so prejela simbolične 
nagrade. Škoda pa je, da se ne držimo več pravila, da bi morale biti ekipe med seboj 
pomešane, saj je to moto medgeneracijskega srečanja. Za v prihodnje se moramo 
tega držati.  
Uradno odprtje 6. Medgeneracijskega srečanja, ki ga je povezoval voditelj Miha 
Razdrih, se je začelo ob 15. uri. Besedo je predal gostitelju, predsedniku sveta 
Notranjske regije Franju Bukovcu, ki je med drugim povedal naslednje: 
»Spoštovane, spoštovani, v imenu Gasilske zveze Loška dolina in v svojem imenu se 
iskreno zahvaljujem vsem vam gasilkam, gasilcem, gasilski mladini, županu Občine 
Loška dolina in vsem drugim sodelujočim v projektu medgeneracijskega srečanja 
Gasilke zveze Slovenije v organizaciji Gasilske zveze Loška dolina v sodelovanju z 
Občino Loška dolina. S svojim dejanjem in prisotnostjo smo dokazali, da smo zmožni 
narediti marsikaj, pokazali smo širši Sloveniji našo gasilsko zvezo in znamenitosti 
naše male, toda lepe občine. Upam, da nam je promocija uspela in da se obiskovalci, 
ki so obiskali našo dolino, še kdaj vrnejo v naš kraj. Še enkrat hvala vsem vam in 
bodite pozdravljeni z gasilskim pozdravom 'Na pomoč.'« 
Sledil je pozdrav Jožeta Smoleta, predsednika sveta veteranov GZS, ki je pozdravil 
tudi v imenu predsednika Janka Cerkvenika in GZS. Srečanje sva pozdravili v imenu 
sveta Članic GZS Elizabeta Čampa in predsednica mladine GZS Renata Rupreht. Na 
koncu je dobil besedo župan Loške doline Janez Komidar, ki je bil ponosen, da se je 
medgeneracijsko srečanje odvijalo v njihovi občini.  
V zaključnem programu so sodelovali: Godba Kovinoplastike Lož, otroška folklorna 
skupina OŠ Heroja Janeza Hribarja Stari trg pod vodstvom tovarišice Vide Truden, 
harmonikarji OŠ Stari trg in pevski zbor PGD Iga vas pod vodstvom Anamarije 
Štefanič.  
Tudi letos se je organizatorju medgeneracijskega srečanja v imenu gasilk iz Nove 
vasi nad Dragonjo Mariza Prodan zahvalila za odlično izvedeno srečanje in jim v 
zahvalo izročila darilo s pridelki iz Sečoveljskih solin in oljk. 
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Na koncu smo v imenu GZS podelili zahvale za organizacijo 6. medgeneracijskega 
srečanja organizatorju GZLS in Občini Loška dolina. 
Hvala GZLD za opravljeno delo, saj so nam prikazali svoj kraj v lepi luči. Kljub 
majhnosti ima občina veliko zanimivih stvari in znamenitosti, ki smo si jih imeli 
priložnosti ogledati. Vsem, ki se vam ni uspelo udeležiti srečanja v Starem trgu, je 
lahko žal, za prihodnje leto pa si želim, da se srečamo v Belokranjski regiji. 
 
Še enkrat hvala vsem z gasilskim pozdravom Na pomoč! 
 

Elizabeta Čampa,  
predsednica sveta članic GZS 
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MARTIGNY – ŠVICA 
22. mladinska gasilska olimpijada, 14. do 21. julij 2019  
 
Mladinske gasilske olimpijade 2019 v Švici se je udeležilo 47 oseb, tri tekmovalne 
enote: mladinke PGD Zbilje, mladinke PGD Andraž nad Polzelo in mladinci PGD 
Drenov Grič - Lesno Brdo (30 tekmovalcev), vodja reprezentance, trener, maser, 
prevajalec, strokovna služba GZS, predstavnik mladine GZS, šest mentorjev, trije 
sodniki in dva avtobusna voznika. Na gasilski olimpijadi se je pomerilo 23 držav iz 
vse Evrope in Japonske. 
 
