
0 

 

 
 

 

27. posvet  predsednic  komisij  za Članice – Gasilke  

v  gasilskih  zvezah 
 
 

 

 
 

KRANJSKA GORA, 20. IN 21. 11. 2015 
  

 

 



27. posvet predsednic Komisij za članice - gasilke v GZ - 2015  
 

1 

 

 

SPOŠTOVANE GASILKE, ČLANICE, 
TOVARIŠICE! 
 
Prostovoljno gasilstvo na Slovenskem ima dolgo 
tradicijo in se v marsičem razlikuje od gasilstva v 
sosednjih državah. Seveda smo nastali iz potrebe 
družbe, da se na organiziran način brani pred 
ognjem, a že v samih začetkih se je gasilstvo 
organiziralo tudi na drugih področjih družbenega 
življenja, postalo je steber slovenstva in družbenega 
življenja v okolju. In tu ste gasilke imele že od 
začetka posebno vlogo. Prostovoljni gasilci smo 
največja organizacija v Sloveniji, smo organizacija z 
najvišjo stopnjo zaupanja naših državljanov in v 
svojih vrstah imamo kar 162.000 članov, kar je 8,1 % 
državljanov Republike Slovenije.  
 

Položaj gasilk ni bil vedno ustrezen, kot bi si ga zaslužile, seveda se to spreminja skozi 
čas in okolje. Tudi danes še ni idealno v vseh okoljih, a napredek pri vključevanju gasilk 
v enakopraven položaj v naši organizaciji je viden, a mnogo se da še izboljšati. Žal pa se 
še vedno dogaja, da ste v svojem okolju prezrte oziroma se vam ne prizna 
enakopravnega mesta. To je odnos, ki v naših vrstah ne sme imeti mesta, treba ga je 
prepoznati in v kali zatreti. Ob negativnih primerih pa je mnogo pozitivnih primerov 
zglednega vključevanja in odnosa do vas, tovarišice gasilke. 
Prispevek gasilk v gasilski organizaciji k trdnosti in celovitosti delovanja gasilske 
organizacije je neprecenljiv. Za delovanje gasilske organizacije, ki sega v mnoge pore 
naše družbe in je najpomembnejši člen v sistemu sil za zaščito in reševanje, rabimo 
veliko sposobnih in dela voljnih ljudi, ljudi z različnimi znanji in sposobnostmi, ljudi , ki 
so pripravljeni dejavnosti in usposabljanja opravljati v prostem času. Tu moramo 
priznati, da gasilke zmorete še več odrekanj, saj se kot matere in tiste, ki podpirate tri 
vogale družine, mnogokrat težje vzamete čas za delo v naši organizaciji. 
 
Delo, ki ga opravlja Svet članic pri Gasilski zvezi Slovenije, je obrodilo že mnogo sadov, a 
dela nikoli ne zmanjka, tako kot volje in želje, da bi naše delo opravljali še bolje. Srečanja, 
kot je srečanje gasilk na ravni Slovenije, je del aktivnosti, ki gasilkam omogočajo 
izmenjavo izkušenj in dobrih praks, je del, ki vodi k še boljšemu položaju gasilk v naši 
organizaciji. 
 
Morda si moški v svojem egu težko priznamo, a na marsikaterem področju našega dela 
ste gasilke mnogo uspešnejše, nepogrešljive, predvsem s svojo natančnostjo in 
vztrajnostjo izpolnjujete vrzel v našem značaju. Torej vaše delo v gasilski organizaciji 
nikakor ne terja izvajanje posebnih programov, terja pa spoštljiv in enakovreden odnos 
in enakovredno vključevanje v naše vsakdanje delo in izobraževanje, nagrajevanje, pa 
tudi v vodstveni kader, tako na organizacijskem nivoju kot operativnem. 
 
 
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«                                                            Jošt Jakša, VKGČ,                             
                                                                                                      predsednik Gasilske zveze Slovenije 
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SPOŠTOVANE GASILKE,  

SPOŠTOVANE ČLANICE!  
Lepo pozdravljene na vašem tradicionalnem vsakoletnem 
druženju. Letos ste si izbrale za vaše dvodnevno srečanje 
Kranjsko Goro – kraj z bogato in dolgoletno gasilsko tradicijo. 
Prepričan sem, da se boste na Gorenjskem dobro počutile. Skozi 
skrbno pripravljene delavnice in  vsebine, predelane na 
posvetu, boste obogatile znanje, ki ga boste s pridom uporabile 
pri vašem gasilskem udejstvovanju. V program ste vnesle 
aktualnosti in operativne vsebine – problematiko nastanitvenih 
centrov za prizadete ob naravnih nesrečah in množičnih 
migracijah, psihološke vidike evakuacije, posredovanje v 

tunelih, seznanile se boste z organiziranostjo ter delovanjem GZ Gorenjske in Gorske 
reševalne službe ter z drugimi pomembnimi temami. V družabnem delu srečanja se 
boste sprostile in razvedrile, obenem pa tudi izmenjale bogate izkušnje, ki vam bodo še 
kako prišle prav pri vašem delu v gasilski organizaciji na operativnem in 
organizacijskem področju. Slovenska gasilska organizacija temelji na prostovoljnem 
članstvu. Gasilci v prostovoljnih gasilskih društvih opravljamo organizacijske in 
strokovne naloge, pomembne za razvoj naše organizacije ter opravljanje javne gasilske 
službe. Večkrat je bilo že izrečeno, da je naša številčnost članstva posebnost v Evropi in 
svetu. Res je tako. V slovensko prostovoljno gasilsko organizacijo je vključenih že preko 
162.000 članov in v tej številki predstavljate članice zavidljivih trideset odstotkov. Vaše 
delo je vsestransko. Srečujemo vas na intervencijah, zelo aktivne ste na tekmovalnem 
področju, kjer tesno stopate ob bok članom. Brez vas si ne znamo predstavljati 
pomembnega dela z našim podmladkom – gasilsko mladino – s področjem dela, ki 
predstavlja zelo pomembno nalogo v naši organizaciji. Vaše delo je prepleteno s 
področjem preventive, kulturne dejavnosti in medgeneracijskim povezovanjem oz. 
delom z veterani. Aktivno sodelujete v izobraževalnih procesih in usposabljanjih, saj se 
zavedate, kako pomembno je le-to za dobro operativno gasilsko delo in izvajanje javne 
gasilske službe. Smo na sredini mandatnega obdobja in Svet članic Gasilske zveze 
Slovenije dobro uresničuje naloge, zastavljene na 16. Kongresu Gasilske zveze Slovenije. 
Z vašim vztrajnim delom si prizadevate za rast števila članic v društvih in vaše aktivno 
sodelovanje v organih na vseh nivojih – od gasilskih društev do Gasilske zveze Slovenije. 
Vse pogosteje vas srečamo kot poveljnice PGD in GZ.  
 
Spoštovane članice!  
Pomagate nam izvajati skupno nalogo, ki združuje slovenske gasilce; to je ohranjanje in 
razvijanje bogastva ter moči humanitarne gasilske organizacije, za kar se vam 
zahvaljujem, z željo, da zahvalo prenesete vsem slovenskim članicam. Naj vam letošnje 
srečanje ostane v lepem spominu, osvojeno znanje pa naj bo spodbuda za vaše delo v 
prihodnje.  
 
Na pomoč!                                                                                                            Franci Petek, VKGČ II, 

poveljnik Gasilske zveze Slovenije  
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                                             DRAGE KOLEGICE GASILKE! 

Čas hitro mineva ob vseh dejavnostih, ki se prepletajo v našem 
življenju  in ponovno je  dvodnevni posvet za predsednice 
Komisij za članice - gasilke, tokrat v Kranjski Gori. V preteklem 
letu so nas gostili v Murski Soboti. Organizacija je bila odlična, 
nič niso prepuščali naključju in čutile smo se sprejete.  
Sprememba lokacije ter spoznavanje novih krajev, specifike 
dela gasilcev na posameznem področju Slovenije, vse to je 
dodana vrednost, zato smo se odločile, da bomo tudi v bodoče 
menjale kraje posvetov. Tokrat smo se podale na Gorenjsko, v 
naslednjem letu nas bodo gostili na Primorskem. Organizacija 
posveta za regijo, v kateri le-ta poteka, ni mačji kašelj. Poleg 

tega, da je potrebno zagotoviti hotelske kapacitete ter zadostno število prostorov, v 
katerih se izvajajo različne dejavnosti, velik delež k uspehu posveta doprinese tudi tesno 
sodelovanje z domačimi gasilci, saj so ti praviloma vodje operativnih delavnic.  Levji 
delež je imela tokrat pri organizaciji in koordinaciji predstavnica Gorenjske regije, 
Manca Ahačič. Program posveta je pester ter zanimiv in prepričana sem, da bo lahko 
vsaka zase našla marsikatero zanimivo temo, ki jo bo pritegnila.  
Glavni namen dvodnevnega posveta je pridobivanje novih vsebin,  izmenjava izkušenj in 
potrditev, da delate dobro. Članice sveta vas želimo opremiti z novimi znanji, ki vam 
bodo pomagala, da boste pri svojem delu v gasilstvu še uspešnejše, suverene in boste 
kompetentno prevzemale zahtevne naloge.  
Tokrat smo tretje leto pripravile bilten v elektronski obliki. Zakaj ne v tiskani, se boste 
morda vprašale. Tehnika in razvoj napredujeta in prav je, da so v koraku s časom. V 
preteklih letih so udeleženke posveta dobile natisnjen bilten. Število izvodov je bilo 
omejeno, vsebin niso mogle prebirati tiste, ki na posvetu niso bile prisotne, razen, če so 
si bilten sposodile od kolegic.   
Naš namen  je, da ima čim več gasilk, pa tudi gasilcev in ostalih, možnost prebrati  
vsakoletni izdelek, saj je v njem zajeto tako delo v tem letu, kot tudi vsebine, ki so 
podane na predavanjih in v delavnicah.  Bilten si lahko natisnete v celoti, ali pa samo del, 
ki vas najbolj pritegne. Objavljen je na spletni stani GZS. 
Vsaka predstavnica Sveta članic je s svojim prispevkom pripomogla, da je zopet nastalo 
obširno gradivo. Tudi sicer so predstavnice dejavne in konstruktivne. Delo v svetu je 
prijetno, saj vlada v njem pozitivna klima. Med sabo večinoma komuniciramo preko 
elektronske pošte in sproti rešujemo dileme, se dogovarjamo in načrtujemo. Sama si 
prizadevam, da so predstavnice sveta seznanjene z vsemi dejavnostmi in novostmi na 
GZS ter lahko informacije prenesejo v svoje sredine. Ravno tako si prizadevamo, da 
komunikacija poteka tudi v obratni smeri. Še vedno pa ponekod prihaja do 
informacijskega mrka oziroma do tega, da na vprašanja ne dobimo odgovorov. Vendar 
smo vztrajne in se držimo pregovora Božidarja Eržena, ki je rekel: »Človek lahko doseže 
prav vse, če je iznajdljiv, vztrajen in usmerjen k izbranemu cilju z vsem svojim srcem in 
dušo.« 
Verjamem, da ste tudi ve vztrajne,  iznajdljive,  optimistične in pozitivno naravnane. 
Želim vam mnogo uspehov pri vašem poslanstvu in vas pozdravljam z našim pozdravom 
NA POMOČ! 

Vladka Bučevec, VKGČ, 
predsednica Sveta članic GZS 
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SPOŠTOVANE  GASILKE! 
 

Gasilske organizacije so si ves čas prizadevale, da bi v svoje vrste vključevale tudi 
ženske. Na to so bolj ali manj vplivala splošna družbena prizadevanja za enakopravnost 
žensk v naši družbi in tudi notranja in zunanja politična dogajanja, vendar pri tem niso 
bile vedno uspešne. Članov in vodstev društev ni bilo lahko prepričati, kako potrebne so 
članice tudi v obstoječih razmerah. Uveljavljalo se je (včasih bolj, včasih manj) trdno 
prepričanje, da je delo v gasilski operativi za ženske pretežko, da ga ne zmorejo, ker so 
to pač izrazito moška opravila.  
 
Prepričanje, da naravne in druge nesreče ne prizanašajo nikomur, nas sili v to, da se 
morajo tako ženske kot moški usposabljati za vse operativne naloge, zato ni več ženskih 
in moških nalog, ki bi bile porazdeljene po spolu in starosti, ampak jih mora opraviti 
tisti, ki je zanje usposobljen in fizično sposoben. Ko je prevladalo to spoznanje, se je v 
gasilske vrste vključevalo vse več deklet. Čeprav naj ne bi glede na naloge gasilske 
organizacije, predvsem v izjemnih razmerah, delali razlik med člani in članicami, so 
vendarle aktivnosti, ki jih lahko uspešno opravljajo članice v korist celotne organizacije.  
 
Članice v gasilski organizaciji  se danes aktivno udejstvujejo na vseh področjih, tako pri 
organizacijskem, preventivnem in operativnem delovanju. V organizacijskem smislu 
delujejo v vseh organih, opravljajo tudi vodstvene funkcije, kot so predsednice PGD ali 
GZ, imamo tudi poveljnice PGD. Dekleta se udeležujejo izobraževanj za različne 
specialnosti in vse bolj prevzemajo odgovorne funkcije. Organizirajo različne svoje 
aktivnosti, kot so srečanja, tekmovanja, vaje itd. Posebej pomembno je njihovo delo kot 
mentoric mladine, ko svoje znanje prenašajo na mlade bodoče gasilce. 
 
V Gasilski zvezi Gorenjske vseskozi podpiramo delo članic. Zavedamo se, da je njihov 
doprinos pri različnih aktivnostih enak kot pri fantih in da se dekleta na vseh področjih 
enakopravno nosijo s fanti. Spodbujamo jih, da se udeležujejo različnih izobraževanj, saj 
je pri današnji tehniki pomembno znanje in ne fizična moč posameznika. Kar se tiče 
intelektualnih sposobnosti, razlik med moškimi in ženskami ni, zato so danes gasilke 
povsod dobrodošle. 
 
 
Na pomoč! 
 

      Jože Derlink, VGČ II. st., 
                                                                                                                     podpredsednik GZ Slovenije 
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1. PROGRAM 27. POSVETA PREDSEDNIC KOMISIJ ZA 
ČLANICE – GASILKE V GASILSKIH ZVEZAH 

 
PETEK, 20. 11. 2015 
 
URA AKTIVNOST  PREDAVATELJ 
8.00 – 9.00 Prijava v hotelu  
9.05 – 9.20 Uvodni pozdrav in  navodila za 

dopoldanski del aktivnosti 
Manca Ahačič, Robert 
Plavčak, Jože Derlink 

9.20 – 9.30 Odhod na delavnice  
9.30 – 11.00 Delavnice:   

1. Folklorna delavnica Alenka Pretnar, Grega 
Vidmar 

2. Rak dojk Saša Kejžar 

3. Firefighter combat challenge  PGD Radovljica 

4. Operativna delavnica – izvedba vaje Andreja Šebat,  
PGD Blejska Dobrava,  
Jože Lavtižar,  
PGD Kranjska Gora 

5. Več glav, več idej Tanja Gregorič,  
Marija Greifoner 

6. EFT METODA – metoda čustvenega 
osvobajanja 

Marija Gotar 

7. Gorska reševalna služba  GRS Kranjska Gora 

8. Problematika nastanitvenih centrov za 
prizadete ob naravnih nesrečah in 
množičnih migracijah 

Jernej Hudohmet, vodja 
izpostave URSZR Kranj 

9. Izdelava ekološke kozmetike Darja Rojec 

11.00 – 11.30 Odmor  
11.30 – 13.00 
 
 

Delavnice:  

1. Folklorna delavnica Alenka Pretnar, Grega 
Vidmar 

2. Rak dojk Saša Kejžar 

3. Firefighter combat challenge  PGD Radovljica 

4. Operativna delavnica – izvedba vaje Andreja Šebat,  
PGD Blejska Dobrava,  
Jože Lavtižar,  
PGD Kranjska Gora 

5. Več glav, več idej Tanja Gregorič,  
Marija Greifoner 

6. EFT METODA – metoda čustvenega 
osvobajanja 

Marija Gotar 

7. Gorska reševalna služba  GRS Kranjska Gora 

8. Problematika nastanitvenih centrov za 
prizadete ob naravnih nesrečah in 
množičnih migracijah 

Jernej Hudohmet, vodja 
izpostave URSZR Kranj 
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9. Izdelava ekološke kozmetike Darja Rojec 

13.00 – 14.00 Kosilo  
 
14.00 – 16.00 - Plavanje v bazenu Kompas 

- Skupinski pohod do jezera Jasna 
- Ogled casinoja Korona 

 

16.00 – 16.20 Pozdravni nagovori   Vladka Bučevec, gostitelj, 
gostje, župan 

16.20 - 16.40 Beseda predsednika Jošt Jakša, predsednik GZS 
16.40 – 17.10 Sodelovanje članic in novosti v operativi Franci Petek, poveljnik GZS 
17.10 – 17.30 Dejavnosti Sveta članic v letu 2015  Vladka Bučevec  
17.30 – 18.00 Odmor  
18.00 – 18.30 Medgeneracijsko sodelovanje Jože Smole 
18.30 – 19.00 Organiziranost in delovanje GZ Gorenjske Robert Plavčak 
19.00 – 19.30 Skriti gost  
19.30 – 20.30 Večerja  
20.30 – 24.00 Večerni sprostitveni program  
 
 
SOBOTA, 21.11.2015 
 
URA AKTIVNOST  PREDAVATELJ 
9.00 – 9.45 Teorija osnove gorenja in gašenja Matija Balant 
9.45 – 10.15 Posredovanje v tunelih Robert Kejžar 
10.15 – 10.45 Vaja članic 3 gasilskih zvez Anica Davidovič, 

Greta Rejc Gaberšek 
10.45 – 11.15 odmor  
11.15– 11.45 Novoletni požar v Škofji Loki Jaka Sušnik 
11.45-12.00 Didaktični film Evakuacija Ciril Tomše 
12.00 – 12.30 Psihološki vidiki evakuacije Ciril Tomše 
12.30 – 12.45 Mednarodno sodelovanje GZ Jesenice Marjan Dobnikar 

12.45 – 13.00 odmor  

13.00 – 14.00 Pobude, vprašanja, analiza posveta 
ter zaključna beseda  

Predstavitev zaključkov 
delavnice Več glav, več idej 

14.00 Kosilo   
 
 
Zaradi večjega števila udeleženk smo dodali novo delavnico Izdelava ekološke 
kozmetike (krema za obraz, mazilo, olje za intimne dele, zobna pasta), vsem 
poznane Darje Rojec. Tako imajo udeleženke možnost tudi prijave na to delavnico, 
vendar je prispevek za material 15 € po osebi (Darja vse sestavine prinese s seboj, tako 
da na koncu delavnice udeleženke vse izdelke odnesejo s seboj). Plača se na delavnici. 
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2. POROČILO O DELU SVETA ČLANIC GZS V LETU 2015 
 

Svet članic je v mesecu novembru 2014 pripravil program dela za leto 2015. Ta program 
naj bi bil osnova tudi za delo komisij na regiji, po zvezah in društvih. 
 