Prvo sodelovanje na olimpijadi je bilo leta 2015 v Varaždinu. To je bila gasilska 
olimpijada, na katero smo odšle sodit prvič 
ženske, in to kar tri sodnice; poleg mene še 
tov. Brigita Čufar in tov. Marinka Cempre 
Turk. Priprave nanjo, treningi, odrekanja, 
usklajevanje v službi, z družino – vse to je bilo 
stresno. Napočil je dan odhoda. Spominjam 
se, s kakšnim strahom sem odhajala od 
doma. Neizkušena, radovedna, najbolj pa 
ponosna, da bom lahko sodila na tako velikem 
tekmovanju. Bila sem nevedna, ampak 
radovedna, kako bo vse potekalo. V meni so 
se porajala vprašanja: Ali sem pripravila vse 
potrebno? Imam dokumente, opremo, vse od 
prve pomoči? Na poti sem ugotovila, da sem 
pozabila kravato in sem mislila, da se mi bo 
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podrl svet. Pred odhodom sem razmišljala samo na ekipe in tekmovalce. Zanje sem 
imela dovolj prve pomoči in vse potrebno, nase pa sem pozabila. Tudi to se je 
uredilo. Prva udeležba na gasilski olimpijadi mi je bila preizkušnja za vse prihodnje. Z 
olimpijade na olimpijado sem bila bolj izkušena in organizirana.  
Naslednja sodelovanja na olimpijadah: 2007 – Revinge (Švedska), 2009 – Ostrava 
(Češka), 2011 – Kočevje (Slovenija), 2013 – Mulhouse (Francija), 2015 – Opole 
(Poljska), 2017 – Beljak (Avstrija) so me utrdile. Z vsako olimpijado sem postajala 
bolj izkušena in samozavestna. Bile so olimpijade, na katerih so me poskušali 
podkupiti, da bi spregledala napake njihovih ekip, in bila je olimpijada, na kateri so mi 
dosojeno napako kasneje izbrisali. Bila sem jezna in razočarana, da se to lahko 
dogaja na tako velikih tekmovanjih. Kasneje na podelitvi pa se je izkazalo, da imam 
podporo za dosojeno napako s strani vseh prisotnih tekmovalnih desetin kot tudi 
navijačev in glavnice prisotnih najvišjih predstavnikov. To mi je bila motivacija za 
nadaljnje delo med sodniškimi vrstami. Biti pošten, to je moj moto. Zmaga naj 
najboljši, saj zmaga ni nekaj, kar se zgodi na igrišču, ko zapiska piščalka in 
zavreščijo navijači, ampak je nekaj, kar se gradi fizično in mentalno vsak dan s 
treningi in odrekanji, z voljo in poštenostjo.  
 