 PROGRAM DELA SVETA ČLANIC ZA LETO 2015 ČASOVNI OKVIR 

1. Organizacija regijskih posvetov članic 
 

stalna naloga 

2. Seje Sveta članic (3 – 4)*  
3.  Sodelovanje na posvetu predsednikov in 

poveljnikov GZ 
 

4. Organizacija izobraževanja za predsednice 
Komisij za članice regije, GZ in PGD/Prebold 

28. 03. 2015 

5, Izobraževanje Sveta članic (predsednice, 
namestnice) /Ig 

07. 03. 2015 

6. 7. Pohod članic GZS 
 

4. 07. 2015  

7. Medgeneracijsko srečanje članic in veteranov 
GZS 

29. 08. 2015 

8. Spodbuditev nadaljevanja priprave knjige o 
delovanju članic v pripravi Petre Planinc ter 
aktivno sodelovanje pri tem projektu 

stalna naloga  

9.  Posvet za predsednice Komisij za članice v GZ - 
dvodnevni 

20. - 21. 11. 2015 

11. Vključevanje v aktivnost mednarodne delovne 
skupine CTIF - Ženske v gasilstvu 

stalna naloga 

 
 

1. Organizacija regijskih posvetov članic 
 

Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da so bili regijski posveti izpeljani kar v 16 regijah, 
torej, le ena regija ni imela posveta, in sicer Dolenjska, pa še tu je razlog opravičljiv, 
zaradi zdravstvenega stanja predsednice.  Članice se trudijo pripraviti zanimive 
programe, ki so zelo raznoliki, saj je tudi interes članic po posameznih regijah različen. 
Tudi število udeleženk na posvetih narašča. 
Regijski posveti gasilk v letu 2015 so potekali takole: 

- posvet članic regije Ljubljana I, Škofljica, 6. 1. 2015  
- posvet članic Savinjsko-šaleške in Celjske regije, Solčava, 18. 4. 2015 
- posvet članic gasilk Posavske in Zasavske regije, Trbovlje, 18. 4. 2015 
- posvet članic regije Ljubljana III, Moravče, 16. 5. 2015 
- posvet članic Obalno-kraške regije, Sečovlje, 30. 5. 2015 
- posvet članic regije Ljubljana II, Kočevje, 3. 7. 2015 
- posvet članic Mariborske regije, Lovrenc na Pohorju, 15. 8. 2015 
- posvet članic Pomurske regije, Slovenska Bistrica, 10. 10. 2015  
- posvet članic Severno-primorske regije, Cerkno, 7. 11. 2015 
- posvet članic Belokranjske regije, Vinica (Kolpa), 6. 11. 2015,  
- posvet članic Koroške regije, Mislinja, 14. 11. 2015 
- posvet članic Gorenjske regije bo v Cerkljah na Gorenjskem, 27. 11. 2015. 

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Clanice/posvet%20sav_sal%20in%20celjske%20regije%202015.odt
http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Clanice/Posvet%20Zasavsko%20Posavske%20regije%2018%204%202015.docx
http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Mladina/Vabilo%20za%20posvet%20Ljubljana%20II_2015.doc
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2. Sodelovanje na posvetu predsednikov in poveljnikov GZ 

 
Na posvetu predsednikov in poveljnikov predstavnice Sveta članic žal nismo mogle 
sodelovati, saj je bil datum tega posveta sporočen zelo pozno. Sovpadal je z v letnem 
planu načrtovano dejavnostjo - izobraževanjem  za predsednice in namestnice Sveta 
članic na Igu.  
 

3. Organizacija izobraževanja za predsednice Komisij za članice regije, GZ in 
PGD v Preboldu 

 
28. marca 2015 je Svet članic organiziral izobraževanje za članice gasilke v Preboldu. 
Seminarja se je udeležilo 240 članic. Po pozdravu predsednice je kadrovski menedžment 
in vlogo članic v gasilski organizaciji predstavil namestnik predsednika GZS Janko 
Cerkvenik, ki je tudi pozval članice, naj kadrujemo, da bo v naslednjem mandatu na 
vodilnih mestih več gasilk.  
O pogledu na delo članic v gasilstvu je spregovoril poveljnik Pomurske regije Dušan 
Utroša, ki je velik podpornik vključevanja članic v vse segmente gasilstva, kar se opaža v 
porastu števila članic tako na posvetih, kot v dejavnosti, v katere se vključujejo. 
V nadaljevanju sta Andrej Tratnik – poklicni gasilec iz Postojne in Gregor Vidrih – 
reševalec, predavala na temo Snežna zavesa, največja prometna nesreča v Sloveniji.  
O internetu in zlorabi mladoletnikov je spregovoril višji kriminalist Klemen Repovž. Ob 
tem se je verjetno marsikatera zamislila in bo morda kanček manj zaupljiva oziroma 
pozorna, kaj počno otroci za računalnikom. 
Izkušnjo iz Bosne sta predstavili Silva Kovač in Tanja Jurjevčič, članici PGD Celje in PGD 
Gaberje, Požarni laboratorij pa je predstavila Manca Ahačič. 
Izobraževanje se je zaključilo z vprašanji in pobudami za čim boljše delo članic v gasilski 
organizaciji v prihodnje ter vključevanju članic na različne funkcije od PGD do GZS v 
novem mandatnem obdobju. 
Pozornost gostiteljice Tatjane Plaskan pa je naredila še piko na i uspešnemu 
izobraževanju, saj nam je pripravila darilca – vrečico s hmeljem, ki nas bo spominjala na 
prijeten dan.  
 

4. Izobraževanje Sveta članic (predsednice, namestnice) na Igu 
 
Izobraževanje namestnic in predsednic je potekalo 7. marca 2015 na Igu. Program je bil 
pester in zanimiv, udeleženke pa so dobile veliko koristnih informacij za svoje delo. 
Temo Vloga in sodelovanje članic v enotah CZ ob večjih naravnih in drugih nesrečah je 
predstavila namestnica poveljnika Civilne zaščite Kamnik, Brigita Vavpetič. Zelo nazorno 
je na modelu občine Kamnik prikazala delo gasilk, ter njihovo vlogo pri zadnjih večjih 
intervencijah, med drugim ob orkanskem vetru ter žledolomu.  
Marinka Cempre Turk je prisotne seznanila z delom Komisije za delo s članicami pri 
CTIF (Commission for Women in Fire and Rescue Services in CTIF).  
Danica Jezernik je spregovorila o tekmovanjih kot svojem načinu življenja. Če si član 
tako uspešne tekmovalne enote, kot je Danica, potem je gasilstvo resnično na prvem 
mestu, saj pripravljenost zahteva nenehne treninge.  
Sama sem prisotnim predstavila Kodeks etike slovenskega gasilstva.  
V nadaljevanju smo imele še voden ogled Izobraževalnega centra. Izobraževanje smo 
zaključile z izmenjavo izkušenj – Več glav, več idej. 
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5. 7. pohod članic GZS 
 
V organizaciji gasilk Gasilske zveze Kamnik je bil izveden 7. pohod za članice GZS na 
Kisovec, in sicer 4. julija 2015. Udeležencev je bilo preko 200. Tokrat smo gasilke in 
njihove spremljevalce popeljale po dveh poteh. Zahtevnejša pot je vodila iz Stahovice do 
Svetega Primoža, kjer je bil ogled cerkve. Pot se je nadaljevala do Mick`ne bajte ter čez 
vrh Pasjih pečin do Kisovca. Lažja pot  se je pričela na Kranjskem Raku, nadaljevala do 
Ravni, kjer so udeleženke marsikaj izvedele o zdravilnih rastlinah, potem pa se odpravile 
dalje prot cilju. Tu so se po okrepčilu pozabavale z zanimivimi igrami, med drugimi so 
morale pravilno obleči lutko v delovno obleko ter v uniformo, naučile so se nekaj 
folklornih korakov, ter se zagrizeno spopadle v nogometu z mehko žogo. Logistično je 
bilo poskrbljeno za vse, tudi za prevoz tistih, ki so precenile svojo telesno pripravljenost. 
 

6. Medgeneracijsko srečanje članic in veteranov GZS 
 
Drugo medgeneracijsko srečanje je potekalo 29. avgusta 2015 v Sežani. Srečanja se je 
udeležilo 365 gasilcev. Vse je bilo odlično pripravljeno. Ker so bili na cesti zastoji, se 
predsednik GZS Jošt Jakša in direktor URSZR Darko But nista mogla udeležiti srečanja, 
saj se jima je mudilo že na drugo prireditev. 
V uradnem delu so prisotne pozdravili sekretar Ministrstva za obrambo RS, mag. Miloš 
Bizjak, poveljnik GZS Franci Petek, podžupanja Ljubica Jelušič, najini malenkosti (za to 
priložnost sva si nadela kraški narodni noši), direktor Zavoda za gasilno in reševalno 
službo Sežana, Igor Bole, predsednik in poveljnik Obalno-kraške regije, Miran Gregorič 
in Marko Adamič. Po uradnem selu so mešane ekipe odšle na pohod z nalogami. Na voljo 
so bile zabavne igre, pri katerih ni manjkalo smeha. Del prisotnih so domačini odpeljali v 
vojaški muzej Lokev. Prireditev so popestrili s stojnicami, kjer je bilo mogoče pokusiti 
domače izdelke. Zabaval nas je gasilec Pepi, spoznali smo življenje Šavrinov in Šavrink in 
se po razglasitvi, kjer so najboljši prejeli lepa darila, zadovoljni, polni novih vtisov 
odpravili domov.  
Organizacija takega srečanja zahteva mnogo dogovarjanja in aktivnosti, zato se iskreno 
zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je bilo srečanje prijetno, sproščeno in 
polno pozitivne energije. 
V naslednjem letu bo srečanje na Gorenjskem, česar se že veselim, saj bomo spoznali 
utrip življenja gorenjskega konca. 
 

7. Spodbuditev nadaljevanja priprave knjige o delovanju članic v pripravi 
Petre Planinc ter aktivno sodelovanje pri tem projektu 

 
Za pripravo knjige o delovanju članic se nadaljuje zbiranje podatkov o delu članic gasilk 
skozi zgodovino. Tudi vse vas in vaše gasilske kolegice ter kolege Svet članic poziva, da 
pri zbiranju gradiv pomagate, da ne bodo kakšni pomembni dogodki ostali prezrti. 
 

8. Posvet za predsednice komisij za članice v GZ – dvodnevni 
 
Lanski posvet je bil v Murski Soboti. Spoznale smo utrip in življenje gasilcev v 
Prekmurju, oni pa so morda dobili malo več uvida v dejavnosti članic.  
Ker smo se članice odločile, da skušamo vsako leto menjati lokacijo posveta, je letošnji 
dvodnevni posvet za članice v Kranjski Gori, saj smo se po zbranih ponudbah odločile za 
ponudbo  hotela Hit Holidays. Ničesar ne prepuščamo naključju, zato sva bili z Manco na 
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sestanku v hotelu ter se prepričali, da imajo ustrezne kapacitete za izvedbo našega 
programa. Le ta je pestro zasnovan, zato sem prepričana, da bo vsaka našla nekaj zase 
ter boste odšle domov bogatejše za marsikatero izkušnjo in jo boste podelile tudi v 
vašem domačem okolju. 
V elektronski obliki smo pripravile tudi bilten, v katerem je mnogo vsebin, iz katerih je 
razvidno delo članic in pa vsebine, ki so jih pripravili predavatelji in vodje delavnic. 
 

9. Vključevanje v aktivnost mednarodne delovne skupine CTIF-Ženske v 
gasilstvu 

 
Na prvi seji Sveta članic, dne, 14. 10. 2013, smo se dogovarjale glede mednarodnega 
sodelovanja v CTIF - Ženske v gasilstvu. Po daljši razpravi smo bile enotnega mnenja, da 
si predstavnice Sveta  članic zaradi službenih obveznosti žal ne moremo privoščiti 
nekajdnevne odsotnosti ter, da naj ostane predstavnica Marinka Cempre Turk, ki je že v 
prejšnjem mandatu orala ledino in aktivno sodelovala na tem področju. Sprejele so 
naslednji sklep: 
Sklep 10./1. :  Svet članic GZS nadaljuje z mednarodnim sodelovanjem v delovni skupini 
CTIF. V  to delovno komisijo se predlagata dve članici iz GZS, in sicer Marinka Cempre 
Turk in Vladimira Bučevec. V kolikor se katera izmed njiju aktivnosti ne more udeležiti, 
si priskrbi zamenjavo. 
 
Tako se je Marinka Cempre Turk 27. in 28. aprila 2015  v Stockholmu udeležila 7. seje 
komisije Ženske v gasilstvu in reševalnih službah pri CTIF.  
Na zasedanju, ki je potekalo na sedežu CTIF, je bilo prisotnih 20 udeležencev iz 12 držav. 
Sejo je vodil Tore Eriksson. Sledila sta še pregled in potrditev zapisnika 6. zasedanja 
komisije, ki je bilo v Tokiu. Nadaljevali so z razpravo o namenih in ciljih komisije. Med 
drugim je bil predstavljen nov simbol komisije. V nadaljevanju so se predstavile 
kandidatke za predsednico komisije: Tatiana Eremina iz Rusije, Mona Hjortzberg s 
Švedske in Mira Leinonen s Finske. Predstavile so se s programom, osebnim znanjem, 
kvalitetami in izkušnjami. Volilna komisija je po preštetju glasov razglasila, da je največ 
glasov prejela Mira Leinonen iz Finske.  
Mona Hjortzberg iz Švedske je predstavila rezultate ankete, narejene v marcu. Oblikovali 
sta se dve delovni skupini – skupino operativnih gasilk in skupino gasilk z drugimi 
dolžnostmi oz. nalogami v reševalnih službah. 
Naslednji dan je med drugim potekala razprava o usmeritvah za delo v prihodnje. Sledila 
je točka dnevnega reda, v kateri so udeleženke spregovorile o trenutnih dogajanjih v 
posameznih državah, ki spodbujajo delo žensk v gasilstvu in reševalnih službah. 
Predstavile so svoje delovno okolje v gasilstvu. Tudi naša predstavnica je predstavila 
položaj članic v Sloveniji. 
 
Glede na to, da se je Marinka Cempre Turk v preteklem letu udeležila seje na Japonskem 
in je  zaradi nerazumevanja v komunikaciji sama krila stroške prevoza na Japonsko v 
višini 1000 evrov (ki ji niso bili povrnjeni), smo članice Sveta na seji, 30. 9. 2015, 
sprejele sklep, da se Marinka, kljub temu, da ni članica Sveta članic GZS, udeleži seje v 
Londonu. Ona je začela z delom v komisiji CTIF. Vedno se pripravi, odgovarja na ankete, 
pripravlja referate, promovira slovensko gasilstvo. 
 
19. in 20. septembra je v Londonu potekala 8. seja  komisije Ženske v gasilstvu in 
reševalnih službah pri CTIF. 
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Na zasedanju je bilo prisotnih 8 udeleženk iz 7 držav: Finske, Avstrije, Francije, Velike 
Britanije, Slovenije, Poljske in Švedske.  
Zasedanje je potekalo na gasilski postaji Kent Fire Station Old Road.  
Predsednica komisije Mira Leinonem s Finske je predlagala dnevni red zasedanja. Nanj 
niso imele pripomb. V nadaljevanju so pregledale zapisnik seje v Stockholmu in ga 
potrdile.  
Mona Hjortzberg s Švedske je predstavila zaključke teme o operativnih gasilkah, ki je 
bila ena od osrednja točka prejšnje seje.  
V torek so iz razprave prejšnjega dne izluščile štiri vsebinske sklope in določile osebo, ki 
bo skrbela za formulacijo vprašanj in usklajevanje. O teh temah se bodo pogovarjale, 
zbirale in si izmenjale informacije na prihodnih sejah.  
Komisija želi, da z odgovori na ta vprašanja sodelujejo vse države, ki se sestankov 
komisije udeležujejo redno ali občasno.  
Osrednja tema sestanka je bila na temo Katere aktivnosti izvaja vaša država za dvig 
števila žensk v vaši organizaciji?. 
Seznanjene so bile s pismom prejšnje predsednice delovne skupine Tatjane Eremine. 
Pismo je naslovila na predsednika CTIF T. Erikssona Zadolžili so predsednico Miro 
Leinonen, da pripravi ustrezen odgovor na to pismo in opozori na to, da so bile volitve 
demokratične.  
Poročili o sejah CTIF-a sta v samostojnih prispevkih udeleženke Marinke Cempre Turk. 
 
 

10.  Aktivno delo Sveta članic 
 

Članice smo imele tri seje. 
Na februarski seji sem članice seznanila z vsebino zadnje seje Upravnega odbora GZS. 
Prisotne so poročale o dejavnostih po regijah. Pripravile smo programa za izobraževanje 
predsednic in namestnic Sveta članic GZS na Igu in Preboldu, kjer je potekalo 
izobraževanje za predsednice Komisij za članice po regijah, GZ in PGD. Analizirale smo  
tudi ankete o delovanju članic v PGD in GZ. 
Druga seja je potekala v mesecu juniju. Članice smo se najprej seznanile z aktivnostmi od 
zadnje seje, in sicer: posvetu predsednic in namestnic Sveta članic GZS, 14. seji UO GZS, 
Plenumu, izobraževanju članic GZS, 7. seji komisije Ženske v gasilstvu in reševalnih 
službah pri CTIF, sejmu Hannover 2015. Članice so predstavile delo po posameznih 
regijah. 
Obravnavale so tudi tekoče zadeve: pohod članic GZS na Kisovec, 4. 7. 2015,  medgeneracijsko 
srečanje, 29. 8. 2015, 11. šola za Svet članic GZS, 17. 10. 2015 , tečaj za vodjo članic, 6.,7. in 
14.11.2015. Ponovno smo razpravljale o varianti povrnitve potnih stroškov Marinki Cempre 
Turk, ki si je sama plačala karto za Japonsko, kjer se je udeležila seje komisije za Ženske v 
gasilstvu in reševalnih službah pri CTIF.  

 
Na tretji seji v letošnjem letu 0ziroam 8. seji, ki je bila 30. 11. 2015 smo pregledale in 
potrdile zapisnik 7. seje, spregovorile od dejavnostih od zadnje seje, med drugimi o seji 
UO GZS, pohodu na Kisovec, mladinski olimpijadi, medgeneracijskem srečanju ter 
pregledale dejavnosti po regijah. Dlje časa smo se zadržale pri organizaciji dvodnevnega 
posveta v Kranjski Gori. Pogovorile smo se o dodatni dejavnosti Sveta članic, in sicer 
enajsti šoli, z datumom 17. 10. 2015. 
 

Enajsta šola za predsednice in namestnice Sveta članic GZS 
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Na mojo sugestijo in ob soglasju vseh članic sveta je kot dodatno izobraževalno 
dejavnost, je Marija Kunstelj s sodelavcema organizirala enajsto šolo, in sicer za članice 
in namestnice Sveta članic.  
Tako se nas je 7. 10. 2015 v Kosezah, v prostorih PGD Šinkov Turn, zbralo petindvajset 
udeležencev. Po prijavi, čaju, kavi in pecivu smo se spoznali malo drugače. Sledila je 
tema, kaj mislijo o gasilkah vodilni funkcionarji. Osnova je bila anketa, ki je bila izvedena 
med funkcionarji GZS. Sledila je tematika uspeh z roko v roki. V nadaljevanju je Andreja 
predstavila svojo osebno zgodbo, nastavili smo si zrcalce – pot k skupnemu cilju, se 
spopadli z gasilskimi predsodki, se pozabavali v debati ob zimzelenih temah ter se 
zamislili ob intervjujih treh udeleženk. Seminar nam je dal kar nekaj iztočnic za 
razmišljanje.  
V prilogi pa so prispevki o tem dnevu. 

Pripombe na Pravilnik o Priznanjih in odlikovanjih 
Svet članic je pripravil argumentirane pripombe na Pravilnik o priznanjih in 
odlikovanjih, podprte z analizo dejanskega stanja, vendar so bila prizadevanja 
neuspešna. 
 
Pripombe na Zakon o gasilstvu 
Svet članic je glede na to, da se bo dopolnil ali spremenil Zakon o gasilstvu, pripravil 
pripombe nanj, ter jih poslal delovni skupini za zakonodajo. 
Svet članic vzpodbuja delo in vključevanje članic za različne naloge na vseh nivojih, prav 
tako pa vzpodbuja članice k prevzemanju različnih vodilnih funkcij na vseh nivojih.  
 
Svet članic pomaga z nasveti in odgovori na vprašanja s terena. Če same ne vemo 
odgovorov, jih poiščemo, zato ne pomišljajte; pošljite dileme, vprašanja, saj več glav, več 
ve. 
 
Z zadovoljstvom ugotavljam, da je  delujočih komisij za članice na terenu vedno večje, ter 
da gasilke prevzemajo tudi vodstvene funkcije, kaj je vsekakor dobra popotnica za 
kadrovanje v naslednjem mandatu. 
Ravno tako se zavedajo, da je izobraževanje in usposabljanje nujno, če želijo biti kos 
vsem preventivnim in operativnim nalogam.  
Naj moje besede potrdijo tabele s prikazom stanja novembra 2015. 
 

2.1.PREGLED STANJA KOMISIJ ZA DELO S ČLANICAMI PO REGIJAH, GZ IN PGD 

 

 
November 2015 

      

  regija 

 GASILSKO DRUŠTVO Gasilske zveze 

% vsi PGD komisije % vse komisije 

1 BELOKRANJSKA 54 26 48,1 3 3 100,0 

2 CELJSKA 79 43 54,4 8 8 100,0 

3 DOLENJSKA 87 66 75,9 3 3 100,0 
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4 GORENJSKA 129 67 51,9 10 10 100,0 

5 KOROŠKA 34 22 64,7 4 2 50,0 

6 LJUBLJANA I 106 48 45,3 10 9 90,0 

7 LJUBLJANA II 84 47 56,0 6 5 83,3 

8 LJUBLJANA III 69 34 49,3 8 5 62,5 

9 MARIBORSKA 43 25 58,1 4 4 100,0 

10 NOTRANJSKA 45 22 48,9 4 4 100,0 

11 OBALNO KRAŠKA 46 21 45,7 6 5 83,3 

12 PODRAVSKA 106 72 67,9 14 13 92,9 

13 POMURSKA 242 38 15,7 19 12 63,2 

14 POSAVSKA 73 49 67,1 3 3 100,0 

15 SAVINJSKO ŠALEŠKA 71 56 78,9 4 3 75,0 

16 SEVERNO PRIMORSKA 49 20 40,8 8 6 75,0 

17 ZASAVSKA 31 18 58,1 3 3 100,0 

  skupaj 1301 674 51,8 120 98 81,7 

  stanje januar 2014 1301 610 46,9 121 99 81,8 

  stanje nov. 2012 1301 487 37,4 121 96 79,3 

  stanje nov. 2011 1361 472 34,7 120 94 78,3 

  stanje nov. 2010 1361 449 33,0 117 91 77,8 
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2.2.VODSTVENE FUNKCIJE ČLANIC 

Pregled po regijah - november 2015 

                  GASILSKO DRUŠTVO GASILSKA ZVEZA   

  regija 
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1 BELOKRANJSKA  1 1 1           1     4 

2 CELJSKA 6 8 5 1   1   1 1     23 

3 DOLENJSKA 4   4                 8 

4 GORENJSKA 7 2 2 1 1     1       14 

5 KOROŠKA 2 6 1         1     1 11 

6 LJUBLJANA I 9 2 5 1   1     1     19 

7 LJUBLJANA II 3 4 1 1   1     1     11 

8 LJUBLJANA III 3 3 3     1       1   11 

9 MARIBORSKA 1 3 1   2 1   1       9 

10 NOTRANJSKA 4 2 2         1       9 

11 OBALNO KRAŠKA 2 3 3         1       9 

12 PODRAVSKA 3 1 1   1 1   1       8 

13 POMURSKA 6 2 7 4   2           21 

14 POSAVSKA 5 6 4     1 1   1     18 

15 SAV. ŠALEŠKA 3 3 1     1           8 

16 SEV.PRIMORSKA                 1     1 

17 ZASAVSKA 2                     2 

  skupaj 61 46 41 8 4 10 1 7 6 1 1 186 
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2.3.IZOBRAŽEVANJE GASILK 

 
November 2015 

  regija vsi gasilke % 

1 BELOKRANJSKA 311 44 14,15 

2 CELJSKA 897 188 20,96 

3 DOLENJSKA 568 96 16,90 

4 GORENJSKA 1164 244 20,96 

5 KOROŠKA 450 105 23,33 

6 LJUBLJANA I 1072 222 20,71 

7 LJUBLJANA II 701 145 20,68 

8 LJUBLJANA III 867 165 19,03 

9 MARIBORSKA 519 82 15,80 

10 NOTRANJSKA 605 99 16,36 

11 OBALNOKRAŠKA 464 68 14,66 

12 PODRAVSKA 1034 210 20,31 

13 POMURSKA 979 214 21,86 

14 POSAVSKA 579 97 16,75 

15 SAVINJSKO ŠALEŠKA 612 122 19,93 

16 SEVERNO PRIMORSKA 502 84 16,73 

17 ZASAVSKA 240 40 16,67 

  skupaj 11564 2225 19,24 
 
Svet članic je pripravil plan dela za leto 2016. Vseh dejavnosti nismo mogle datumsko 
opredeliti, jih boste pa lahko vključile v svoje programe dela.  
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3. PROGRAM SVETA ČLANIC GZS ZA LETO 2016 
 
 PROGRAM DELA SVETA ČLANIC ZA LETO 

2016 
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 
 predsednica Sveta članic 

4. Izobraževanja za predsednice Komisij za članice 
regije, GZ in PGD/Prebold 

02. 04. 2016 Svet članic 

5, Izobraževanje Sveta članic (predsednice, 
namestnice) /Ig 

05. 03. 2016 Svet članic 
 

6. 7. pohod članic GZS 
 

2. 07. 2016 Svet članic 
Komisija za članice GZ 
Kamnik 

7. Medgeneracijsko srečanje GZS po dogovoru Svet članic 
Svet veteranov 
strokovna služba 
Gorenjska? 

8. Spodbuditev nadaljevanja priprave knjige o 
delovanju članic v pripravi Petre Planinc ter 
aktivno sodelovanje pri tem projektu 

stalna naloga  Svet članic 
 

9.  Posvet za predsednice Komisij za članice v GZ – 
dvodnevni 

18. in 19. 11. 
2016 

Svet članic 
 

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

stalna naloga Marinka Cempre  
predsednica Sveta članic 

12. Šola za življenje po dogovoru Svet članic 
 

Opombe: potni stroški* 
          Svet članic GZS 
 
Naj zaključim pregled dela z zahvalo vsem predstavnicam, ki se trudite vsaka na svojem 
področju, da delo teče dobro, da je dejavnosti vedno več. Lepo je delati v Svetu članic s 
timom, kjer vsaka skuša delati najbolje in s pozitivno naravnanostjo. Tudi v bodoče si 
želim mnogo konstruktivnega sodelovanja na vseh nivojih.  
 
Na pomoč! 
 

Vladka Bučevec, VKGČ, 
predsednica Sveta članic GZS 
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4. IZOBRAŽEVANJE SVETA ČLANIC NA IGU 
 

Prvo marčevsko soboto je v ICZR Ig potekalo izobraževanje za predsednice in 

namestnice Sveta članic pri GZS. 

Po pozdravu prve med enakimi, predsednice Vladke Bučevec, smo prisluhnili 

Brigiti Vavpetič, namestnici poveljnika CZ Kamnik. Predstavila nam je vlogo in 

sodelovanje članic v enotah civilne zaščite ob večjih naravnih in drugih nesrečah. 

Nazorno nam je prikazala, kako nepogrešljiva je bila vpetost članic v primeru 

katastrofalnega neurja s točo, ki je bilo 13. julija 2008 v občini Kamnik. Odkrite 

strehe, izruvana drevesa, pretrgane električne in telefonske napeljave ter odtrgane 

ceste, to je bila podoba širše okolice Kamnika tiste dni. Neurje z orkanskim vetrom 

(tudi 120 km/h)  je najbolj prizadelo vas Gozd. 

Na sedežu PGD Kamnik je bil nemudoma aktiviran štab CZ. Okrepili so stalno 

dežurno službo, poleg gasilskih društev aktivirali še ekipe za logistiko, podporo, 

administrativno delo. V vseh ekipah in službah so izjemno delo opravile članice PGD 

Kamnik, ki so odlično usklajevale in dopolnjevale delo ekip. Vodile so evidence 

poškodovanih objektov, prihode gasilcev, GRS, prostovoljcev. Koordinirale so tudi 

delo na terenu, v vasi Gozd; nekajkrat dnevno obhodile močno prizadeto vas, 

popisale potrebe in vodile evidenco pomoči po hišah. Vloga in pomoč članic je bila v 

tej nesreči neprecenljiva. 

Marinka Cempre Turk, članica Komisije za ženske v gasilstvu in reševalnih službah 

pri CTIF, nam je predstavila svoje delo, še posebej v luči svojega obiska na 

Japonskem. V Tokiu je bila na Mednarodni konferenci žensk, prostovoljnih gasilk. 

Kot predstavnica Slovenije je posebej izpostavila izobraženost naših gasilk, njihovo 

visoko in uspešno udeležbo na tekmovanjih, požrtvovalno delo z mladino, se zavzela 

za večjo prisotnost in angažiranost članic na vodilnih položajih v društvih, zvezah, 

na regijah in v GZS. Želi si tudi, da se delež gasilk operativk, ki je trenutno 12%, 

poveča na višji procent, ki sicer velja v članstvu, torej na 30%. 

Danica Jezernik, vodja gasilk Celjske regije, iz GZ Vojnik – Dobrna, pa nam je 

predstavila svoj gasilski vsakdan. Že iz naslova „Tekmovanje je moj način življenja“ 

smo lahko razbrali, da je prav vsak njen dan, skoraj ves njen prosti čas, podarjen 

gasilstvu. Družina Jezernik je prav gotovo ena najbolj znanih gasilskih družin v 

Sloveniji. Danica nam je nanizala aktivnosti, ki jih s tovarišicami izvajajo, da 

dosegajo tako vrhunske rezultate (leta 2012 so bile šestkrat prve na pokalnih 

tekmovanjih). Za pokušino; v ponedeljek kondicijski trening, v torek 8 km 
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pohoda,... Neizmerna volja, strast in prijateljstvo so tiste vezi, ki držijo skupaj eno 

najboljših ženskih tekmovalnih ekip. 

Predsednica Vladka je obnovila naše znanje in vedenje o Kodeksu etike slovenskega 

gasilstva. Večkrat se znajdemo v zadregi, koga moramo vikati, koga lahko tikamo, 

kakšen je naš nastop in pristop na različnih prireditvah,... 

Aleš Cedilnik, vodja ICZR Ig, nas je popeljal po sedmih hektarih površin, na katerih 

se usposabljajo reševalne službe. Ogledale smo si poligon z vadbenimi objekti: 

visoko ruševino, stolp za reševanje iz višin, pokriti bazen, ruševinski poligon, 

plinsko hišo, požarno hišo. Poligon je izjemno živa in živahna stvar. Na njem so se 

namreč tudi tisto soboto odvijali tečaji ter usposabljanja za različne specialnosti. 

Vesele smo bile, ko smo med tečajniki ugledale tudi nekaj deklet. 

Po kosilu smo še enkrat sedle skupaj, staknile glave in strnile naše ideje v nekaj 

sklepov. Najpomembnejši od njih je bil, da ne podpiramo novega predloga o 

odlikovanjih in naj bo razmerje odlikovanj tako, kot je sestava (70:30) članstva. 

Zapisala Karmen Fabjan 

 
 

5. IZOBRAŽEVANJE ZA PREDSEDNICE KOMISIJ ZA ČLANICE 
REGIJ, GZ IN PGD  

 
GZ Prebold  je že drugič zapored gostila posvet članic GZ Slovenije, ki je potekal 28. 03. 
2015 v večnamenski dvorani v Preboldu.  Posvet je bil namenjen vsem članicam,  ki so 
želele pridobiti dodatna znanja in morda v svoje delo vnesti kaj novega.  
Predsednica Komisije za delo s članicami v SA-ŠA in GZ Prebold Tatjana Plaskan je bila 
zadolžena za logistični del posveta, za pripravo programa in predavatelje pa predsednica 
Sveta članic GZS Vladka Bučevec.  
Gostiteljica je s svojo ekipo poskrbela za usmerjanje prometa, za pogostitev s 
prigrizkom, kavico in čajem, udeleženke so imeli ves čas na voljo tudi vodo. Dvorano, v 
kateri je potekal posvet, je v ta namen brezplačno donirala občina Prebold, stroške za 
darila, ki so jih prejeli vsi predavatelji  in predsednica Sveta članic, je krila GZ Prebold.  
Občini Prebold in GZ Prebold se iskreno zahvaljujemo. 
237 gasilk iz vse Slovenije je napolnilo dvorano točno ob 8.00 uri. Tatjana Plaskan je 
pozdravila vse prisotne gasilke,  namestnika predsednika GZ Slovenije Janka Cerkvenika, 
predsednika in poveljnika  SA-ŠA regije Janka Žuntarja in Franca Rančigaja, predsednika 
in poveljnika GZ Prebold Branka Verka in Darka Kranjca ter seveda našo predsednico 
Vladko Bučevec.  V svoji uvodni besedi je na kratko predstavila GZ Prebold, ki je bila 
ustanovljena 19. 03. 1999; v njej pa deluje 7 PGD  in eno PIGD. Vsa društva  zelo dobro 
delujejo, imajo urejene gasilske domove in so opremljena z dobro gasilsko tehniko in 
člani le teh so zelo dobro operativno usposobljeni. GZ  se lahko pohvali z novim 
sodobnim vozilom  GVC 24/50, ki ga je lani meseca septembra prejelo v upravljanje 
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osrednje društvo Prebold, Dolenja vas, Marija Reka.  Poudarila je tudi, da so članice v  
vseh GZ SA-ŠA regije zelo  aktivne, kar pa ni odraz samo dela članic, temveč tudi 
pozitivnega odnosa vodstev po PGD, GZ  in regije, ki članicam omogočajo neovirano delo 
pri uresničitvi zadanih ciljev. Vse to so potrdili tudi gostje,  ki so v svojih pozdravnih 
govorih poudarili, da smo članice s svojim delom vedno bolj pomemben člen verige pri 
delovanju gasilske organizacije in  le tako, da bomo delali  z roko v roki,  bomo dosegli 
začrtane cilje. 
Po uvodnih pozdravih je krmilo prevzela predsednica Sveta članic Vladka Bučevec, ki se 
je najprej predstavila in nato nadaljevala s programom dela, ki je zajemal naslednje 
točke: 

1. Kadrovski menedžment gasilskih organizacij in vloga članic – predavatelj tov. 

Janko Cerkvenik (namestnik predsednika GZ Slovenije) 

2. Pogled regijskega poveljnika na delo članic – predavatelj tov. Dušan Utroša 

(poveljnik Pomurske regije) 

3. Snežna zavesa, največja prometna nesreča v Sloveniji – predavatelja  tov. Andrej 

Tratnik (poklicni gasilec iz Postojne, vodja intervencije) in  gospod Gregor Vidrih  

(vodja reševalcev pri nesreči) 

4. Internet in zloraba mladoletnikov  predavatelj gospod Klemen Repovš (višji 

kriminalist) 

5. Moja izkušnja iz Bosne – predavateljici tovarišici Silva Kovač in Tanja Jurjevčič iz 

PGD Celje Gaberje 

6. Predstavitev Požarnega laboratorija – predavateljica tov. Manca Ahačič (članica 

Sveta članic GZS) 

Program je bil izredno pester, zanimiv, vsi predavatelji pa so bili izjemni, saj  smo članice 
poslušale s tako rekoč odprtimi usti, v dvorani pa je bilo, kljub takšnemu številu žensk, 
tako tiho, da bi še miš slišali prasketati.  
Najlepša hvala vsem članicam, da ste si vzele čas in se iz cele Slovenije pripeljale v 
Prebold, kjer smo se potrudili na najboljši možen način, da bi vam ta posvet ostal v 
lepem spominu. Hvala vsem predavateljem za zelo zanimive in doživeto podane vsebine, 
Vladki za pripravljen program in seveda hvala članicam Sveta članic, da ste organizacijo 
tako pomembnega in številčnega dogodka prepustili  članicam naše GZ.  
Ob zaključku posveta sta se članici Sveta članic Tatjana Plaskan in Tanja Gregorič 
zahvalili z majhno pozornostjo naši predsednici Vladki Bučevec z besedami, ki jih je v 
svojem predavanju izrekel namestnik predsednika GZS  Janko Cerkvenik in  še kako 
držijo za našo predsednico:  Dober vodja je tisti, ki vodi čredo, da ta ne opazi, da je 
vodena.                                                                                          
 
 

                                                                                                     Zapisala  Tatjana Plaskan 
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Namestnik predsednika GZS Janko Cerkvenik je s svojim predavanjem motiviral članice.  

6. SEDMI POHOD ČLANIC GZS NA KISOVEC 
 
V soboto, 4. 7. 2015, je bilo ob 8.30 uri na parkirišču pri Calcitu polno rdečih vozil. 
Marsikdo, ki je želel v lepem sobotnem dopoldnevu proti svetemu Primožu, se je 
spraševal, kaj se dogaja oz. kaj je narobe v tem koncu. Prav nič ni bilo narobe, ampak vse 
še kako prav. Gasilke so prihajale na zbirno mesto 7. pohoda gasilk Gasilske zveze 
Slovenije, ki ga vsako leto organizira Komisija za članice GZ Kamnik. Glede na lansko 
število udeleženk, smo se tokrat odločili, da ponudimo pohodnicam dve poti, težjo in 
lažjo.  
Na težjo pot se je podalo 105 pohodnic in pohodnikov, spremljali pa so jih skrbni vodiči, 
ki so skrbeli, da je bilo vse v redu. Že kmalu po štartu je imela ena izmed pohodnic 
zdravstvene težave in ker ničesar ne prepuščamo naključju, vedno poskrbimo, da je 
logistično vse pokrito. Vključno z bolničarji ter spremljevalnim vozilom, je bil tudi tokrat 
Jani z vozilom hitro na kraju dogodka ter pohodnico odpeljal na cilj, kjer je z možem 
počakala na ostale. Kasneje je še dvakrat prepeljal gasilke, ki so precenile svoje 
sposobnosti. Na Svetem Primožu je prijetno dišalo po kavi, ki jo je skuhal gostilničar 
Peter, kasneje pa so si ogledali cerkev Svetega Petra. Uroš Resnik  je povedal marsikaj 
zanimivega o njej. 
Pot so nadaljevali proti Mick'ni bajti, kjer je Milena Koželj v narečju povedala nekaj 
besed o njej. Še malo so zagrizli kolena in že so se pričeli spuščati proti Kisovcu, kjer jih 
je pričakala druga skupina z mladim harmonikašem Tomijem iz Gornje Radgone. 
Druga skupina se je z vozili odpeljala do Kranjskega Raka, kjer je bil čas za kavico, ki jo je 
postregel pohodnicam že znani gostilničar Joško Omovšek. Od tam smo  peš krenili po 
gozdni poti do Ravni, kjer je Minka Kramar Pestotnik predstavila zdravilne rastline, ki v 
tem času rastejo na planini, predvsem pa je na prikupen način opozorila na varovanje 
narave. Pot je bila res lahka, saj smo hodili po ravnem, vse do razpotja, kjer smo šli 
naproti prvi skupini, predvsem z namenom, da tudi druga skupina vidi, kakšen lep 
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razgled se ponuja na naše čudovite planine, vključno z Veliko planino. Žal je megla 
ovijala vrhove, tako, da bodo vsi, ki se bodo želeli naužiti teh pogledov, morali še enkrat 
priti v naš konec. 
Dolga kolona se je vila proti Kisovcu. Malo pred ciljem pa je, kot se za gasilce spodobi, 
Tone Koželj vse postrojil. Nato smo v koloni po eden nadaljevali pot ter na cilju prejeli 
spominska darilca - deske čebularice z motivom gasilke. Za tisk je ponovno, tako kot 
vsako leto, poskrbel Tomaž Sedelšak, za kar smo mu zelo hvaležne.  
Po okrepčilu z obaro, ki jo je skuhala gostilničarka Boža ter sladkanju s pecivom, ki smo 
ga napekle članice GZ Kamnik, je sledil še zabavi del pohoda. V prvi igri sta ekipi morali 
krojaški pupi pravilno obleči v delovno obleko ter v žensko uniformo. Sodnice so bile 
stroge in so vsako napako temeljito obrazložile. V nadaljevanju nas je Nada Tersalič, ki je 
bila oblečena v gorenjsko narodno nošo, skupaj s soplesalcem Francem Koželjem naučila 
nekaj plesnih korakov in ugotovile smo, da kljub ubranim tonom harmonikarja Karla 
Kutnarja zadeva sploh ni enostavna. 
Sledila je nogometna tekma z napihljivo žogo, da pa bi bila igra še težja, sta imeli po dve 
tekmovalki zvezani roki. Zagrizeno so se borile za žogo in marsikatera je bila deležna 
tudi brce, vendar jih vse to ni ustavilo. Tekma se je končala z izenačenim rezultatom, 
tekmovalke pa so ob koncu prejele medalje ter se tovariško pozdravile z nasprotnicami.  
Ura se je bližala četrti, ko je bil uradni zaključek pohoda, zato smo se odpravili proti 
dolini. V spremstvu vodičev so se prvi odpravili proti Stahovici, drugi pa proti Ravnem. 
Organizatorji pohoda smo si oddahnili, zadovoljni, da smo uspešno speljali še en pohod, 
pokazali še nov košček našega prelepega konca in začeli razmišljati, kam jih bomo 
popeljali naslednje leto.         
  