Martigny – Švica, dogajanje letošnje olimpijade 
Biti del te zgodbe je velika čast. In ta čast me je ponovno doletela. Zastopati tako 
malo državo, s tako prepoznavnimi gasilci. Zbrali smo se pred sedežem GZS, kjer 
smo napolnili avtobus z vso potrebno spremljajočo prtljago. Slovo od domačih in 
vseh, ki so nam zaželeli veliko športne sreče. Pot je potekala po južnem delu 
Slovenije, skozi Italijo v Švico. Pot smo si krajšali s prepevanjem slovenskih pesmi, 
razposajeni in dobre volje smo prispeli v Martigny, v mesto, ki leži v dolini s 16.000 
francosko govorečim prebivalstvom. Nahaja se ob reki Roni, na križišču poti med 
Francijo, Italijo in Švico. Po akreditaciji in nastanitvi smo začeli resno delo. Vsak je 
imel posebno funkcijo in zadolžitev. Tekmovalci so bili v vrhunski formi in pripravljeni 
na najbolj pomemben trenutek. Številni treningi, odrekanja in zahtevne priprave pa so 
dosegli vrhunec na stadionu v švicarskem mestu, ki so ga obdajale mogočne Alpe in 
številni navijači, ki so s tribun vzklikali navijaška 
gesla in prepevali slovenske pesmi. Na dan 
tekme smo imeli smolo, saj se je tekmovalec 
PGD Drenov Grič - Lesno Brdo poškodoval. 
Kljub poškodbi nam je uspelo motivirati druge 
tekmovalce, da so postregli z vrhunskimi 
nastopi. Tekmovalke PGD Zbilje, za njihovo 
društvo je bil to že peti nastop na olimpijadi, so 
drugič v zgodovini postale najboljše na svetu. 
Občutki so bili izjemni, nepopisni. Tudi 
mladinke PGD Andraž nad Polzelo so 
postregle z zlatim rezultatom in dosegle 9. 
mesto. Mladinci PGD Drenov Grič - Lesno Brdo 
pa so kljub poškodbi in menjavi tekmovalca 
posegli po 17. mestu. Čeprav niso bili 
zadovoljni, smo vedeli, da so dosegli izjemen 
uspeh. Premagale so nas solze sreče, 
nekatere nesreče. Takšen je pač šport. 
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Po sobotni podelitvi nas je čakala dolga pot domov. Ob Zbiljskem jezeru so nas 
pričakali z vodnimi curki, gasilskimi sirenami, navijaškimi bobni in vzkliki, veličasten 
sprejem, ni kaj. Mladinska gasilska olimpijada je končana. Zmagovalna ekipa 
presrečna, mladinci razočarani in žalostni. Žal je pač tako. Če verjameš, lahko to tudi 
dosežeš; enkrat eni, drugič drugi. Vsi se učimo iz porazov. Morda pa na naslednji 
gasilski olimpijadi 2021 v Sloveniji.  

Leonida Matjaž,  
sodnica na 22. mladinski gasilski olimpijadi   
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Reprezentanca Slovenije na mladinski gasilski olimpijadi v Švici, julij 2019 
Foto: arhiv GZS 

 
Zasedanje CTIF-komisije za ženske v gasilstvu, november 2018 
 
Na Dunaju je 27. in 28. novembra potekalo 14. zasedanje CTIF-komisije za ženske v 
gasilstvu (Women in fire and rescue services). Zasedanja so se udeležile 
predstavnice držav članic iz Finske, Avstrije, Srbije, Nemčije, Irske, Švedske, 
Luksemburga, Francije, Avstralije, Španije, Nizozemske in Slovenije (predstavnica 
Slovenije je bila namestnica predsednika dr. Janja Kramer Stajnko). Glavne naloge 
komisije so opozarjanje na zagotavljanje enakopravnih pogojev za vključevanje 
žensk v gasilsko službo, izboljševanje delovnih pogojev za ženske v gasilstvu, 
gasilsko službo približati in jo narediti atraktivno za ženske, izmenjavanje izkušenj iz 
vsakdanje prakse, spodbujanje drugih držav, da postanejo aktivne članice v komisiji. 
Dvodnevno zasedanje je potekalo v prostorih poklicne gasilske brigade Dunaj. Po 
krajši predstavitvi udeleženk je sledil pregled opravljenega dela komisije v preteklosti, 
nato pa so se razvile diskusije na številne teme. 
 
Porodniški dopusti za gasilke 
 
Udeleženke so izmenjevale izkušnje iz posameznih držav o možnostih, ki jih imajo 
noseče ženske in mlade mamice o začasni prerazporeditvi na manj zahtevna 
delovna mesta. Skupna ugotovitev je bila, da se ta problematika v večini držav še 
vedno ni ustrezno uredila, tako še vedno ostaja odprto vprašanje, na kakšen način 
vključevati zdrave nosečnice v gasilsko delo. 
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Problematika opremljanja gasilk (neprilagojena osebna in skupna zaščitna oprema) 
 
Na področju opremljanja ženskih gasilk poteka vrsta raziskav, ki dokazujejo, da je 
treba osebno kot tudi skupno zaščitno opremo (npr. maske za dihalne aparate) 
posebej izdelati tako, da se bodo prilegale ženski obliki telesa. Zelo zgovoren je 
primer gasilke Fleur Lombard iz londonske gasilske brigade, ki je umrla med 
intervencijo na požaru trgovskega centra leta 1996, kar predstavlja pomemben 
mejnik pri oblikovanju zaščitne opreme, prilagojene ženskam. Na kratko je bilo 
predstavljeno tudi poročilo raziskave dr. Mandy Stirling o antropometriji ženskih 
gasilk, kjer so predstavljene ključne razlike, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju 
zaščitne opreme. Glavni zaključek pa je, da zaščitna oprema za ženske ne more biti 
zgolj klasična (moška) oprema zmanjšana za nekaj konfekcijskih številk, ampak jo je 
treba celostno prilagoditi razmerjem ženskega telesa, saj bo le tako zagotovljena 
ustrezna varnost med opravljanjem zahtevnega in nevarnega dela med 
intervencijami. Ta izhodišča je treba čim prenesti na vse proizvajalce opreme. 
Victoria Zechmeister, poklicna gasilka, zaposlena v gasilski brigadi na Dunaju in 
gostiteljica delovnega zasedanja, je na primerih lastne zaščitne opreme, ki jo 
uporablja pri svojem delu, prikazala, kje nastanejo glavne težave in kako lahko to 
vpliva na varnost pri delu. 
 
Možnosti, ki jih imajo ženske za zasedanje vodstvenih položajev v gasilstvu 
 
Statistika kaže, da so ženske na vodstvenih položajih v gasilstvu še vedno prej 
izjema kot pravilo. Velikokrat se izkaže, da ženske velikokrat nimajo ambicij in 
poguma za prevzemanje vodstvenih položajev. Še vedno so prisotni številni 
predsodki o sposobnostih žensk, zato je pomembno predvsem, da se ženske 
spodbujajo med seboj ter izkazujejo podporo zlasti takrat, kadar prevzemajo 
odgovornejše naloge kot vodje. Nastop vodstvenega položaja je treba dolgoročno 
načrtovati in si že v izhodišču narediti načrt, kako usklajevati poklicno kariero z 
družinskimi obveznostmi. Mona Hjortzberg, predstavnica Švedske in podpredsednica 
komisije, je predstavila nekaj smernic iz delavnice o vodenju, ki je potekala v 
Stockholmu. 
Vse udeleženke so aktivno sodelovale v diskusijah z različnimi primeri dobrih in 
slabih praks iz svojih držav, izmenjale svoje izkušnje in iskale možne rešitve za 
izboljšanje statusa žensk v gasilskih vrstah. Komisija je zavzela nekaj skupnih stališč 
in smernic, ki bodo v obliki predlogov preko CTIF-organizacije poslane v vse države 
članice. 
Na koncu zasedanja so si udeleženke ogledale prostore in opremo gasilske brigade 
v centru Dunaja. Naslednje, 15. zasedanje komisije bo spomladi 2019 na 
Nizozemskem. 

 
Dr. Janja Kramer Stajnko,  

Namestnica predsednika GZS 
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Utrinki z zasedanja CTIF-komisije za ženske v gasilstvu, november 2018 
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POROČILO O DELU SVETA ČLANIC GZS  

1. Organizacija regijskih posvetov članic 

Regijski posveti gasilk v letu 2019: 

 Regijski posvet regije Ljubljana I, 12. 1. 2019, Ljubljana Šentvid 

PROGRAM DELA SVETA ČLANIC ZA LETO 2020 

 Naloga Časovni okvir Nosilec naloge 

1. Organizacija regijskih posvetov članic stalna naloga Svet članic    

2. Seje Sveta članic (3-4)  Svet članic    

3. Sodelovanje na posvetu predsednikov in 

poveljnikov GZ 

10., 11. 1. 