Vladka Bučevec 
 

 
Pohodniki, ki so izbrali težjo pot, mimo Svetega Primoža in Mick'ne bajte do Kisovca. 
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      Zagrizena tekma parov z zvezanimi rokami.               Potrebno je bilo najti ustrezne dele oblačil.  

 

 
Skupinska fotografija na Kisovcu. 

 

 

7. MEDNARODNO SODELOVANJE 

7.1. ŽENSKE V GASILSTVU - 7. SEJA V STOCKHOLMU 
 

Od 27. do 28. aprila je v Stockholmu potekala 7. seja komisije »Ženske v gasilstvu in 
reševalnih službah« pri CTIF. 
Na zasedanju je bilo prisotnih 20 udeležencev iz 12 držav: Finske, Avstrije, Norveške, 
Francije, Velike Britanije, Japonske, Rusije, Slovenije, Poljske, Danske, Srbije in Švedske. 
Prvič so na sestanku bile prisotne predstavnice Poljske, Norveške in Velike Britanije. 
Zasedanje je potekalo na sedežu CTIF in po predvidenem dnevnem redu. Na začetku 
zasedanja je vodja MSB (vladna agencija, namenjena za razvoj zmogljivosti skupnosti za 
preprečevanje in reševanje v primeru nesreč in izrednih razmer) gospod Anders 
Bergqvist pozdravil vse udeležence zasedanja, predstavil gasilstvo na Švedskem in 
zaželel uspešno delo komisije ter počutje na Švedskem. Sledil je pozdravni nagovor 
predsednika CTIF Toreja Eriksona.  
V nadaljevanju smo se na kratko predstavili vsi udeleženci zasedanja. Veseli smo bili, da 
so se komisiji pridružile nove predstavnice iz Avstrije, Poljske, Norveške, Velike Britanije 
in Francije. Sejo je vodil predsednik CTIF Tore Eriksson. Predstavil je CTIF organizacijo 
od ustanovitve do preselitve sedeža v Stockholm. Posebno pozornost je namenil sedanji 
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organiziranosti, predstavil je statut ter letošnje aktivnosti. Izpostavil je vse spremembe, 
ki se nanašajo na našo komisijo po spremembi statusa na skupščini v Beogradu. 
Posledica spremembe statusa so tudi volitve predsednice komisije. Sledil je pregled in 
potrditev zapisnika 6. zasedanja komisije v Tokyu. Nadaljevali smo z razpravo o 
namenih in ciljih komisije. Predsednik je med drugim predstavil nov simbol komisije. V 
naslednji točki dnevnega reda so se predstavile kandidatke za predsednico komisije: 
Tatiana Eremina iz Rusije, Mona Hjortzberg s Švedske in Mira Leinonen s Finske. 
Predstavile so se s programom, osebnimi znanji, kvalitetami in izkušnjami. Sledil je 
odprt razgovor o kandidatkah seveda brez njihove prisotnosti. Razpravljalci smo na 
tehtnico postavili oz. primerjali njihove kratkoročne in dolgoročne zastavljene cilje, 
pogajalske sposobnosti, znanje angleščine, katera ima več lastnosti dobrega voditelja in 
dobre komunikacije, itd. Sledile so volitve po načelu ena država ima en glas. Volilna 
komisija nas je po preštetju glasov obvestila, da je največ glasov prejela Mira Leinonen. 
Koliko glasov sta prejeli ostali kandidatki, tega podatka nam niso sporočili.  
V nadaljevanju je Mona Hjortzberg predstavila rezultate ankete, na katero smo 
odgovarjali v mesecu marcu. Sledilo je oblikovanje dveh delovnih skupin; in sicer 
skupina operativnih gasilk in skupina drugih dolžnosti oz. nalog v reševalnih službah. 
Po zaključku prvega delovnega dne smo se s sedeža CTIF podali na ogled Gamla stana. 
To je stari in zgodovinski del Stocholma ali mesto med mostovi, kjer je kraljeva palača, 
cerkve, Nobelov muzej in številne starejše stavbe s tlakovanimi ulicami. Na poti do 
hotela smo se ustavili na obisku gasilske postaje Artillergatan. Enota je opremljena tudi z 
gasilskim čolnom in lestvijo, ki jo lahko uporabljajo v ozkih ulicah starega dela mesta. 
Naslednji dan so voditeljice predstavile rezultate dela v obeh delovnih skupinah. Sledila 
je razprava z usmeritvami za bodoče delo. 
Sledilo je predavanje vodje gasilske postaje Attunda Ide Texell. Gospa pri 35 letih je 
vodenje postaje prevzela junija 2013. Pokrivajo 6 občin z 270.000 prebivalci in letališče 
Alanda. Zaposlenih je 270 oseb, od tega 26 žensk. Pravi, da je najboljša nesreča tista, ki 
se ne zgodi. Toda, ko se zgodi, se je gasilci lotijo strokovno in odgovorno. Je mati dveh 
otrok. Njena usmeritev pri delu temelji na pozitivnih medsebojnih odnosih, zaupanju in 
strokovnosti. Meni, da potrebujemo vzornike. Je zelo komunikativna, odprta in 
navdušujoča oseba. Skratka, njena predstavitev in predavanje je bilo enkratno  
 
Sledila je točka dnevnega reda, kaj se trenutno dogaja v posamezni državi za 
spodbujanje žensk v gasilstvu in reševalnih službah. Informacije so bile različne. Nekaj 
kolegic je predstavilo stanje ženskega članstva v njihovi organizaciji in njihove aktivnosti 
na splošno, nekatere pa so predstavile svoje delovno okolje v gasilstvu. V mojem 
prispevku sem povedala, da glede na 30 % delež žensk v naši organizaciji ne vodimo 
nobenih aktivnosti za povečanje deleža. Seznanila sem jih s strukturo ženskega članstva, 
programom Sveta članic za leto 2015 ter našimi problemi.  
V poznem popoldnevu smo se z ladjico peljali na otok muzejev. Imeli smo možnost 
obiska Vasa ali ABBA muzeja. Odločila sem se za ogled muzeja Vasa. To je muzej leta 
1628 potopljene vojaške ladje, ki so jo leta 1961 leta dvignili na površje in restavrirali. 
 
Sledila je večerja v stari meščanski stavbi, zgrajeni na začetku prejšnjega stoletja v 
značilnem skandinavskem slogu in z dobro kulinariko. 
 
Pa še to. Med enim izmed odmorov me je nekaj kolegic povprašalo, kako poteka odprava 
posledic po lanskoletnem žledu. V spominu jim je ostala moja lanska predstavitev o 
žledu v Notranjski regiji. Našemu razgovoru se je pridružila kolegica Viktorija 
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Zechmeister  - poklicna gasilka na Dunaju. Prijetno sem bila presenečena, ko nam je 
pokazala fotografije poplavljenih hiš v Lazah pri Logatcu in povedala, da je sodelovala 
pri odpravljanju posledic poplav.  
 
Švedska prestolnica Stockholm je zelo lepo in urejeno mesto. Mesto je znano predvsem 
po svoji znameniti legi, saj leži tako na kopnem kot na številnih otočkih.  
Za letošnje leto je načrtovan še en sklic komisije v septembru, ki bo morda na Hrvaškem 
ali v Črni gori.  
 
 

Marinka Cempre Turk, VKGČ II 
 
 

7.2. ŽENSKE V GASILSTVU – 8. SEJA V LONDONU 

 
19. in 20. septembra je v Londonu potekala 8. seja  komisije » Ženske v gasilstvu in 
reševalnih službah« pri CTIF. 
Na zasedanju je bilo prisotnih 8 udeleženk iz 7 držav: Finske, Avstrije, Francije, Velike 
Britanije, Slovenije, Poljske in Švedske. Nekaj dni pred zasedanjem je udeležbo 
odpovedala srbska članica zaradi težav z vizo. Predvideno je bilo, da se nam pridružita 
predstavnici gasilk iz Nemčije in Nizozemske, vendar se sestanka nista udeležili. 
Zasedanje je potekalo na gasilski postaji Kent Fire Station Old Road. To je novozgrajena 
gasilska postaja, ki deluje od letošnjega marca dalje. Gradili so jo od oktobra 2013 do 
letošnjega marca. V času gradnje postaje so gasilce in opremo razporedili na sosednji 
dve gasilski postaji. Nova postaja, ki je zgrajena na zemljišču stare, obsega orodišče, 
stolp, vadbeni prostor, prostor za usposabljanje po prometnih nesrečah ter sodobne 
prostore (predavalnico, študijsko sobo, pisarne, kuhinjo z jedilnico in druge), skratka 
sodobna gasilska postaja za 21. stoletje. 
Dobrodošlico nam je zaželela Nicola Lown, poklicna gasilka, ki je bila tudi organizatorka 
sestanka. Predsednica komisije Mira Leinonen s Finske je predlagala dnevni red 
zasedanja. Nanj nismo imele pripomb. V nadaljevanju smo pregledale zapisnik seje v 
Stockholmu in ga potrdile. Prisotne je prišla pozdravit in nam zaželela uspešno delo 
Susan Ellison Bunce, ena od treh direktorjev londonskih gasilcev. V nadaljevanju nam je 
predstavila londonske gasilce. 
Mona Hjortzberg s Švedske je predstavila zaključke teme o operativnih gasilkah, ki je 
bila ena od osrednja točka prejšnje seje. Sledila je živahna razprava, ki se je dotikala 
problemov poklicnih in prostovoljnih gasilk, zaposlenih žensk v različnih službah v 
gasilskih organizacijah, gasilskih šolah ter različnih predpisov v državah, ki urejajo 
varstvo žensk, materinstvo, varstvo otrok, dolžino in nadomestilo med porodniškim 
dopustom, upokojevanje, odhodi iz gasilskih vrst, itd. 
Po zaključku prvega dne zasedanja smo se zvečer podale pod vodstvom gostiteljice, 
Nicole Lown, na sprehod po Londonu.  
V torek smo iz razprave prejšnjega dne izluščile štiri vsebinske sklope in določile osebo, 
ki bo skrbela za formulacijo vprašanj in usklajevanje. O teh temah se bomo pogovarjale, 
zbirale in si izmenjale informacije na prihodnih sejah. Delo bo potekalo po naslednji 
korakih. Prvi korak je priprava ustreznih vprašanj v roku enega meseca. Drugi korak je 
korekcija in uskladitev vprašanj oz. dodatne informacije o teh vprašanjih – izvedba do 
začetka decembra. Sledi povratna informacija oz. odgovarjanje na ta vprašalnik do 30. 
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januarja 2016. Predsednica, namestnica komisije in še ena članica bodo odgovore 
povzele, jih analizirale ter pripravile za predstavitev in razpravo na naslednji seji. Teme 
so naslednje: 
 

1. Družina in sistem varstva 
Ta kategorija vključuje vprašanja o nosečnosti oz. materinstvu, varstvu otrok in 
politiki varstva v državi.  

2. Zakoni in statusna vprašanja: vprašanja o pogojih upokojitve, plačah, … 
3. Tehnična in materialna vprašanja: ta kategorija vključuje vprašanja o uniformah 

(obleke za operativno delo, delovna obleka, obleka za svečane priložnosti in 
pisarniška delo, fizični testi, ustreznost prostorov na gasilskih postajah, 
oprema,…) 

4. Kariera in podpora: vprašanja o odnosih (družina, okolica, delodajalec), stališčih, 
promociji, itd. 

 
Komisija želi, da z odgovori na ta vprašanja sodelujejo vse države, ki se sestankov 
komisije udeležujejo redno ali občasno. Predsednica bo skušala navezati stike še z 
drugimi državami, ki do sedaj na komisiji še niso sodelovale. 
 
Osrednja tema sestanka je bila na temo »Katere aktivnosti izvaja vaša država za dvig 
števila žensk v vaši organizaciji«. Ta točka dnevnega reda je bila na dnevnem redu 
sestanka v Stockholmu. Ker so se na to točko udeleženke različno pripravile ( nekatere 
so imele splošno predstavitev delovanja žensk v svoji državi, druge so se osredotočile na 
točko dnevnega reda) je bila ta tema ponovno uvrščena na dnevni red 8. seje. Zaradi 
različne organiziranosti gasilstva po državah so bili odgovori zelo različni ter zanimivi. 
Predstavitve 7 držav so bile zanimive in jih bom predstavila ob drugi priložnosti. 
Seznanjene smo bile s pismom prejšnje predsednice delovne skupine Tatjane Eremine. 
Pismo je naslovila na predsednika CTIF T. Erikssona in na države, članice CTIF, visoke 
funkcionarje v Rusiji in dala v vednost članom komisije. V pismu je napisala, da na seji v 
Stockholmu ni bila izvoljena za predsednico komisije na pobudo T. Erikssona. Sporoča, 
da sedaj dela na pomembnih javnih projektih v imenu ruskega ministrstva za izredne 
razmere ter da v prihodnje ne bo na sejah sodelovala tako pogosto kot doslej. Prepričana 
je, da so bili zastavljena strokovna izhodišča za to dejavnost oz. komisijo. Zadolžili smo 
predsednico Miro Leinonen, da pripravi ustrezen odgovor na to pismo in opozori na to, 
da so bile volitve demokratične. 
 
Zmanjkalo nam je časa za posredovanje odgovorov na vprašanje o drugih vlogah oz. 
nalogah, ki jih opravljajo gasilke poleg operativne naloge. Na ta temo smo pošiljali 
odgovore do konca avgusta. Ta točka bo uvrščena na naslednjo sejo. 
 
Naslednja, 9. seja komisije je načrtovana za 14. in 15. aprila 2016 v Varšavi na Poljskem. 
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Skupinski posnetek udeleženk v orodišču gasilske postaje Kent Fire Station Old Road 

 

Marinka Cempre Turk, VKGČ II 
 

8.  MEDGENERACIJSKO SREČANJE V SEŽANI 
 
V soboto, 29. avgusta je v Sežani potekalo 2. medgeneracijsko srečanje članic in 
veteranov. Organizacija takega srečanja je velik zalogaj, zato sva bila s predsednikom 
Sveta veteranov Jožetom vesela, da je po prvem, uspešno izpeljanem srečanju v 
Šinkovem Turnu, aktivnosti za pripravo in izvedbo prevzel regijski svet Obalno-kraške 
regije. Vsaka gasilska zveza v regiji je prevzela del aktivnosti in v soboto smo bili priča 
lepo zaokroženi celoti življenja in dela na Primorskem, prepleteni z gasilskimi 
dejavnostmi. 
Ob pol dveh, morda kakšno minuto prej, so se pričeli udeleženci prijavljati na info točki, 
kjer so bili s strani Tanje Gregorič in njenih pomočnic deležni vseh informacij. Dobili so 
veliko reklamnega materiala ter bone za prehrano. Vrečkam so bila priložena tudi 
priložnostna darilca, vrečica Piranske soli in kraški marmor z napisom naziva srečanja. 
Številka prijavljenih je presegla štiristo. 
Uradni del se je pričel ob 14. uri s prisrčnim pozdravom moderatorke Tjaše Klun 
navzočih visokih gostov. Slednji so bili sekretar Ministrstva za obrambo RS, mag. Miloš 
Bizjak, poveljnik GZS Franci Petek, podžupanja Ljubica Jelušič, najini malenkosti (za to 
priložnost sva si nadela kraški narodni noši), direktor Zavoda za gasilno in reševalno 
službo Sežana, Igor Bole, predsednik in poveljnik Obalno-kraške regije, Miran Gregorič 
in Marko Adamič. Tudi generalni direktor URSZR, gospod Darko But in predsednik GZS, 
Jošt Jakša, sta bila namenjena na srečanje, vendar jima ni uspelo zaradi velike gneče na 
cesti. 
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Po uradnem delu so se mešane ekipe napotile na orientacijski pohod z nalogami, 
nekateri pa so se z organiziranim prevozom odpeljali v Lokev na ogled vojaškega 
muzeja. Ogromne lipe so nudile dovolj prijetne sence tistim, ki so se umaknili pred 
žgočim soncem in opazovali ekipe, ki so tekmovale v zabavnih igrah: kotaljenju 
pnevmatike, prenosu vode v škornjih, hoji po podstavkih in podajanju vode nad glavo. 
Marsikatera ekipa se je ob zadnji nalogi osvežila s pljuskom vode iz posode.  
Da se prav nihče ni dolgočasil, so poskrbeli ob stojnicah, kjer je bila ponudba resnično 
pestra. Ponujali so žganje z meto, ki so ga kuhali kar na prizorišču, pekli okusno domače 
pecivo, ponujali fritajo s česnom ter česnovo juho in pekli sardele. Prikazali  so pletenje 
košar, seznanjali so nas z življenjem solinarjev ter ponujali domače izdelke, na ogled pa 
je svoje izdelke postavil tudi kamnosek. 
Popoldne je bliskovito minilo in pred uradnim zaključkom je navzoče pozdravil gasilec 
Pepe, ki nas je nasmejal(a) s prigodami iz svojega življenja ter nas navdušil s pesmijo, 
sestavljeno posebej za to priložnost. Dodatno so nas razvedrili še Šavrini in Šavrinke, ki 
so prikazali, kako je življenje v Slovenski Istri potekalo nekoč.  Sledila je razglasitev 
rezultatov, najboljši pa so dobili priložnostna darila. No, prepirov, tako kot med Šavrini 
ni bilo, bilo pa je precej smeha in zabavnih komentarjev ob podelitvi.  S prijetnim 
nagovorom  je prireditev zaokrožil namestnik predsednika, Janko Cerkvenik. Druženje 
se je nadaljevalo ob zvokih skupine »Dej pet«, vendar so se udeleženci hitro odpravili 
domov, saj so imeli nekateri pred seboj še dolgo pot. 
Dan je minil v prijetnem vzdušju. Za morebitnih nekaj trenutkov slabe volje je poskrbela 
gostinska postrežba, saj je ponudba nekoliko zatajila, kljub temu pa z Jožetom 
verjameva, da je bilo prijetnih iskric, ki so obogatile srečanje, mnogo več. Hvaležna sva 
vsem iz Obalno-kraške regije, ki so s svojim delom, idejami ter pozitivno energijo 
poskrbeli, da nam je bilo lepo. Posebna zahvala velja Tanji Gregorič, ki je »kriva«, da se je 
2. medgeneracijsko srečanje »zgodilo« v Sežani, Miranu Gregoriču, ki je imel roko nad 
organizacijo, Viktoriji Bernetič in neumorni Tjaši Klun. 
 

        Vladka Bučevec 

  
Srečanje je s svojo prisotnostjo počastil  sekretar MORS-a, mag. Miloš Bizjak. 
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»Sprejemno mesto.«                        Ostati suh.  Kotaljenje pnevmatike. 

 

 
Gasilec Pepi.    Podelitev nagrad in iskreni stiski rok. 

 

 
 

8.1. MEDGENERACIJSKO SREČANJE S STALIŠČA GLAVNE »KRIVKE«, 
DA JE TO POTEKALO V SEŽANI 

 
 
Svet članic in svet veteranov GZS smo v lanskem letu sprejeli plan, da se organizira 
Medgeneracijsko srečanje, ki bo vsako leto v drugem kraju in naj bi srečanje postalo 
tradicionalno. Organizacijo je prevzelo PGD Šinkov Turn z Marijo Kunstelj na čelu. 
Organizacija jim je uspela in udeleženci smo bili navdušeni. Na Svetu članic je padla 
pobuda, da naj bi organizacijo 2. medgeneracijskega srečanja prevzela naša regija.  Na 
regijskem svetu so moji prošnji prisluhnili in sprejeli sklep, da smo OKR  organizatorji in  
takoj smo se dogovorili, da bomo srečanje organizirali v Sežani, ker je tam tudi primeren 
prostor za sprejem večjega števila gasilcev. 
 