2020 

Predsednica Sveta članic 

4. Izobraževanja za predsednice komisij za 

članice regije, GZ in PGD  

28. 3. 2020 

GZ Brežice 

Svet članic 

5. Izobraževanje Sveta članic (predsednice, 

namestnice 

8. 5. 2020  

GZ Maribor 

Svet članic 

6.  12. pohod članic GZS (GZ Novo mesto) 20. 6. 2020 

GZ Novo 

mesto 

 

Svet članic 

Komisija za članice GZ 

Novo mesto 

7. Medgeneracijsko srečanje GZS 

Belokranjska regija 

po dogovoru 

junij 2020 

Svet članic 

Svet veteranov 

8. Spodbuditev nadaljevanja priprave knjige o 

delovanju članic 

stalna naloga Svet članic 

9. Posvet za predsednice komisij za članice v 

GZ – dvodnevni 

21. in 22. 11. 

2020 

Svet članic 

10. Vključevanje v aktivnosti mednarodne 

delovne skupine CTIF – Ženske v gasilstvu 

stalna naloga Dr. Janja Kramer Stajnko 

predsednica Sveta članic 

11. Šola za življenje po dogovoru Svet članic 

    

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Clanice/Gasilski%20posvet_LJ%20I.pdf
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 Regijski posvet članic Celjske in Savinjsko-šaleške regije, 9. 2. 2019, Žalec 

 Regijski posvet članic Dolenjske regije, 9. 3. 2019, Škocjan 

 Regijski posvet članic Koroške regije, 23. 3. 2019, Slovenj Gradec 

 Regijski posvet članic regije Ljubljana III, 30. 3. 2019, Litija 

 Regijski posvet članic Zasavske in Posavske regije, 5. 4. 2019, Zagorje ob 
Savi 

 Regijski posvet članic Mariborske regije, 18. 5. 2019, Lovrenc na Pohorju 

 Srečanje članic Podravske regije, 1. 6. 2019, Destrnik 

 Regijski posvet članic regije Ljubljana II, 7. 6. 2019, Muljava 

 Regijski posvet članic Obalno-kraške regije, 6. 7. 2019, Hrvatini 

 Regijski posvet članic Notranjske regije, 19. 10. 2019, Grahovo 

 Regijski posvet članic Pomurske regije, 19. 10. 2019, Veržej 

 Regijski posvet članic Podravske regije, 5. 11. 2019, Ptuj 

 Regijski posvet članic Gorenjske regije, 8. 11. 2019, Kranjska Gora 

 Regijski posvet članic Severnoprimorske regije, 9. 11. 2019, Šempeter pri 
Gorici 

 Srečanje članic Koroške regije, 16. 11. 2019, Mislinja 

 Regijski posvet članic Belokranjske regije, 6. 12. 2019, Metlika 
 

2. Seje Sveta članic 

Svet članic je imel tri redne seje in tri korespondenčne. Na seji v januarju so članice 
analizirale izobraževanje v Dobrni, seznanile so se z aktivnostmi GZS med obema 
sejama, posamezne članice so poročale o dejavnostih članic v njihovih regijah. 
Pripravile so program za leto 2019 in potrdile smernice dela Sveta članic za leto 
2018–2023. 
 