 Prvi sestanek smo sklicali v marcu in povabljeni so bili vsi predsednik komisij za delo s 
članicami in veterani na GZ, ter predsednik, poveljnik in tajnica Kraške gasilske zveze 
Sežana, predsednik in poveljnik domačega PGD Sežana,  seveda predsednik in poveljnik 
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Regijskega sveta OKR ter član Sveta veteranov Anton Delost in jaz kot članica Sveta 
članic. Sestanka se, kot vedno, niso udeležili vsi povabljenci, vendar vsi prisotni smo bili 
polni idej in pripravljeni pomagati pri organizaciji. Že na prvem sestanku smo na grobo 
pripravili spored srečanja in sestavili organizacijski odbor, ki smo se sestajali 1x 
mesečno. Na vsakem sestanku smo najprej pregledali opravljene naloge, ki smo si jih 
zadali ter si postavili nove plane za naprej. Program srečanja smo iz seje v sejo 
dopolnjevali in 20. 8. 2015 smo imeli zadnjo sejo, na kateri smo pregledali, ali smo vse 
sklepe realizirali. Razmišljali smo zelo pozitivno, zato se o slabem vremenu nismo želeli 
niti pogovarjati in naša pozitivna energija slabemu vremenu ni dovolila, da bi nas 
obiskalo. Že na prvem sestanku smo dorekli, da Medgeneracijsko srečanje nima 
nobenega posebnega protokola, edina bistvena naloga je, da se gasilci med seboj družijo 
in spoznavajo. 
 
Želeli smo predstaviti naš okoliš, naše navade, pridelke in naše običaje, zato smo vsako 
gasilsko zvezo prosili, da bi predstavili svoj kraj na poseben način. In res je bilo tako, GZ 
Ilirska Bistrica se je odločila, da bodo kuhali sadjevec, Kraška gasilska zveza je 
predstavila obdelavo kamna, GZ Piran  prikazala izdelavo pletenih košar in seveda 
Sečoveljskih solin, pridne gasilke pa so nam predstavile njihove poljske pridelke in nam 
skuhale nekaj zanimivih jedi. GZ Izola je ribiško mesto, zato so nam pekli ribe in ženske 
so pripravile slaščice, ki so značilne za naš predel Slovenske  Istre. 
Žal,  pri predstavitvi krajev nista sodelovali GZ Postojna in OGZ Koper.  
 
Namen srečanja, kot sem že napisala, je druženje in spoznavanje gasilcev iz drugih 
krajev Slovenije, zato smo tudi organizirali tekmovanje, na katerem je bilo zaželeno, da 
so ekipe mešane iz različnih regij in društev. Pripravili smo: orientacijski pohod s 4 
kontrolnimi točkami, prenos vode v škornjih, hojo  preko podstavka, kotaljenje kolesa in 
prenašanje vode nad glavo. Delo tekmovalcev je potekalo pod strogimi očmi sodnikov 
gasilsko športnih disciplin. Na koncu pa so prvo uvrščene ekipe dobile simbolično 
nagrado za trud.  Ko smo pripravljali in se dogovarjali, katere igre bomo imeli, smo 
želeli, da bi se udeleženci zabavali, sprostili in nasmejali. Upam, da nam je to tudi uspelo 
in da so tekmovalci uživali. 
 
Želeli smo  omogočiti tudi ogled muzeja Lokev, Vem, marsikdo je bil razočaran, ker se ni 
mogel udeležiti ogleda, vendar število je bilo omejeno. Upam, da ste bili tisti, ki ste si ga 
ogledali,  zadovoljni. 
 
Ker se tudi gasilci radi smejemo, smo se dogovorili z našimi kulturnimi amaterji, da nam 
pripravijo kratek kulturni program. Najprej nas je nasmejal  gasilec Pepe, ki nas je kar 
vse spravil v dobro voljo. 
Nato so se nam predstavili še Šavrini in anka Šavrinke, ki so nam pokazali na šaljiv način, 
kakšno je bilo nekoč življenje pri nas. 
 
Organizacija takega srečanja zahteva veliko idej, sestankov, priprav, veliko dobre volje 
ljudi, ki jim ni težko porabiti svojega prostega časa. Res, bili smo dobra skupina samih 
pozitivnih gasilcev, niti poletni dopusti nas niso mogli odvrniti od tega, da bi pripravili 
nekaj, kjer naj bi se vsak udeleženec dobro počutil ter odšel domov z lepimi vtisi. Gasilci 
smo ljudje, ki nam nikoli in za nobeno aktivnost ni  škoda svojega prostega časa. 
Srečanja se je udeležilo 365 gasilk in gasilcev. Pri pripravi ter izvedbi srečanja nas je 
sodelovalo in delalo cca 100 ljudi. Seveda, spet se ponavlja trditev, da v slogi je moč. In 
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res, še enkrat bi se rada zahvalila vsem, ki so na kakršen koli način  pomagali pri 
organizaciji  srečanja. 
 
Zavedamo se, da tako kot povsod, so bile tudi tukaj narejene napake. Vem, kar nekaj 
pripomb je bilo čez gostinca. Še enkrat se opravičujem vsem, ki niso bili postreženi z 
zadostno količino hrane in hladno pijačo.  
 
Veliko sem razmišljala po končani prireditvi, kaj bi se dalo spremeniti, kaj izboljšati. 
Vedno se lahko naredi še boljše. Vendar, verjemite mi, tisti, ki je prišel z namenom, da se 
bo družil, zabaval in imel lepo, mu je sigurno to tudi uspelo, kajti največkrat sami 
odločamo o tem, kako se bomo imeli in kakšne vtise bomo odnesli.  
 
Na pomoč! 
 

Tanja Gregorič, VGČ org. 
 

9. ENAJSTA ŠOLA ZA SVET ČLANIC GZS 

 
V soboto, 17. oktobra 2015,  je v PGD Šinkov Turn na pobudo Sveta članic GZS potekalo 

zanimivo srečanje pod naslovom Enajsta šola za Svet članic. Na srečanje sta bili iz vsake 

gasilske regije povabljeni po 2 članici.  Vabilu se je odzvalo 22 udeležencev z različno 

dolgim gasilskim stažem.  

 

Voditelji Marija Kunstelj, Saša Kovačević in Jože Starič so program zasnovali tako, da 

niso dopuščali pasivnosti prisotnih. Že kar na začetku smo se morali predstaviti s tremi 

pozitivnimi lastnostmi. V nadaljevanju nas je zanimalo, kaj o članicah v gasilski 

organizaciji menijo moški kolegi (večinoma vodstveni funkcionarji).  Z nekaterimi 

trditvami smo se morali hočeš-nočeš strinjati, pri nekaterih opisih pa smo si bili enotni, 

da gasilci premalo poznajo delo članic. Ugotavljamo, da v prenekaterih okoljih članice še 

vedno niso enakovredne članom (zlasti pri operativnem delu in prevzemanju vodstvenih 

funkcij). 

 

Gasilka Andreja je predstavila svojo osebno zgodbo, kako se je kalila v gasilskih vrstah, 

kako je uspešno premagovala ovire in kako še vedno sledi gasilskim vrednotam. 

Ali se kdaj vprašamo, da šibek člen lahko postane še šibkejši? Kaj za to naredimo? Kako 

lahko nekdo postane močan člen? 

V delavnici Zrcalce smo se razdelile v dve skupini. Marija je predstavljala trditve, skupini 

pa po sistemu za in proti zagovarjali in utemeljevali stališča. 

Predsodki – ali v gasilski organizaciji obstajajo? Da - in še zelo veliko jih je. Spraševali 

smo se, kako se ob tem počutimo. Kdo jih daje? Ali tudi mi tako razmišljamo? Smo 

dovzetni za sprejemanje? Porajalo se nam je veliko vprašanj in na vsa nismo dobili 

konkretnih odgovorov. 

Voditelj Jože je spretno vodil intervju s tremi naključno izbranimi gasilkami. Zanimalo ga 

je predvsem, kakšno vlogo naj bi članice imele na nivoju PGD, GZ in GZS.  
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Celoten dan nam je ponudil veliko snovi za razmišljanje (ali bomo upale in uspele 

narediti večji preboj v gasilski organizaciji).   

Seminar je bil aktiven, vzdušje prijetno. Prisotnega je bilo veliko pristnega humorja. 

Delali smo v majhnih skupinah. Oblike dela so se skozi ves dan na nevsiljiv način 

spreminjale in omogočale res aktivno udeležbo. 

 

Martina Jelovčan, VKGČ 

 
Ves čas smo bile tako ali drugače aktivne. 

 

 
Skupinska slika udeleženk enajste šole. 
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10. GRADIVA PREDAVATELJEV IN VODIJ DELAVNIC 
 

10.1. EFT METODA – METODA ČUSTVENEGA OSVOBAJANJA 
 

EFT tehnika je oblika psihološke akupresure, pri kateri namesto iglic uporabimo 
blazinice prstov, s katerimi nežno pritiskamo in stimuliramo akupresurne točke - 
meridiane. S tapkanjem na točno določene točke (meridiane) po obrazu in telesu ter s 
kombinacijo verbalne komunikacije o težavi v kratkem času dosežemo velike 
spremembe in različna olajšanja.  
Z EFT tehniko se uravnoteži energetski sistem v telesu, odpravi psihološki stres, fizična 
bolečina pa pogosto izgine.  
Ponovna vzpostavitev ravnotežja v energetskem sistemu omogoča telesu, da si zopet 
povrne izgubljene naravne zdravilne sposobnosti in se začne samo zdraviti.  
Čustvena in fizična olajšanja, ki jih dosežemo z EFT tehniko, pogosto omogočijo popolno 
telesno izboljšanje in ker je kakovost življenja povezana s čustvenim zdravjem, je 
pomembno, da se osvobodimo vseh negativnih čustev. EFT tehnika čudovito deluje pri 
odpravljanju stresa, ter dogodkov povezanih z njim, ker istočasno deluje na fizični in 
čustveni ravni. Tapkanje po EFT točkah - meridianih se uporablja za ponovno vzpostavitev 
energetskega ravnovesja.  
Da bi tapkanje delovalo, ni potrebno vedeti, kako deluje in ni potrebno vanj verjeti. Vse, 
kar je pri EFT tehniki pomembno, je to, da se med tapkanjem nežno povežemo s težavo, 
ki jo imamo in s stimuliranjem točno določenih točk – meridianov, težavo odpravimo. Če 
se želite znebiti žalosti in med tapkanjem premišljujete, kaj boste jedli za večerjo, potem 
EFT tehnika zagotovo ne bo delovala, ali pa ne bo delovala kot bi sicer. EFT tehnika je ob 
pravilni uporabi tako učinkovita, da včasih ljudje preprosto pozabijo, da so sploh kdaj 
imeli težave.  
Vsa negativna čustva, ki jih doživimo, so motnje v energetskem sistemu.  
Kadar pomislimo na negativen spomin ali se povežemo z negativnim občutkom, se v 
našem energetskem sistemu pojavijo blokade, in to pomeni, da energija ne more več 
prosto teči po telesu. Rezultat tega je, da občutimo negativna čustva v različnih delih 
našega telesa. S tapkanjem na točno določene točke - meridiane in povezovanjem s točno 
določenimi negativnimi spomini, se otresamo teh blokad v našem energetskem sistemu. 
Ko je enkrat energetski sistem ponovno v ravnovesju, nimamo več blokad in smo 
osvobojeni vseh negativnih občutkov, travm in negativnih prepričanj. Vsi, ki so uporabili 
moč EFT tehnike za razreševanje blokad, negativnih čustev in travm, imajo 
popolnoma drugačen pogled na situacije, ki so se jim zgodile, lažje jih razumejo in se 
soočajo z njimi, predvsem pa lažje oprostijo sebi in drugi, čeprav ni nujno, da se strinjajo 
s tistim, kar se jim je zgodilo.  
Kar pa je najpomembnejše; ponovno dosežejo mir v svoji duši in svojemu telesu, ter 
popolnoma spremenijo vibracije, ki jih oddajajo.  
Prav tako, kot se dnevno negujemo in umivamo, bi morali tudi dnevno uporabljali različne 
energetske tehnike in z njimi dnevno reševati težave na čustvenem in fizičnem nivoju, 
preden se le te razvijejo v resne bolezni.  
S pomočjo EFT tehnike boste stres brez težav obvladali do tolikšne mere, da ne bo več 
negativno vplival na vaše zdravje.  
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EFT tehnika je tako čudovita in učinkovita metoda, da jo preprosto morate preizkusiti! 

 
Povzeto: 2011 EFT tehnika Gaja Padubsky »Kreativno ustvarjanje čudovitega 
življenja« - www.efttehnika.si 
 
 

Marija Gotar 

 

10.2.  ZA ŽIVLJENJE 

 
Vsako jutro ste ob pogledu v ogledalo pozorne na svoj izgled in zaskrbljene nad vsako 
novo akno ali še tako majhno, skoraj neopazno, gubico! Bodite tako skrbne tudi do svojih 
dojk, ki so še kako pomemben del vašega telesa! 
 
 
Naj vam naštejem nekaj dejstev, ki vas bodo morda prepričala, da je opazovanje lastnega 
telesa bistvenega pomena pri zgodnjem odkrivanju katere koli nepravilnosti: 
 

 da zdravilo za raka na dojki NE obstaja,  
 da je rak na dojki najpogostejša oblika raka pri ženskah,  
 da vsako leto zboli za rakom na dojki okoli 200.000 prebivalk Evrope, v Sloveniji 

1100 novo odkritih na leto; število pa močno narašča,  
 da se lahko rak na dojki izjemoma prvič pojavi po 20. letu (rak na dojki v ožjem 

družinskem krogu),  
 da po 30. letu obolevnost narašča, največ žensk pa zboli po 50. letu,  
 da, čeprav se preživetje bolnic izboljšuje, ostaja med žensko populacijo rak na 

dojki še vedno prvi vzrok smrti zaradi rakavega obolenja!  
 

Če vas je teh nekaj naštetih dejstev prestrašilo, naj vam v uteho povem, da je odstotek 
ozdravitve velik (petletno preživetje med 2004 in 2008 je preseglo 88%), vendar le v 
primeru zgodnjega odkritja.   
     
Najbolj učinkovito, hitro in neboleče je seveda SAMOPREGLEDOVANJE DOJK! 
 
Dojke so pri ženskah različnih oblik in velikosti, enako pa velja tudi za težave, ki se 
pojavljajo. Nekatere ženske imajo zelo občutljive dojke, boleče, velikokrat zbadajoče, 
težke, zatečene in občutljive na dotik, še posebno v obdobju pred menstruacijo. V dojkah 
včasih otipamo zatrdline. V nekaterih primerih te zatrdline bolijo, spreminjajo lego ali 
velikost, odvisno pač od menstruacijskega ciklusa. Zaradi teh sprememb vam ni 
potrebno obiskati zdravnika. 
 Zdravnika obiščemo;  

 če se bolečine v dojkah pojavijo nenadoma, v preteklosti pa jih niste občutile in 
niso povezane z menstruacijskim ciklusom,  

 če se pojavi izcedek iz ene ali obeh bradavic,  
 če ste pri samopregledu pod prsti začutile bulico oz. zatrdlino, čeprav ni boleča in 

je vedno na istem mestu, z menstruacijo pa se ne spreminja,  
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 če ste opazile kakršnekoli nenavadne spremembe v izgledu ali obliki dojk 
(ugrezanje bradavice ali kože dojk, izboklina na koži dojke, koža na dojki se je 
nagubala kot koža pomaranče,...),  

 če so se v pazduhah pojavile zatrdline. 
Namen rednega pregledovanja je, da se čim prej seznanite z običajnimi, mesečnimi, 
spremembami v dojkah. Tako boste znale razlikovati normalno od bolezensko 
spremenjene dojke.  
  
Veliko je govora o DEJAVNIKIH TVEGANJA.  
Ostaja prepričanje, da na obolevanje vplivajo tako dejavniki iz okolja kot tudi način 
življenja (prehrana, telesna teža, telesna dejavnost in pitje alkoholnih pijač).  
 
 
  K raku na dojki so še posebej nagnjene ženske (rizične skupine), pri katerih je 
ugotovljeno da: 

 se je rak dojk pojavil v ožjem družinskem krogu (mati, sestre, tudi pri sorodnikih 
v drugem kolenu) - družinska anamneza,  

 so rodile po 28. letu starosti oz. sploh niso rodile, 
 so dobile menstruacijo pred 12. letom in jo bodo izgubile po 50. letu,  
 so čezmerno izpostavljene rentgenskemu sevanju zgornjega dela telesa pred 40. 

letom starosti, 
 imajo prekomerno telesno težo.  
Vsaka sprememba ne pomeni diagnozo rak, je pa znak, da je napočil čas za obisk 
zdravnika.   
 
"Življenje je kot umetniška dela: vselej je nekaj, kar je mogoče odstraniti, ne le brez 
škode, ampak celo v korist." Henry de Montherlant 

 
Viri in literatura:  
ŠOU v Ljubljani; resor za socialo in zdravstvo; sekretar: Robert Godina 
Recenzija: dr. Cvetka Bilban Jakopin, dr. med., doc. dr. Albert Peter Fras, dr. med., besedilo: 
Katja Pečjak  
 

Saša KEJŽAR, VGČ  
 
 

10.3. Nekaj besed o knjigi Nasveti in izkušnje2 in delavnici izdelave 
naravnih, domačih krem in drugih 
negovalnih  pripomočkov 

 
Pri vse večji finančni ogroženosti bolnikov in nezmožnosti 
kupovanja dragih prehranskih dopolnil (včasih so že 
limone previsok strošek), sem spoznala, da pacienti 
potrebujemo predvsem recepte, naravne, take, ki so jih 
uporabljali že od pradavnine. Recepte, katerih sestavine 
lahko naberemo na domačem vrtu ali bližnjem travniku. Z 
nabiranjem zelišč in njihovo pripravo se bolnikovo 
razmišljanje preusmeri stran od bolezni in tako lahko 
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marsikatero tegobo in depresijo nezavedno zdravimo in odpravimo. Hkrati pa si bolnik 
lahko sam naredi pripravke, ki bolezen ublažijo, mu pomagajo pridobiti imunsko 
odpornost, ali pa ga mogoče celo pozdravijo. Lahko si pripravimo zdravo kremo ali kot 
sestavino zdrave hrane uporabimo plevel, ki raste na vrtu. Seveda to ni alternativno 
zdravljenje, ampak zgolj pomoč pri celostni obravnavi bolnika, zato vedno svojemu 
zdravniku zaupajmo, kaj poleg uradnih medicinskih zdravil še uživamo. 

Pri veliki poplavi krem na tržišču različnih trgovskih znamk, ki kar tekmujejo z oglasi, 
kdo ima bolj naravno sestavo, je najbolje, da si pripravimo svojo lastno kremo. 
Prednost lastne kozmetike je, da točno vemo, kaj smo dali v svoj pripravek. Ne odločamo 
samo o sestavinah, temveč tudi o njihovi kvaliteti.   

 
Da si sodobna ženska doma v svoji kuhinji pripravlja kozmetične izdelke, ni proizvod 
novodobnega trenda, marveč nam zgodovina priča, kako so bile ženske v vseh časih 
vešče pripravljati raznolika lepotilna sredstva. V 16. in 17. stoletju so bila obširna teore-
tična in praktična znanja o lepotilnih sredstvih in njihovi pripravi sestavni del izobrazbe 
mladih žensk v boljši družbi. Na dvorih so imeli posebne sušilnice za zdravilne rastline. 
Seveda se je tudi od navadnih gospodinj pričakovalo, da poleg zdrave in okusne hrane 
znajo v svoji kuhinji pripraviti tudi učinkovita lepotilna sredstva. Konec 19. stoletja se je 
začel nagel razvoj kozmetične industrije. Izdelki od tedaj niso več narejeni le doma iz 
domačih, zdravih sestavin. Zaradi večje obstojnosti so se proizvajalci začeli posluževati 
raznih dodatkov v kremah, kot so razni E-ji, hormonski motilci, barve, umetne dišave… 
Vse to lahko trajno poškoduje našo kožo, povzroča alergije in negativno vpliva na 
imunsko odpornost. Nove kozmetične linije sicer prisegajo na naravne izvlečke, vendar 
zaradi obstojnosti izdelka dodajajo konzervanse. Poleg tega so izdelki na osnovi 
naravnih izvlečkov zelo dragi. 
Organizem absorbira približno 60 odstotkov snovi, ki jo nanesemo na kožo. 
Vedeti pa moramo, da poleg lepotilnih preparatov na kožo vplivajo tudi prehrana in 
splošna aktivnost telesa. 
Na delavnici pripravimo enostavno kremo za obraz, mazilo, ki služi  kot pomoč pri 
bolezenskih stanjih, olje za intimne dele in nego telesa ter naravno zobno kremo. 
Vse izdelke, ki jih naredimo, udeleženke odnesejo domov.  
Pridružite se nam, vedno se imamo fino in veselo!!! 
 

Darja Rojec 
 
 

10.4. MEDGENERACIJSK0 SODELOVANJE  

 
V Sloveniji velja, da imamo slovenski gasilci najbolj urejene medgeneracijske  odnose 
med svojimi člani, saj v svoje vrste vključujemo državljane od rane mladosti do pozne 
starosti. Pri tako različnih starostnih obdobjih je potrebno veliko modrosti in 
razumevanja za vodenje tako raznolikega članstva glede na  starostno strukturo in 
potrebo po dobrem počutju v naši organizaciji. Zadovoljiti potrebe mladih, ki stopajo v 
naše vrste in jih vzgojiti v dobre gasilce, je veliko in odgovorno delo. Za srednjo 
generacijo, ki opravlja najbolj odgovorna dela na operativnem in organizacijskem 
področju, bi bilo potrebno organizirati aktivnosti druženja, rekreacije in drugih 
dejavnosti, ki bogatijo društveno dejavnost. Področje, kako zagotoviti spoštovanje in 
dobro počutje veteranov v naši organizaciji in izkoristiti njihove izkušnje in znanja, pa je 
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do sedaj najbolj neizkoriščen potencial našega članstva. Vse starostne skupine gasilcev 
sestavljajo tudi članice in imajo enakovredno mesto med našim članstvom, tudi svoje 
potrebe. Če hočemo imeti članstvo, ki zagotavlja uspešen razvoj naše organizacije, ter 
pripadnost vsega članstva tej organizaciji, je povezovanje vseh teh skupin nujno. 
 
V preteklosti so vodstva gasilskih organizacij zaznala neusklajenost potreb našega 
članstva in so za uresničevanje specifičnih potreb našega članstva imenovale svete 
mladine, članic in veteranov pri GZS. Na nižjih nivojih naše organizacije pa so za ta 
področja komisije. To pa pomeni, da se komisije društev povezujejo v ustrezne organe 
na ravni zvez, te pa se povezujejo na ravni regij. Regijske komisije so: Mladinski svet, 
Svet članic in Svet veteranov pri GZ Slovenije. Ta področja smo tudi uredili v statutih 
naših organizacij na vseh ravneh in v drugih pravilnikih, ki urejajo področja delovanja 
našega članstva. Za uresničevanje potreb našega članstva-mladine, članic in veteranov, 
bi morali v skladu s statuti na vseh nivojih imenovati prej omenjene organe. Po podatkih 
iz  Vulkana pa je razvidno, da  vse organizacije na nižjih ravneh nimajo imenovanih  
ustreznih komisij. Podatki iz Vulkana za konec leta 2014 so za veterane sledeči: od 121  
zvez ima Komisijo za veterane 91 GZ ali 75,2%, od 1301 društev le 552 PGD ali 42,4%. 
Nekatera društva imajo  namesto komisije imenovanega člana upravnega odbora za delo 
z veterani, vendar pa teh podatkov nimamo. V ostalih gasilskih organizacijah je žal 
delovanje veteranov prepuščeno dobri volji vodstvu teh organizacij. Podobni podatki 
veljajo tudi za področje mladine in članic, kar pomeni, da v nekaterih sredinah nimajo v 
vodstvu GO ustreznega odnosa do tega dela našega članstva. Vzrokov za tako stanje je 
več, vendar pa izgovarjanje na to, da v svojih vrstah nimajo zadostnega števila članstva 
po prej naštetih kategorijah, ne more veljati za veterane, saj brez njihovega minulega 
dela na področju gasilstva ne bi bilo današnjih gasilskih društev. Menim, da je v večini 
primerov  tako stanje odvisno le od vodstev GO in njihovega odnosa do vseh kategorij 
našega članstva. 
 
Moje ugotovitve lahko utemeljim s  podatki o našem članstvu po starostnih kategorijah. 
Podatki izhajajo iz zadnjega kongresnega poročila. Mladih članov do 16 leta starosti je 
18,5% celotnega članstva. Če k tej kategoriji prištejemo  mlade do 18. Leta, je to 24,9% 
članstva. Po spolu mladih članov je stanje sledeče: članice predstavljajo 43% mladih 
članov, člani pa 57%. Pri veteranih pa je stanje članstva takšno: starejših članic nad 56 
let je 3,31%, starejših članov nad 63 let pa 10,2%. Skupno starejši gasilci predstavljajo 
13,11% članstva. Članice naše organizacije, ki so vpete v vse starostne kategorije, pa 
predstavljajo 30,14% članstva. Če povzamemo te podatke članstva, ugotovimo, da mladi, 
članice in starejši gasilci predstavljajo 42,2% članstva. To pa pomeni, da toliko gasilk in 
gasilcev za dobro počutje v naši organizaciji in za enakopravno vključenost pri izvajanju 
naših skupnih nalog, potrebujejo primeren pristop, ki naj se prilagaja njihovim 
sposobnostim in potrebam. Te specifične potrebe naj bi preko svetov in komisij za 
mladino, članice in veterane uresničevali s primernimi programi. Do neke mere nam to 
kar dobro uspeva, še zlasti v sredinah, kjer vodstva GO delo teh komisij podpirajo. V 
sredinah, kjer pa take podpore ni, pa so sveti in komisije manj uspešne in je njihovo delo 
oteženo ali celo onemogočeno. Slednje velja zlasti za organizacije, ki nimajo imenovanih 
komisij. 
 
Za enakovredno vključevanje naših članic in članov vseh starostnih skupin tudi v okoljih, 
katerih delo na tem področju ni najbolje organizirano ali pa komisije sploh ne delujejo, 
bo potrebno uveljaviti kongresna priporočila in usmeritve za ta področja. Na vseh 
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nivojih bi se morala vodstva GO zavedati, da nas raznolikost bogati in ustvarja pogoje za 
razvoj naše gasilske organizacije. Pobude mladih, ustvarjalnost srednje generacije, ter 
izkušnje starejših, so vrednote, ki nam zagotavljajo uspešno delo v naših organizacijah in 
dobro počutje našega članstva. Zavedanje, da v naši organizaciji šteje vsak član in da s 
svojim delom na svojem področju pripomore bogatiti naše humano poslanstvo, je vrlina, 
ki bogati našo organizacijo. Spoštovanje vsakega posameznega člana in zavedanje 
članstva, da njihovo delo bogati GO, so temelji za njen razvoj. Verjamem, da je to tudi 
uresničljivo, v kolikor bomo v to tudi sami prepričani in pripravljeni za to kaj storiti. Na 
naše želje in potrebe ter enakovreden odnos bomo morali sami opozarjati in zahtevati 
od naših vodstev enakovreden odnos do vsega našega članstva. Nič nam ne bo 
podarjenega, če si za spremembe ne bomo prizadevali sami. 
 
Z medgeneracijskem sodelovanjem lahko naredimo korak naprej. Pri tem ste članice 
lahko povezovalni člen med starostnimi skupinami našega članstva, saj vključujete vse 
starostne skupine in verjetno celostno tudi najbolje poznate probleme, s katerimi se pri 
svojem delu srečujejo posamezne skupine. Dosedanje delo svetov in komisij je bilo 
uspešno in je veliko pripomoglo k razumevanju in odpravi problemov in težav 
posameznih skupin članstva. Delovanje svetov in komisij je potrebno nadgraditi tako, da 
se skušamo med seboj povezovati, spoznavati naše delo in potrebe, ter najti skupne 
točke medsebojnega sodelovanja. 
 
Na teh točkah moramo graditi naše skupne programe, ki bodo presegali cilje 
posameznih generacij in nas s skupnimi cilji povezovale v organizacijo, kjer se vsi njeni 
člani počutijo koristni in zaželeni. Veliko je področij, kjer bi naša znanja ter izkušnje 
lahko prenašali na mlajše generacije. Obratno pa bi nove ideje, novi pogledi in mladostna 
vztrajnost pripomogla ter presegla zagledanost starejšega članstva v obdobja, ko so oni 
gradili našo gasilsko organizacijo. Z razumevanjem drug drugega, spoštovanjem 
minulega dela, ter zaupanja v spremembe, ki jih prinašajo mlajše generacije, bomo 
pridobili vsi. Največ pa naša GO, ki bo presegla razmišljanje o delitvi članstva na manj in 
bolj pomembne člane. S tem bomo krepili zaupanje in pripadnost članov v svoji 
organizaciji. To naj bi bil tudi namen medgeneracijskega sodelovanja med različnimi 
starostnimi skupinami gasilskega članstva.  
 

Jože Smole, VKGČ II, 
predsednik Sveta veteranov GZS 

  

 
 

10.5. ORGANIZRANOST IN DELOVANJE GZ GORENJSKE 
 

Gasilska zveza Gorenjske je humanitarna nepridobitna organizacija posebnega 
družbenega pomena, ki je bila ustanovljena po Zakonu o društvih z namenom, da 
povezuje gasilske zveze in druge pravne osebe na območju, ki ga pokrivajo ustanovitelji, 
da prevzema in izvaja skupno dogovorjene naloge, ki so predpisane z Zakonom o 
gasilstvu, Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Statutom Gasilske 
zveze Slovenije, Pravili gasilske službe in drugimi predpisi in da preko ustanoviteljic 
opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. 
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Sedež GZG je v Kranju, zakoniti zastopnik pa je njen predsednik, ki se voli na vsakih 5 let.  
 
Zaradi skupnih interesov, oblikovanja in uspešnejše realizacije programov požarnega 
varstva ter drugih nalog s področja  zaščite in reševanja so se ustanovitelji 10 gasilskih 
zvez združili v Gasilsko zvezo Gorenjske. Člani Gasilske zveze Gorenjske so naslednje 
gasilske zveze (v nadaljevanju: GZ): GZ Kranjska Gora, GZ Jesenice, GZ Bled-Bohinj, GZ 
Občine Radovljica, GZ Tržič, GZ Naklo, GZ Kokra, GZ Mestna Občina Kranj, GZ Cerklje, GZ 
Škofja Loka. Gasilska zveza Gorenjske je članica Gasilske zveze Slovenije. Organi zveze 
so: občni zbor, upravni odbor, poveljstvo in nadzorni odbor. Znotraj zveze delujejo tudi 
stalne Komisije s področja organizacijske dejavnosti (članice, veterani, mladina, 
preventiva, izobraževanja ter odlikovanja in zgodovina), ki jih sestavljajo predstavniki 
komisij za posamezna področja pri ustanoviteljih. Predsedniki stalnih komisij so člani  
upravnega odbora zveze. Komisije s področja operativne dejavnosti (tekmovanja ter 
oprema in tehnika) vodijo člani poveljstva zveze. 
 
Financiranje zveze je urejeno v okviru prispevka njenih članic, preko proračuna Gasilske 
zveze Slovenije in drugih prispevkov ali donacij ter drugih virov. 
Po svojem novem poimenovanju je gorenjska zveza pravzaprav mlada zveza, saj je 
pravno gledano nastala šele leta 2009 in sicer iz takratnega Regijskega sveta Gorenjske, 
ki pa v tem letu praznuje svojo 60-letnico svojega delovanja. Številčno gledano je 
Gasilska zveza Gorenjska torej ena izmed največjih članic Gasilke zveze Slovenije. Njeno 
operativno strukturo zagotavlja kar 5500 operativnih gasilcev, ki jo poleg GZ sestavljata 
tudi dve poklicni enoti, na Jesenicah in v Kranju.   
  
Glede na specifike območja je Gorenjska geografsko gledano zaokrožena celota, ki je s 
treh koncev obdana z naravnimi preprekami. Že zgodovinsko gledano je bila Gorenjska 
ves čas tudi industrijsko izredno močno razvito območje in se je skozi zgodovino na to 
območje prinašalo vse novosti tako na tehnološkem kot tudi drugih področjih. Zaradi 
tega je tudi razvoj operativnega gasilstva temeljil na temu.  
 
Glavni namen delovanja zveze je torej njeno povezovanje društev, izobraževanje 
gasilskega kadra in optimizacija stroškov pri nabavi skupne zaščitne opreme. Kot 
vzorčen primer je vsekakor primer nabave gasilske lestve za poklicno enoto na 
Jesenicah in sofinanciranje stroškov vzdrževanja gasilske lestve GZ Kranjska Gora.   
 
Skozi obdobje delovanja gasilstva na Gorenjskem se je zamenjalo kar nekaj generacij 
gasilcev. Gasilstvo nekoč in danes se zagotovo razlikuje, skupno temu pa je še vedno 
njegovo prostovoljstvo in cilji ter nameni delovanja. Zato se za prihodnost gasilstva na  
Gorenjskem zagotovo ni bati. 
 

Avtor prispevka: Robert Plavčak, VGČ org,  
predsednik GZ Kranjska Gora,  

november 2015   
(Vir: Statut GZG, Bilten 20) 
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10.6. TEORIJA OSNOVE GORENJA IN GAŠENJA 

 
Začetnik znanstvenega pristopa na področju preučevanja gorenja in gašenja je 
nedvomno veliki znanstvenik 19. Stoletja, gospod Michael Faraday, angleški fizik in 
kemik, rojen 22. septembra 1791 v Newingtonu in je preminul 25. avgusta 1867. Na 
svoji življenjski poti je v svoji brezmejni radovednosti na področju fizike in kemije prišel 
do mnogih novih spoznanj. Širši javnosti je najbolj znan zaradi odkritij ob proučevanju 
elektrike, magnetizma in kemijskih učinkov električnega toka. Znano je, da je na začetku 
delal kot vajenec v knjigoveznici in izkoristil svoj položaj za intenzivno branje, predvsem 
naravoslovnih knjig. Kasneje je napredoval v pomočnika Humphryja Davyja na 
Kraljevem inštitutu v Angliji in ga nazadnje nasledil na mestu vodje Kraljevega inštituta. 
V obdobju viktorijanske Anglije so ljudi zelo zanimala odkritja v naravoslovnih 
znanostih. Zaradi navedenega in zaradi dejstva, da je bil Faraday navdušujoč učitelj, je 
bilo v tem obdobju v času božiča zelo obiskano tudi njegovih šest predavanj s skupnim 
naslovom Kemijska zgodovina sveče (Chemical History of a Candle). Stenografske 
zapiske božičnih predavanj, ki so v obliki knjige prvič izšli leta 1861, je s skupnim 
naslovom Kemijska zgodovina sveče uredil William Crookes.  To delo pa je z naslovom 
Zgodovina sveče v slovenščino prevedel Vladimir Naglič. Leta 1950 je njegov prevod v 
obliki knjige izdala Mladinska knjiga.  
Prav to njegovo predavanje in njegovi poskusi predstavljajo temelj na področju 
razumevanja teorije gorenja in gašenja. Njegova predavanja so omenjena v marsikateri 
knjigi za gasilce, preiskovanje požarov, usposabljanje zaposlenih za varstvo pred 
požarom itd. Na podlagi njegovih poskusov bodo v mojem predavanju predstavljene 
fazne spremembe ob gorenju goriva, posreden in neposreden vžig. Ponazorjeni bodo 
pogoji, potrebni za gorenje, njegovi produkti in pogoji, pri katerih lahko reakcijo gorenja 
prekinemo. Prikazano in razloženo bo delovanje pirolize, sestava plamena in značilnosti 
posamezne plasti oz. stožca plamena. Predstavljen bo pred mešan plamen in difuzijski 
plamen značilnosti posameznega plamena in primeri iz prakse.  
 

Matija Balant, GČ I. st. 

 

10.7. POSREDOVANJE V TUNELIH 

 
Predori so se pričeli graditi, da so ljudje lažje prehajali iz kraja v kraj, ki jih je ločevalo 
gorovje. Poznamo železniške ter cestne predore.  
 
V Sloveniji so bili železniški predori večinoma zgrajeni po letu 1900. Največ jih je na 
progi Jesenice - Nova Gorica ter en daljši v Semiču. Ostali, na trasi železnice, so krajši. 
Stanje predorov se danes bistveno ne razlikuje od takrat, ko so bili zgrajeni. Železnica v 
predore in za posodobitev ter vgradnjo naprav za večjo varnost ni vlagala sredstev . 
Intervencije v železniških predorih bodo zato še zahtevnejše, možnost preživetja 
morebitnim udeleženim v nesreči pa posledično manjša. To področje se tudi v bližnji 
prihodnosti ne bo spremenilo na bolje. 
 
Pri cestnih predorih je stanje bistveno boljše. Grajeni so bili kasneje in že ob gradnji so 
se upoštevali standardi, ki narekujejo vgradnjo naprav za večjo varnost udeležencev v 
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prometu (prezračevanje, razsvetljavo, kamere, hidrantno omrežje, odstavne niše, prečne 
prehode,...). 
Vsi novo zgrajeni predori v EU, ki so daljši od 1000 m, morajo biti zgrajeni po EU 
Direktivi 2004/53/EC, ki opisuje minimalne varnostne zahteve za predore. 
 
VARNOSTNE ZAHTEVE: 
- Predor daljši od 1000 m mora imeti prisilno prezračevanje. 
- Predor daljši od 1700 m mora imeti: 

 odstavno nišo, 
 širina voznega pasu minimalno 3,5 m, 
 izdelane medsebojne povezave (prečniki), ki služijo za evakuacijo in 

intervencijsko pot za dostop posredovalcev največ 400 m razdalje. 
 
Za nadzor prometa skrbijo zaposleni v nadzornih centralah, ki upravljajo s signalizacijo, 
napravami v predoru ter preko kamer, spremljajo tekoče dogajanje, tako v predorih kot 
na trasah avtocest. Za nas, gasilce, je komunikacija z dežurnim operaterjem bistvena, saj 
od njega dobimo potrebne podatke, da se nato odločimo, kako bo potekalo gašenje ali 
reševanje. Bistvenega pomena je tudi ventilacija, ki je izvedena glede na tip predora ter 
dolžino. Od pravilnega delovanja ventilacije je odvisno, kako potekata evakuacija ter 
intervencija. 
 
Poznamo enocevne predore (najdaljši Karavanke 7864 m) ter dvocevne, ki so na 
slovenskem avtocestnem križu. V zadnjih letih je bilo precej aktivnosti URSZR 
namenjene posredovanju gasilcev v cestnih predorih. V ta namen je bila tudi 
spremenjena Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč (Ul. RS Št. 92/10. 10. 2007), ki dodatno določa  število moštva 
gasilcev, prvih posredovalcev (predorski gasilci), glede na tip ter dolžino predora. 
Določa tudi oddaljenost ter dostopne čase enot za posredovanje v predorih.  
 
V zadnjih treh letih se je določilo tudi dodatno število portalnih gasilcev, ki so namenjeni 
pomoči pri intervencijah v predorih. Določila se je potrebna oprema in se, za vsak 
predor posebej, oprema nabavila ter razdelila po gasilskih zvezah. Zveze so bile nato 
zadolžene, da so opremo razdelile po PGD, ki predore pokrivajo. Nabavljali so se vozički 
za transport opreme ter ponesrečenih, nosila, izolirni dihalni aparati, radijske postaje, 
baterijske svetilke ter termo kamere. 
Podrobnejša predstavitev vsega omenjenega pa na posvetu. 
 

Robert Kejžar, VGČ II 

 

10.8. VAJA ČLANIC GASILSKIH ZVEZ KRANJSKA GORA, BOVEC IN 
TOLMIN 

 
Letos teče že enajsto leto, odkar članice iz Kranjske Gore, Bovca in Tolmina sodelujemo 
na skupnih vajah. Pobuda o sodelovanju je prišla iz bovške strani, s strani takratnega  
poveljnika g. Mira Bozja. 
Prvo vajo so leta 2004 organizirale članice iz Bovca, naslednje leto pa smo se srečale v 
Kranjski Gori. Tretjo vaja pa smo imele v Tolminu. Vsako leto pripravi vajo druga GZ. 
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Na prvi vaji smo sodelovale članice iz PGD Bovec, PGD  Kranjska Gora in PGD Podbrdo. Z  
leti se je sodelovanje razširilo na celotno GZ, tako da so iz GZ Kranjska Gora, poleg 
Kranjske Gore, prisotne članice iz Rateč, Mojstrane in Dovjega. Iz GZ Bovec sodelujejo 
članice iz PGD Bovec, Log pod Mangartom in Srpenice. Iz tolminske zveze so prisotne 
članice iz treh PGD – Podbrdo, Kneža in Most na Soči. 
Vso pripravo in izvedbo opravimo članice same, seveda ob pomoči članov. Predhodno se 
vodje članic posamezne gasilske zveze uskladimo glede datuma, tako da je na vaji lahko 
prisotno čim večje število članic. Na društvo, ki organizira vajo, sporočimo tipe gasilskih 
vozil, ki bodo prisotna in število sodelujočih članic. 
Pred izvedbo vaje se vodje enot, ki sodelujejo, seznanijo z lokacijo in potekom vaje. 
Vodja vaje je običajno članica domačega društva. 
Po končani vaji se izvede analiza vaje. Število sodelujočih članic se giblje med 30 in 50. 
Največ nas je bilo leta 2013 v Bovcu. 
Članice vseh treh GZ si bomo še naprej prizadevale za skupne vaje, saj s tem obnavljamo 
gasilsko znanje, krepimo pa tudi medsebojne vezi. 
 