Na marčevski seji so članice Sveta članic obravnavale dejavnosti med obema 
sejama. Pripravile so program izobraževanja članic PGD in GZ, ki je potekalo v 
Jakličem domu, Videm - Dobrepolje, ter izobraževanje predsednic in njihovih 
namestnic, ki je potekalo v Tolminu. Na seji je bila predstavljena tudi nova uniforma. 
Potrdile smo tudi zapisnike 3. seje in 4. korespondenčne seje, kjer smo potrdile 
predstavnice sveta članic, ki nas bodo zastopale v Tolminu. Potrjene so bile: Tatjana 
Plaskan, Tanja Gregorič in Pavla Ponikvar. 
Majsko sejo, ki smo jo združile z izobraževanjem predsednic in njihovih namestnic, 
smo imele v Tolminu. Na tej seji se nam je pridružil tudi predsednik GZS Janko 
Cerkvenik. Pohvalil je delo Sveta članic GZS, povedal, da imamo pomembno vlogo v 
naši organizaciji in da je pomembno, da smo članice prisotne na vseh nivojih naše 
organizacije. Dotaknil se je problematike prisotnosti in dela predsednikov komisij na 
nivoju regij in gasilskih zvez, saj je regija podaljšana roka GZS in morajo biti primerno 
zastopana na vseh nivojih. Poudaril je dobro delo predsednice Sveta članic GZS in 
povabil na Medgeneracijsko srečanje v Stari trg pri Ložu ter v Metliko, kjer je bila 
prireditev ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem. 
Na seji smo potrdile zapisnik 5. seje in naredile analizo posveta izobraževanja članic 
PGD in GZ v Vidmu - Dobrepolju. Na posvetu je bilo prisotnih 120 članic, vendar ne 
iz vseh regij. Posvet je bil strokovno dobro pripravljen. Prišla je pobuda, da bo 
naslednji posvet članic PGD in GZ v Brežicah. 
Predsednica je povedala, da bo 6. Medgeneracijsko srečanje 22. junija v Starem trgu 
pri Ložu, in je vse lepo povabila, da se srečanja udeležijo. 

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Clanice/regijski%20posvet%20celjska_sasa%20regija.pdf
http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Clanice/zasavje%20in%20posavje%202018.pdf
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Tema je bil tudi 11. pohod članic GZS, ki je potekal 6. 7. 2019 v organizaciji GZ 
Trebnje. Zbirale smo tudi predloge tem za posvet v Zrečah. 
Na septembrski seji smo obravnavale aktivnosti med obema sejama. Potrdile smo 
zapisnik 6. seje. Imele smo analizo 6. Medgeneracijskega srečanja in 11. pohoda 
Sveta članic. Pripravile smo program za Zreče in program dela Sveta članic. 
Na osmi korespondenčni seji smo potrdile program dela za leto 2020. 
Zaključno sejo, predvideno v decembru, smo prestavile na 18. januar 2020 v Metliki. 
 
8. Sodelovanje na posvetu predsednikov in poveljnikov GZ 
Posveta predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, ki je potekal 1. in 2. februarja 
2019 v Izoli, se je udeležila predsednica Sveta članic. 
 
9. Izobraževanja za predsednice Komisij za članice regije, GZ in PGD v Vidmu -

Dobrepolju 
Izobraževanje je potekalo 13. marca 2019 v Vidmu - Dobrepolju. Začelo se je z 
uvodnimi pozdravi in kulturnim programom. Izobraževanje se je nadaljevalo s 
predavanjem o uniformiranosti, ki ga je pripravila Elizabeta Čampa. 
V nadaljevanju je sledilo predavanje o množični nesreči na avtocesti, ki jo je 
predstavil Gregor Vidrih. 
Elementarne nesreče v občini Dobrepolje je predstavil Uroš Gačnik. 
Na koncu je sledilo predavanje delovanja sektorja kriminalistične policije v 
sodelovanju z gasilci, ki sta ga predstavila Klemen Repovš in Martin Drnovšek. 
Ob zaključku izobraževanja se je predsednica zahvalila članicam GZ Dobrepolje za 
pogostitev in županu, saj smo dvorano uporabljale brezplačno. 
 
10.  Udeležba na Plenumu v Tolminu  
Svet članic je na 4. korespondenčni seji potrdil tri predstavnice, ki so zastopale 
članice gasilke na Plenumu v Tolminu. Potrjene so bile: Tanja Gregorič, Tatjana 
Plaskan in Pavla Ponikvar. Plenuma se je udeležila tudi predsednica Sveta članic. 
 