Pripravila: Anica Davidovič, višja gasilka,  
predsednica Komisije za članice PGD Kranjska Gora 

 

 

 

 

 

 

                          PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 

                       ŠKOFJA LOKA 
                     Studenec 5   4220 Škofja Loka 

                      Tel.:04 512-02-28 ;  GSM : 041 390-112 ;  Davčna številka : 
83375104 
___________________________________________________________________________ 

 

10.9. ANALIZA POŽARNE INTERVENCIJE 

                 Mestni trg 35, ŠKOFJA LOKA –  

                          31. 12. 2014 
 
Kazalo: 

       
  1. Makrolokacija 
  2. Mikrolokacija 
  3. Datum, mesto, čas in organizacijska shema dogodka 
  4. Sodelujoče enote 
  5. Dogodek 
  6. Postopek aktiviranja 
  7. Potek intervencije  
  8. Zaključek 
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1. MAKROLOKACIJA 
 
Mestni trg je glavni trg v srednjeveškem mestu. Večina stavb je bilo zgrajenih v 

16. stoletju in naknadno večkrat renovirane na takšen ali drugačen način. Skozi 
leta so stavbe in stanovanja menjavale lastnike, kar je pripeljalo do tega,  da je 

večina stavb med seboj povezanih. Med stavbami naj bi načeloma bili požarni 
zidovi, toda le teh med njimi večinoma ni. Podstrešna stanovanja so narejena 
pretežno iz lesenih materialov, kar povzroča veliko verjetnost za hitro širjenje 

požara. V nekaterih stavbah je bilo opaziti, da imajo lastniki na podstrehah tudi 
cisterne kurilnega olja, plinske tlačne posode in podobno. 
 

 
 

 
2. MIKROLOKACIJA 

 
Mestni trg 35 je stara meščanska hiša, katera se deli na dva objekta, sprednji in 
zadnji. V sprednjem objektu je v pritličju trgovski lokal z oblačili, v prvem in 

drugem nadstropju se nahajata po  eno stanovanje. V tretjem nadstropju – 
mansardi pa se nahajata dve stanovanji. Eno je obrnjeno proti Mestnemu trgu, 
drugo pa proti atriju med stavbami. Obe stanovanji imata spalnice v zgornjem 

delu mansarde (četrto nadstropje). 
Mansardni stanovanji sta v celoti oblečeni v leseni opaž. 

Posebnost stavbe je v tem, da se skozi vhod Mestni trg 35 dostopa le do drugega 
nadstropja. Mansardni stanovanji imata vhod v stanovanje skozi podstreho stavbe 
Mestni trg 36 – dve odprtini (vhodna vrata 90x210) skozi požarni zid. Hodnik na 

podstrehi Mestni trg 36 je oblečen v leseni opaž. Direktno nad vhodom v celoti 
pogorelega stanovanja se nahajajo lesena stropna vrata za na podstreho Mestni 
trg 36. 
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3. DATUM , MESTO, ČAS IN ORGANIZACIJSKA SHEMA DOGODKA  

 
      Datum:                                        31. 12. 2014 
      Čas dogodka:                               22:29  

      Mesto dogodka:                            Mestni trg 35 
      Vodja intervencije:                        Jaka Sušnik 
      Pomočnik vodje int.:                      Andrej Štremfelj 

      Vodja enote PGD Škofja Loka:         Jože Arhar   
      Vodja enote PGD Stara Loka:          Anže Rebec 
      Vodja enote PGD Trata:                 Tomaž Ažbe 

      Vodja enote PGD Virmaše Sv.duh:   Boštjan Ravnihar 
      Vodja GRS Kranj:                          Primož Šifrer 
      Civilna zaščita:                              Nikolaj Kržišnik 
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3.1.  POSTAVITEV GASILSKIH VOZIL 

 
 

1.  GVC 16/25 - PGD Škofja Loka 
2.  AC 16/70 - PGD Škofja Loka 
3.  GVC 16/15 - PGD Škofja Loka 

4.  PV – 1  - PGD Škofja Loka 
5.  GVC 16/25  - PGD Stara Loka 
6.  ALK -  GRS Kranj 

7.  GVC 16/25  - PGD Trata 
8.  AC 16/50 - PGD Stara Loka 

9.  GVC 16/25 - PGD Virmaše - Sv. Duh 
 
Ostala, taktično nepomembna vozila, niso oštevilčena. 

 
4. SODELUJOČE ENOTE 
- PGD Škofja Loka           

29 gasilcev  s  7 vozili  (PV-1, GVC 16/25, AC 16/70, GVC 16/15, GVGP 1, GVM 
in TRV2d)  

- PGD Stara Loka            

15  gasilcev  s  3 vozili  (GVC 16/25, AC 16/50 in GVM) 
- PGD Trata                    

10 gasilcev  z  2 vozili   (GVC 16/25 in GVM) 

- PGD Virmaše – Sv. Duh   
14 gasilcev  z  2 vozili   (GVC 16/25 in GVM) 

- JZ GRS Kranj 

3 gasilci      z   2 vozili  (ALK in AC 30/70) 
- NMP Škofja Loka 

3 reševalci   z   1 vozilom  NRV 



27. posvet predsednic Komisij za članice - gasilke v GZ - 2015  
 

49 

 

- Policija    

5 policistov   s   3 vozili 
 
 

5. DOGODEK: 
 

Po podatkih policije je do požara prišlo zaradi namerne eksplozije. V mansardnem 
stanovanju je lastnik v stanovanjski prostor spustil večjo količino gospodinjskega 
plina propan-butan in z neznanim predmetom sprožil iskro. Ob vžigu plina je 

prišlo do zelo hude eksplozije, kar je povzročilo da je del strehe odneslo čez 
celotno širino Mestnega trga do nasproti stoječih hiš. Celotno stanovanje je v hipu 
zagorelo. 

 
 

6. POSTOPEK AKTIVIRANJA: 

 
Ob sami eksploziji sta bila dva člana PGD Škofja Loka z vozilom GVGP-1 prisotna 
na Mestnem trgu na požarnem varovanju prireditve Silvestrovanje na prostem. 

Ob eksploziji je eden izmed njiju takoj odhitel pomagat stanovalcem v stavbi. 
Drugi gasilec je obvestil ReCO Kranj o dogodku in spravljal stanovalce na varno.  

 

Pozivi ReCO Kranj 

 
Enota Aktiviranje Odhod Prihod Zaključek 

     

 
ŠKOFJA LOKA - PGD 31.12.2014 22:30 31.12.2014 22:33 31.12.2014 22:34 1.1.2015 16:40 

     

 
STARA LOKA - PGD 31.12.2014 22:30 31.12.2014 22:33 31.12.2014 22:38 1.1.2015 14:05 

     

 
TRATA - PGD 31.12.2014 22:30 31.12.2014 22:35 31.12.2014 22:40 1.1.2015 3:00 

     

 
VIRMAŠE SV. DUH - PGD 31.12.2014 22:43 31.12.2014 22:47 31.12.2014 22:50 1.1.2015 1:40 

     

 
JZ GRS KRANJ - PGE 31.12.2014 22:30 31.12.2014 22:31 31.12.2014 22:43 1.1.2015 5:28 

     
 

           

7. POTEK INTERVENCIJE : 

 
      7.1. ČASOVNICA DOGODKOV 
 

- 22:29   ReCO Kranj prejme prvo prijavo dogodka na Mestnem trgu. Prijavitelj 
prijavi eksplozijo in požar. 

- 22:30   ReCO Kranj po planu alarmiranja aktivira PGD Škofja Loka in PGD 

Stara Loka in ALK GRS Kranj. Dodatno se odloči aktivirati tudi PGD 
Trata, kar se je v tem primeru izkazalo kot pozitivno. 

- 22:31  Izvoz ALK GRS Kranj 

- 22:33  Izvoz PGD Škofja Loka in Stara Loka 
- 22:34  Prihod PGD Škofja Loka na kraj požara 

- 22:34  Vodenje prevzame Jaka Sušnik, namestnik poveljnika GPO Škofja Loka 
- 22:35  Določitev PGD Škofja Loka za delo v desnem sektorju z nalogami 

gašenja požara, evakuacijo stavbe Mestni trg 35 in 36 ter preprečitev 

širjenja požara na sosednjo stavbo (Mestni trg 36). Vodja sektorja – 
Jože Arhar 

- 22:35  Izvoz PGD Trata 
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- 22:37  Pričetek gašenja požara desni sektor – napad lokacija Mestni trg 35 

- 22:38  Prihod PGD Stara Loka na kraj požara 
- 22:38  Določitev PGD Stara Loka za delo na levem sektorju z nalogami 

evakuacija stavbe Mestni trg 34 in preprečitev širjenja požara na to 

stavbo. Vodja sektorja – Anže Rebec 
- 22:38  Pričetek gašenja požara desni sektor – napad lokacija Mestni trg 36 

- 22:39  Pričetek dela PV-1 (Od ReCO Kranj zahtevana še dva delovna kanala) 
Razdelitev kanalov: 
SI 56 – desni sektor 

SI 41 – levi sektor 
SI 37 – sektor avtolestev 
22:39  Prihod NMP Škofja Loka na kraj požara 

- 22:40  Prihod PGD Trata na kraj požara 
- 22:41  Določitev PGD Trata za delo na sektorju avtolestve z nalogo preprečitve 

širjenja požara. Vodja sektorja – Tomaž Ažbe 

- 22:43  Prihod ALK GRS Kranj – postavitev avtolestve 
- 22:43  Aktiviranje PGD Virmaše – Sv. Duh 
- 22:46  Pričetek gašenja požara Levi sektor – napad lokacija Mestni trg 34  

- 22:50  Prihod PGD Virmaše – Sv. Duh na kraj požara 
- 22:51  PGD Virmaše – Sv. Duh se priklopijo v levi in desni sektor za pomoč pri 

evakuaciji. 

- 23:04  Pričetek gašenja požara Sektor avtolestev 
- 23:12  Prve težave z primanjkovanjem vode 

- 23:13  Aktiviranje AC 30/70 GRS Kranj 
- 23:28  Javljeno vsem sektorjem – Sum, da je oseba še v stanovanju. 
- 23:39  Požar je pod nadzorom 

- 23:46  Prevoz gasilca v UKC Ljubljana – prevoz GVM PGD Virmaše – Sv. Duh 
- 00:23  Najdeno truplo v pogorelem stanovanju 
- 00:41  Požar pogašen – ostajajo samo še žarišča 

- 01:20  PGD Virmaše – Sv. Duh se vrne v gasilski dom 
- 01:26  Ukinitev sektorjev – prestavitev na SI 56 
- 02:05  Prihod kriminalistov oglednikov 

- 02:50  PGD Trata se vrne v gasilski dom 
- 04:11  Truplo se odstrani iz stanovanja 
- 04:15  Pričetek sanacije požarišča 

- 06:30  Del ekipe PGD Škofja Loka se vrne v gasilski dom (na kraju ostane 15 
gasilcev z 2 voziloma) 

- 06:50  Ponoven vžig na podstrešnem stanovanju 

- 06:59  Požar pogašen 
- 07:00  PGD Stara Loka se vrne v gasilski dom 
- 09:00  Sanacija požarišča je končana – žarišč ni več zaznati 

- 10:00  Prihod PGD Stara Loka z 8 gasilci in dvemi vozili – prevzamejo požarno 
stražo 

- 10:00  PGD Škofja Loka se vrne v gasilski dom 
- 13:30  Prihod PGD Škofja Loka z 8 gasilci in dvemi vozili – prevzamejo požarno 

stražo 

- 13:30  PGD Stara Loka se vrne v gasilski dom 
- 15:00  Pospravljanje opreme na požarišču 
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- 16:30  PGD Škofja Loka se vrne v gasilski dom 

- 16:40  Zaključek intervencije 
- 19:30  Ogled požarišča z termo kamero – nobenih žarišč ni bilo moč odkriti.  

 

K analizi je priložena tudi časovnica oglašanja po radijskih kanalih. 
 

7.2. IZVEDBA INTERVENCIJE: 
 
VODENJE INTERVENCIJE in PV-1 

 
V začetku intervencije je bilo takoj določeno sektorsko delovanje, kar je pomagalo, 
da je intervencija v celoti stekla brez večjih problemov. 

 
V vozilu sta se celoten potek gašenja nahajala dva gasilca in si beležila pogovore po 
radijskih kanalih. Vodjem sektorjev oz. sektorjem sta prenašala tudi ključne 

informacije o stanju oz. potrebah. 
 
Pomanjkljivosti: 

V prihodnje je potrebno določiti manjšo logistično skupino, katera bo skrbela za 
oskrbo z dihalnimi aparati, toplimi napitki, suhimi oblačili, grelci in podobno, glede na 
vremenske razmere in težavnost intervencije. 

 
Ves čas intervencije bi se morala ena izmed odgovornih oseb nahajati pri 

poveljniškem vozilu. 
 
Dodatno je potrebno dodelati sistem dela v poveljniškem vozilu in ga še bolj vključiti 

v samo vodenje intervencije.  
 

DELOVANJE DESNEGA SEKTORJA 

 
Narejeni so bili štirje napadi in sicer eden skozi št. 35 in trije skozi št. 36. Prvotno je 
bil napad skozi št. 35 mišljen za direktno gašenje požara, toda dlje kot do 2. 

nadstropja se ni dalo priti. Le tega se je uporabljalo za ustavljanje požara z zadnje 
strani preko atrija. Napadi skozi št. 36 so bili: 
1 VT napad preko trodelne lestve, 

2 NT napad preko stopnišča v eno stanovanje, 
3 NT napad preko stopnišča v drugo stanovanje, 
Osebe so bile iz obeh stavb hitro evakuirane. 

 
Pomanjkljivosti: 
Preveč gasilcev se je zadrževalo v višjih nadstropjih 

 
Slaba koordinacija napadalnih skupin in prenosom informacij do vodje sektorja – 

potrebno je določiti vodjo notranjega dela XY sektorja, kateri posreduje informacije 
vodji sektorja, le ta pa naprej vodji intervencije oz. poveljniškemu vozilu. 
 

Vsi gasilci niso uporabljali primerne zaščitne opreme. 
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DELOVANJE LEVEGA SEKTORJA 

 
Narejena sta bila dva napada skozi št. 34. Oba sta bila uporabljena prvotno za 
preprečitev širjenja požara in naknadno za gašenje. Oba napada sta bila narejeno 

preko stopnišča št. 34 do atrija in potem preko slemena povezovalnega dela med 
sprednjim in zadnjim objektom. 

 
Pomanjkljivosti: 
Slaba koordinacija napadalnih skupin in prenosom informacij do vodje sektorja – 

potrebno je določiti vodjo notranjega dela XY sektorja, kateri posreduje informacije 
vodji sektorja, le ta pa naprej vodji intervencije oz. poveljniškemu vozilu. 
 

V vodenje levega sektorja se je po nepotrebnem vmešaval vodja sektorja avtolestve. 
 
Vsi gasilci niso uporabljali primerne zaščitne opreme. 

 
 
DELOVANJE SEKTORJA AVTOLESTEV 

Gašenje požara se je izvajalo preko vodnega monitorja in preko NT napada. 
 

Pomanjkljivosti: 

 
Predolg čas vzpostavitve avtolestve za posredovanje. 

 
Lestev bi bilo smotrno postaviti bližje proti GVC 16/25 PGD Škofja Loka. V tem 
primeru bi lažje dostopala ključnim lokacijam, kjer je bila nevarnost širjenja požara, 

prav tako pa bi v primeru potrebe po drugi avtolestvi le to lažje pripravili za delo. 
 
Gasilci GRS Kranj se niso prestavili na radijski kanal SI 37, kot jim je bilo večkrat 

rečeno. 
 
V samem začetku posredovanja bi se morala avtolestev ukvarjati s preprečevanjem 

širjenja požara preko slemena, a se je takoj posvetila gašenju najmanj pozornosti 
potrebnega dela stavbe.  
 

Neusklajenost upravitelja avtolestve in gasilca, kateri je hodil po lestvenikih. 
 
OSTALE SLUŽBE 

 
Služba NMP 
Na intervenciji je sodelovalo eno vozilo NMP Škofja Loka z dvema zdravstvenima 

tehnikoma ter zdravnikom. 
 

Pomanjkljivosti: 
Glede na število prebivalcev, poškodovancev, gasilcev in težavnosti oz. nevarnosti 
samega posredovanja (velik požar, večja količina dima, zmrzal, starejši občani,…) bi 

bilo naslednjič smotrno, da bi služba NMP takšen dogodek obravnavala kot množično 
nesrečo. 
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Glede na lokacijo požara in dostopa bi bilo bolje, da bi služba NMP dostopala iz smeri 
Kapucinskega trga mimo Lunce. Tam bi bilo potrebno tudi narediti triažo. 
 

CZ občine Škofja Loka 
Na kraju intervencije je bil prisoten poverjenik CZ občine Škofja Loka, kateri je skrbel 

za določeno logistično podporo ter nastanitev prebivalcev uničenih oz. poškodovanih 
stanovanj. 

 

Turistično društvo Škofja Loka 
Glede na to, da je bilo na Mestnem trgu predvideno silvestrovanje, je imelo 
Turistično društvo Škofja Loka postavljena dva šotora, v katerih so nam zagotavljali 

tople napitke med celotno intervencijo. 
 
 

8. ZAKLJUČEK 
 
 

POZITIVNE STVARI: 
 
Glede na datum in čas zelo dober odziv članov operativnih enot, saj se je v prvih 

nekaj minutah na Mestni trg pripeljalo več kot 60 gasilcev. 
 

Požar je bil omejen na samo eno ostrešje. V celoti je zgorelo samo eno stanovanje, 
eno pa delno. 
 

Pozitivno se je pokazalo, da smo na Mestnem trgu v preteklosti naredili nekaj 
operativnih vaj, saj smo točno vedeli, kaj lahko pričakujemo od hidrantnega omrežja, 
strojniki pa so okvirno vedeli, kje iskati – odkopavati hidrante. 

 
NEGATIVNE STVARI – POMANJKLJIVOSTI INFRASTRUKTURE 
 

Obstoječ hidrantni sistem je neprimeren za gašenje požarov takšnih razsežnosti. 
Hidrantni sistem ni označen, večin hidrantov je bila prekrita z zapluženim snegom, 
hidrant pri kavarni Homan je prekrit z leseno teraso in je nedostopen. 

Predlaga se popravilo obstoječega sistema z nadomestitvijo podtalnih hidrantov z 
nadtalnimi (starinskimi) hidranti. 
 

Stavbe na Mestnem trgu imajo prebite požarne zidove med seboj (vhodna vrata v 
stanovanja,…). Opaženo je bilo tudi, da med mnogo stavbami ni primernih požarnih 
zidov, kateri bi efektivno varovali pred širjenjem požara. 

Predlaga se, da se celotno mestno jedro pregleda in kolikor je možno, požarno uredi. 
 

Stopnišče v poškodovani stavbi vodi samo do drugega nadstropja. Vhodi v 
stanovanja na podstrehi so (zgoraj omenjeno) skozi požarni zid sosednje stavbe. 
Takšna gradnja onemogoča hitro in kvalitetno posredovanje gasilcev, saj se 

izgubljajo dragocene sekunde. 
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Predlaga se, da se preveri možnost, na kakšen način dostopati do stanovanj preko 

stopnišč lastne stavbe. Minimalen ukrep mora biti, da se na vhode skozi požarne 
zidove namesti protipožarna vrata min 60 min. 
 

Gasilci bomo zaradi teh razlogov prisiljeni uvesti »tekače«, da bodo pred 
posredovanjem pregledali stavbe, kje so dostopi. 