11.  Izobraževanje Sveta članic (predsednice, namestnice) v Tolminu 
Izobraževanje članic Sveta članic Gasilske zveze Slovenije in njihovih namestnic je 
potekalo 11. 5. 2019 v prostorih PGD Tolmin. 
Udeleženke so se zbrale v Tolminu, v prostorih PGD Tolmin, kjer so se seznanile s 
kratko zgodovino društva in GZ Tolmin. Ogledali smo si ribogojnico Faronika, 
Tolminka korita in Hudičev most. Na posvetu smo imele tudi predavanje mag. Žarka 
Trušnovca o psihološki pomoči reševalcem. Enourno predavanje načelnika GRS 
Tolmin je bilo poučno in dobrodošlo za vse reševalce iz različnih reševalnih služb, za 
žrtve nesreč in njihove svojce. Izobraževanje smo v popoldanskih urah z dobrim 
pridobljenim znanjem in vtisi zaključile ter se srečno vrnile vsaka v svojo gasilsko 
regijo. 
 
11. pohod članic GZS, Trebnje 
 
Pohod članic GZS v organizaciji članic GZ Trebnje je potekal 6. julija 2019. Varianti 
pohoda sta bili dve, krajša na 8 km in daljša na 15 km po Baragovi poti. 
Pohoda se je udeležilo več kot 160 pohodnic in pohodnikov iz 22 gasilskih zvez in 12 
gasilskih regij.  
Na začetku pohoda nas je prišel pozdravit tudi predsednik GZS Janko Cerkvenik.  
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Pohod je bil tudi dobrodelno obarvan. V ta namen so udeleženci zjutraj oddali 
prehrambne izdelke in šolske potrebščine, ki sta jih na zaključni prireditvi na Občinah 
Olga Smolič in Elizabeta Čampa predali Župnijski karitas Trebnje, za kar so se 
zahvalili že na dogodku, nato pa še s pisno zahvalo, ki so jo osebno dostavili v 
pisarno zveze. 
Med pohodom smo se tudi okrepčali, saj so nam gasilci pripravili lepa presenečenja. 
Na koncu pohoda smo prišle vse na isto točko, na Občine, ker so nam pripravili 
dober golaž.  
 
Medgeneracijsko srečanje GZS  
Medgeneracijsko srečanje je potekalo v soboto, 22. junija 2019, v Starem trgu pri 
Ložu. Zbralo se je okrog 382 gasilcev vseh generacij iz vse Slovenije.  
Dopoldanski čas je bil namenjen obiskom različnih zanimivih destinacij. GZ Loška 
dolina nam je pripravila ogled znamenitosti Loške doline: Polharski muzej, grad 
Snežnik, Križna jama, pohod na Ulako in obisk rojstne hiše ter spomenika prvega 
predsednika GZS Matevža Haceta, Babno Polje, Rihtarjeve domačije. 
Žal smo imeli malo smole z vremenom, saj je med ogledi začelo deževati. Kmalu pa 
je posijalo sonce, ravno prav, da smo lahko izpeljali orientacijski pohod, štafeto Hi 
konjiček, »zdevanje« ostrnic pa je odpadlo. Prijavilo se je kar nekaj ekip, ki so 
sodelovale na orientacijskem pohodu.  
Cilj iger na medgeneracijskem srečanju je ta, da se ekipe med seboj pomešajo, zato 
moramo vztrajati pri tem, zato tudi medgeneracijsko srečanje. Popoldan se je začelo 
dogajanje pod prireditvenim šotorom. 
Prisotne so pozdravili: Janko Cerkvenik, predsednik GZS, Elizabeta Čampa, Jožef 
Smole in Renata Rupreht, predsedniki Sveta članic, Sveta veteranov in Sveta 
mladine GZS ter predsednik GZ Loške Doline in član UO GZS Franjo Bukovec. 
Najboljšim ekipam na tekmovanju so bile podeljene nagrade. 
 

3. Spodbuditev nadaljevanja priprave knjige o delovanju članic  

Za pripravo knjige o delovanju članic se nadaljuje zbiranje podatkov o delu članic 

gasilk skozi zgodovino.  

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

Poročilo o posvetu v Zrečah bo naknadno napisan. 

5. Vključevanje v aktivnost mednarodne delovne skupine CTIF – Ženske v 
gasilstvu 

Letos nismo sodelovali v delovni skupini za ženske pri CTIF. 

6. Šola za življenje 

Šola za življenje bo organizirana v naslednjem letu, saj se je Svet članic odločil, da je 

v decembru preveč vsega. 
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Knjiga je najlepše darilo 
 
Gasilci – naš ponos 
 
Gasilke in gasilci smo vajeni, da ob naših jubilejih izhajajo zborniki. Ob 150-letnici je 
letos prvič izšla knjiga gasilskih portretov in zgodb Gasilci – naš ponos. V njej je na 
skoraj 230 straneh v besedi in sliki predstavljenih petdeset slovenskih gasilk in 
gasilcev. 
Knjiga formata A4 ima trde platnice in najboljši sijajni papir. A bolj kot to so 

pomembna pričevanja, intervjuji s članicami in člani, pogovori s slovenskimi 

prostovoljnimi gasilkami in gasilci ter njihove resnične zgodbe, za katere le redko 

slišimo. Zgodbe, ki odstirajo junaška in herojska dejanja. A so to obenem tudi 

pripovedi, ki govorijo o mehkih srcih in neizmernem tovarištvu, ki nas povezuje. O 

tem govorijo že naslovi, kajti »Za gasilca moraš biti srčen in trčen«, »Gospod je lahko 

vsak, tovariš pa samo tisti, ki si to zasluži« … 

Knjiga je izšla pri založbi Literis, napisala jo je Karolina Kalan, pisateljica in nekdanja 

urednica ter novinarka, ki vsakih nekaj let napiše knjigo o ljudeh, ki si zaslužijo 

spomenik, pa jim ga nihče ne postavi, kot pravi sama. 

Knjiga Gasilci – naš ponos je neke vrste obeležje vsem slovenskim prostovoljnim 

gasilkam in gasilcem. Saj je res, da je na spletu objavljeno marsikaj, a knjiga je tista, 

ki ostane za zmeraj in je ne nazadnje lepo darilo ter pričevalec nekega časa in 

trenutka. 

Kljub njenemu izjemnemu obsegu se je avtorica odločila, da jo gasilcem ponudi za 

24,90 evra (z vključenim DDV). Naročite jo lahko na 040 45 98 45 ali na 

karolina.kalan1@gmail.com.  

V njej s svojimi zgodbami nastopajo gasilke: Elizabeta Čampa, Urška Habjan, Ema 

Perčič, Renata Rupreht in Nuša Somrak. 

 

7 razlogov, zakaj je knjiga Gasilci – naš ponos odlična izbira: 
 

1. V knjigi so iskrene in doživete zgodbe slovenskih prostovoljnih gasilcev. Skozi 
47 pisnih portretov bralec izve, kako požrtvovalni so in kaj vse storijo za nas. 

2. Je spomenik slovenskemu gasilstvu, knjiga, kakršne še ni bilo, saj opisuje 
ljudi, ki se žrtvujejo za vse nas. 

3. Gasilci – naš ponos je lahko lepo darilo jubilantom. 
4. Z njo se lahko zahvalite sponzorjem, donatorjem in botrom. 
5. Lahko jo podarite v zahvalo delegacijam ali županom. 
6. Lahko pa predlagate vašemu županu, da jo kupi vaša občina in vsakemu PGD 

podari vsaj 1 izvod. 
7. Zagotovo boste zadovoljni tudi vi, če boste lahko imeli na knjižni polici tako 

veličastno knjigo. 

 

 

mailto:karolina.kalan1@gmail.com
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