 
Ovire na Mestnem trgu. Na Mestnem trgu je bilo veliko kupov napluženega snega, 
dva šotora za prireditev in večji oder za glasbo. Vsi »objekti« so nam predstavljali 

precej velik problem postavitve vozil za primerno interveniranje. Prostor, katerega 
smo imeli na voljo, smo sicer optimalno izkoristili, toda delo je bilo močno oteženo in 
nevarno. 

Predlaga se, da se v primeru prireditev na Mestnem trgu kupi snega odstranijo. 
 
 

SKLEPNA MISEL 
 

Glede na povzetek celotne intervencije lahko le to označimo kot izredno uspešno. 

Moramo pa se zavedati, da smo glede na trenutno stane infrastrukture imeli veliko 
srečo, da do širjenja požara ni prišlo in da le te naslednjič verjetno ne bomo imeli.  
Če želimo, da bo Mestni trg obdržal svojo podobo srednjeveškega mesta brez 

katastrofalnih požarov, ter da bomo imeli gasilci pogoje za zagotavljanje požarne 
varnosti v tem predelu mesta, bo potrebno ogromno sprememb tudi na infrastrukturi. 

 
To pot nam je uspelo nemogoče in lahko rečemo, da smo »joliya« unovčili. Kaj bo pa 
naslednjič, je pa drugo vprašanje. 

 
 

Izdelal Pregledal in odobril 

 
          Jaka Sušnik,         

          vodja intervencije, 
 namestnik poveljnika                                                                
GPO Škofja Loka 

 
 

Andrej Štremfelj, 
          poveljnik  

GPO Škofja Loka 

 

 

10.10. PSIHOLOŠKI VIDIKI EVAKUACIJE  
 

Uvod 
 
Za izvedbo uspešne evakuacije je poleg predpisano urejenih evakuacijskih poti 
(zadostna širina hodnikov, stopnišč in vrat, opozorilni znaki, razsvetljava v sili in 
podobno) potrebno poznati tudi psihologijo oseb, ki jih evakuiramo. Zaradi psihologije 
otrok v starosti do šestega leta, evakuacijo otrok iz vrtca uvrščamo med specifične 
evakuacije. 
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Psihologija je veda, ki proučuje osebnosti pri ljudeh in se odraža v njegovem vedenju. 
Vedenje je za otroka orodje komuniciranja in z njim izraža, kaj doživlja, kaj misli, kaj si 
želi, kakšen je njegov odnos do drugih in podobno. V primeru nesreče otrok razmišlja 
enako kot pri igri. 
 
Intuicija je takojšnje razumevanje brez razmišljanja. Pri intuiciji ni vnaprejšnjega 
miselnega procesa. Otrok ima veliko stopnjo intuicije, ki pa se s starostjo zmanjšuje. 
Otrok se odloča na podlagi intuicije zato, ker še nima razvitih sposobnosti za 
razmišljanje.  
Otrok lahko klasificira predmete po eni lastnosti in mu to ne dela težav. Pri klasifikaciji 
predmetov po dveh lastnostih ima težave. (Primer: otrok razloči predmete po barvi, ne 
more pa jih istočasno ločiti po barvi in po materialu iz katerega so izdelani). Enako velja 
za prepoznavanje oseb. Otrok na sliki (ali v živo) prepozna Dedka Mraza, gasilca, vojaka, 
zdravnika, ne more pa ugotoviti, da je to oseba, ki jo morda celo pozna. 
 
Evakuacija otrok iz vrtca 
 
Predstavitev evakuacije otrok iz vrtca je izdelana na podlagi izvedenih vaj in na podlagi 
primerjave evakuacije otrok in odraslih oseb. 
Gasilci, ki spremljajo potek vaje evakuacije v vrtcu, morajo biti oblečeni v civilno in ne v 
gasilsko obleko. Tako pri otrocih zbujajo manjšo pozornost.  
 
Pomembne so najmanj tri točke spremljanja poteka evakuacije: 

- zapustitev prostora, v katerem so otroci (učilnica, igralnica …), 
- gibanje otrok po hodniku ali stopnišču, 
- izhod iz objekta in zborno mesto. 

 
Reakcija oseb 
 
Primerjava, kako otroci zaznajo nevarnost v primerjavi z zaznavanjem nevarnosti, kakor 
jo zaznajo odrasle osebe. 
 
Odrasle osebe Otroci 
Odrasle osebe same zaznajo potres ali 
drugo nevarnost. 

Otrokom je treba povedati, da je prišlo do 
potresnega sunka ali druge nevarnosti  in 
da se je treba umakniti iz objekta. 

Odrasle osebe takoj same zapustijo objekt.  Vzgojiteljica mora zbrati svojo skupino 
otrok in jih odpeljati iz objekta. 

Odrasle osebe se gibljejo po označeni 
evakuacijski poti.  

Otroci smeri evakuacije ne poznajo. 
Odločanje je odvisno od vzgojiteljev in ne 
od otrok. 

Odraslih oseb v primeru vaje ni strah. Otroke je strah, čeprav jim prej povemo, 
da je to le vaja. 

Odrasle osebe same določijo pot, po kateri 
se bodo najhitreje umaknili iz objekta. 

Odločanje o poteku evakuacije je odvisno 
od vzgojiteljev in ne od otrok. 

 
Opomba: Pod pojmom odrasle osebe razumemo fizično in psihično stabilne osebe.  
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Gibanje otrok in odraslih 
Tudi gibanje (hoja) otrok v času evakuacije se razlikuje od gibanja skupine odraslih 
oseb. Odrasle osebe se proti izhodu pomikajo v strnjeni skupini tako, da zapolnijo 
celoten prostor evakuacijske poti (od stene do stene). Otroci hodijo v koloni po dva, 
enako kot hodijo, kadar gredo na sprehod. Osebje vrtca mora biti pred in za skupino. 
Oseba, ki je prva v vrsti, vodi skupino po evakuacijski poti, oseba ki je zadnja v vrsti, pa 
skrbi, da otroci ne zaostajajo in ne zapuščajo kolone. 
 
Hitrost premikanja oseb v prostoru po ravnini je 0,78 m/s. Čim večja je skupina, 
počasneje se giblje. Izven objekta se skupina giblje hitreje od 1,0 m/s do 1,3 m/s.  
 
Zborno mesto 
Odrasle osebe, ki se po izvedeni evakuaciji zberejo na zbornem mestu za evakuacijo, v 
večini primerov ne opazujejo dela gasilcev, niti se ne pogovarjajo o sami evakuaciji. 
Večinoma se pogovarjajo o vsakodnevnih dogodkih. 
Evakuirani otroci zelo pozorno opazujejo delo gasilcev, njihova vozila in opremo.  
 
Reševanje otrok, ki so ostali v objektu 
Evakuacija je zaključena, ko so se vse osebe varno umaknile iz objekta na prosto. 
Otroke rešujemo tako, da jim povzročamo čim manj stresa. 
 
Reševanje domačih živali 
Gasilska taktika določa vrstni red reševanja. Živali rešujemo takoj za človekom in pred 
materialnimi in drugimi dobrinami. Živali so živa bitja, ki imajo svoje osebnostne 
značilnosti in čutijo bolečino. Te značilnosti pogojujejo način pristopa pri reševanju 
živali. Zelo pomemben je njihov obrambni mehanizem, ki se sproži, ko je žival v 
nevarnosti. 
 
Zaključek 
 
Ko načrtujemo in izvajamo evakuacijo, moramo biti vedno pozorni tudi na psihologijo 
oseb, ki jih evakuiramo, posebno pa je to pomembno pri evakuaciji otrok.  
Za izvajanje uspešne evakuacije moramo usposobiti osebje vrtca in ne otrok, ki so v 
vrtcu. 
Čim večkrat izvedemo vajo evakuacije, manjši je stres pri osebah, ki se evakuirajo. 
 

Tekst: Ciril Tomše, VKGČ II 

 

10.11. MEDNARODNO SODELOVANJE GZ JESENICE 

 
Sodelovanje z zamejskimi društvi je v glavnem domena društev in zvez, ki mejijo na 
sosednjo državo. Tako tudi Gorenjci sodelujemo samo lokalno, in sicer: Jezersko z 
Železno Kaplo, Tržič s Celovcem - mesto in Celovcem - okolica, Jesenice z Beljakom - 
mesto, Beljakom -  okolico, s Šmohorjem in s Kanalsko dolino, Kranjska Gora pa s 
Podkloštrom (Arnoldstein) in Kanalsko dolino. 
 
Avstrijski gasilci imajo podobno organiziranost kot mi, le da ne poznajo predsednikov. 
Tam je glavni poveljnik, ki ima potem pomočnike za vsa pomembnejša področja. 
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Blagajnik ima na skrbi samo sredstva, ki jih zberejo sami in so namenjena za družabno 
življenje, vsi ostali računi, od goriva do nabav, gredo preko občine in njihove finančne 
službe. Finance za društveno dejavnost pridobivajo tako, da na leto organizirajo do dve 
prireditvi. Sami lahko kuhajo in prodajajo pijačo. Vse, kar prodajo, je njihovo in ne 
plačajo davka.  
Z njimi se lahko primerjamo tudi po opremljenosti in znanju. Največja razlika med njimi 
in nami je v spoštovanju uniforme in funkcij. Ko oblečejo uniformo, ni več demokracije, 
ampak je vojaški sistem. Poveljniku ni treba nikogar pregovarjati, ampak samo deli 
dolžnosti. V društvih imajo dežurne šoferje in ti opravijo nalogo brez vprašanja, zakaj 
ravno jaz. Uniformo in funkcijo spoštujejo tudi drugi. Tako je poveljnik zveze 
enakovreden šefu policije, vojske, carine in podobno. V poveljstvu je obvezno tudi 
zdravnik, po navadi primarij in kurat.  
Po letu 1970 so začeli v društva sprejemati tudi članice in mladino, saj so prej poznali 
samo operativne člane. Članice tekmujejo skupaj s člani, nisem pa še videl enote samih 
članic. 
V vseh nivojih gasilske organizacije zelo spoštujejo častne in zaslužne starejše člane, jih 
vabijo na vse prireditve in jih z velikim spoštovanjem pozdravijo po vrstnem redu, kot bi 
bili še aktivni. Tudi to je del statusa gasilca, za katerega se mi že dolgo prizadevamo. 
 
Malo drugače je z gasilci iz Italije. Pri njih ima glavno vlogo zaščite in reševanja  Civilna 
zaščita, zato gasilska društva precej životarijo. Še najbolje delujejo društva v krajih, ki so 
bili pod avstroogrsko oblastjo in je gasilstvo tradicionalno. Tako kot Avstrijci tudi 
Italijani poznajo samo poveljnika in pomočnike. V Italiji so bogato založena skladišča 
civilne zaščite, ki pripelje orodje in opremo na mesto intervencije. Malo bolje so 
opremljeni gasilci v Kanalski dolini, saj jim izdatno pomagajo kolegi z avstrijske Koroške. 
 
Začetek našega sodelovanja z  gasilci preko meje sega v leto 1966, ko je podivjana Drava 
poplavila Beljak in okolico. Z vodno ujmo so se borili domači gasilci, vendar jih je bilo za 
tako veliko območje premalo. Na pomoč so odšli gasilci IGD Železarna in poklicni gasilci 
Železarne Jesenice, ki so v desetih dneh reševalne akcije navezali tudi poznanstva in 
prijateljstva. Preko teh je leta 1971 GZ Jesenice navezala stike še z gasilci iz Rožne 
doline, tri leta kasneje pa še z gasilci iz Kanalske doline. Že naslednje leto, 1975, smo 
sodelovali pri organizaciji prvega srečanja gasilcev treh dežel v Žabnicah. To tekmovanje 
je postalo tradicionalno in je trajalo celih trideset let. Pokal treh dežel je kot spomenik 
postavljen na Tromeji. Na pokalu so vgravirani vsi zmagovalci ter datum in kraj 
tekmovanja. Od naših ekip je Smokuč zmagal 9-krat, Zabreznica in Podkoren pa po 
enkrat. Drugo mesto si delita Beljak in Ugovica s po 6. zmagami. 
 
Naše sodelovanje se nadaljuje tudi sedaj. Srečujemo se na vseh prireditvah, občnih 
zborih, pogrebih članov ali na okroglih praznovanjih rojstnih dni. Prvotno sodelovanje je 
bilo z gasilci iz občine St. Jakob v Rožu, s katerimi so, zaradi njihovega znanja 
slovenskega jezika, naši sodelovali pri poplavah v Beljaku. To sodelovanje se je razširilo 
in sedaj obsega območje, ki sem ga opisal v uvodu. Mnenja sem, da sedaj, ko ni mej, 
moramo naše sodelovanje obdržati in razširiti tudi na gasilce v notranjosti. Vidimo, 
koliko nam pomeni vsaka pomoč ob naravnih nesrečah, ki smo jim bili priča zadnja leta. 
 
 

Marjan Dobnikar, GČ II, 
predsednik GZ Jesenic 
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11.PROGRAMI REGIJSKIH KOMISIJ ZA ČLANICE ZA LETO 2015 

BELOKRANJSKA REGIJA 

 

CELJSKA REGIJA 

Datum Vsebina programa Izvajalec/kraj 

skozi vse leto 2   seji komisije ali po potrebi GZ Celje 

skozi vse leto Izobraževanje članic PGD, GZ, regija, GZS 

skozi vse leto Sodelovanje z ostalimi GZ in regijami  GZ,  regija, GZS 

28. 3. 2015 
Izobraž. za preds. komisij za članice GZ in 
PGD         GZS  - Prebold 

18. 4. 2015 
Posvet članic Savinjsko-Šaleške in Celjske 
regije Sav.Šal.regija - Solčava 

poletni 
meseci 

Sodelovanje na paradah pri obletnicah GZ v 
Celj. reg. vse GZ 

29. 8. 2015 
Medgeneracijsko srečanje članic in veteranov 
GZS 

Obalno kraška regija,  
GZ Sežana 

4.  7. 2014 Pohod članic  GZ Kamnik 

april -sept.  Pohod dveh  ali več GZ skupaj GZ Vojnik-Dobrna 

skozi vse leto Gasilska tekmovanja PGD, GZ, regija in GZS 
20. in 21. 11. 
2015 Posvet predsednic in namestnic  pri GZ GZS - Krajnska Gora 

   

   

DOLENJSKA REGIJA 

 

GORENJSKA REGIJA 

Zap. 
št. 

Naloga Izvajalec Kraj Datum 

1.  Seje Komisije za članice Komisija za 
članice 

Kranj skozi celo leto 

2.  Občni zbori GZ na  Gorenjskem Gasilske zveze Občine, 
zveze 

marec, 
april 

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

Svet članic GZS Prebold 28. 3. 2015 

4.  Občni zbor GZ Gorenjske GZ Gorenjske ? začetek aprila 
2015 
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5.  Strokovni dnevi Borisa 
Stevanoviča na Rogli 

GZ Gorenjske Rogla 11. in 12. 4. 
2015 

6.  29. srečanje članic Gorenjske Komisija za 
članic GZG 

Zabreznica 30. 5. 2015 

7.  7. pohod članic GZS Svet članic GZS Kamnik 4. 7. 2015 

8.  3. taktična vaja članic GZ 
Gorenjske 

Komisija za 
članic GZG, 
Komisija za 

članic GZ MOK 

Podblica  22. 8. 2015 

9. 8 2. medgeneracijsko srečanje 
članic in veteranov 

Svet članic GZS, 
Svet veteranov 

GZS 

Primorska 
- Dekani 

29. 8. 2015 

10.  Aktivnosti v oktobru – 
mesecu varstva pred požarom  

GZS in GZ 
Gorenjske 

Gasilske 
zveze 

oktober 

11.  Regijsko gasilsko tekmovanje za 
mladino 

GZ Gorenjska Kranj 3. 10. 2015 

12.  Regijsko gasilsko tekmovanje za 
člane in veterane 

GZ Gorenjska Škofja 
Loka 

10.10.2015 

13.  60 let GZ  GZ Gorenjska Tržič november 
2015 

14.  27. posvet članic Slovenije Svet članic GZS Kranjska 
Gora 

20. in 21. 11. 
2015 

15.  18. posvet za članice GZ 
Gorenjske 

Komisija za 
članice GZG 

Cerklje 27. 11. 2015 

 
 

KOROŠKA REGIJA 
Zap 
št. 

Vsebina programa Kraj izvedbe Datum  

1.  Sodelovanje na občnih zborih in 
skupščinah PGD in GZ 

 jan., feb., marec 

2.  Priprave in udeležba na 
tekmovanjih 

PGD, GZ, KGO feb. – okt. 

3.  Izobraževanje članic za nazive in 
specialnosti 

PGD, GZ, KGO GZS vse leto 

4.  Posvet predsednic in namestnic na 
GZS 

Ig 7. 3.2014 

5.  13. regijski kviz gasilske mladine GZ Dravograd 14. 3. 2015 
6.  Posvet za veterane/ ke KGO GZ Mežiške doline  april 
7.  Posvet sodnikov in testiranje PGD Slovenj 

Gradec 
7.4.2015 

8.  Sodelovanje na regijskih sestankih 2-3-krat letno  
9.  Izobraževanje za članice Prebold 28.3.2015 
10.  Sodelovanje na osrednjih 

proslavah in okroglih obletnicah po 
PGD in GZ 

Po celotnem KGO čez vse leto 

11.  Udeležba na regijskem tekmovanju KGO maj 
12.  Pohod na Uršljo goro  junij 
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13.  Srečanje veterank in veteranov 
KGO 

GZ Dravograd junij 

14.  Posvet  članic KGO Turiška vas 11. 6. 2015 (ni 
usklajen) 

15.  7. pohod gasilk na KISOVEC GZ Kamnik  4.7.2015 
16.  Medgeneracijsko srečanje Sežana 29.8.2015 
17.  Vključevanje članic – terenske vaje 

po GZ in PGD in sodelovanje na 
skupni regijski vaji 

 September, 
oktober 

18.  Udeležba na posvetu predsednic 
komisij za članice v GZ 

Kranjska Gora 20. in 21. 11. 2015 

19.  Srečanje članic KGO Mislinja 14. 11. 2 015 (ni 
usklajen) 

20.  Spodbujanje nadaljevanja priprave 
knjige o delovanju članic ( Petra 
Planinc) 

Članice KGO vse leto – skupna 
naloga članic 

 
Stalne naloge : 

- redno in sprotno obveščanje o delu članic v gasilcu, lokalnih časopisih, internetnih 
straneh ter poročanje posameznih aktivnosti predsednici za delo s članicami KGO, 

- sodelovanje z vodstvom KGO , 
 sodelovanje s komisijo za članice GZS in ostalimi komisijami. 

REGIJA LJUBLJANA I 

 JAN -  posvet (po možnosti za gasilce, to pomeni za vse),  
 MAR - seminar za članice: USPEH in ODGOVORNOST II in spoznavanje urejenosti 

gasilstva v Avstriji, 
 spomladi in/ali jeseni - Zrcalce – družabni večer z debato (za vse), 
 NOV - praktične vaje za gasilke (vaje za operativke). 

 

REGIJA LJUBLJANA II 

  PROGRAM DELA KOMISIJE ZA ČLANICE REGIJE LJUBLJANA II ZA 
LETO 2015 

ČASOVNI 
OKVIR 

1.  Seja Komisije za članice Regije Ljubljana II. 
(2-3) 

 

2.  Udeležba  na izobraževanju za predsednice Komisij za članice 
regije, GZ in PGD - Prebold 

28. 03. 2015 

3.  Udeležba na izobraževanju Sveta članic IG  
(predsednica, namestnica)  

07. 03. 2015 

4.  Srečanje članic Regije Ljubljana II. –  GZ Kočevje 3.  07. 2015 

6.  7. Pohod članic GZS 
 

4.  07.  2015  

7.   Medgeneracijsko srečanje članic in veteranov GZS 29. 08. 2015 

8.  Posvet za predsednice Komisij za članice v GZ – dvodnevni –  

Kranjska Gora 

20. - 21. 11. 
2015 
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REGIJA LJUBLJANA III 

Redne seje Na lokacijah različnih  
GZ v regiji 

Datum 

Srečanje predsednic komisij članic 
PGD v regiji Ljubljana III 

GZ Komenda 24. 1. 2015 

Regijski posvet članic v 
organizaciji GZ Moravče 

GZ Moravče 16. ali 23. 5.2015 

7. Pohod članic na Kisovec GZ Kamnik 4. 7. 2015 
Medgeneracijsko srečanje članic in 
veteranov GZS 

GZ Sežana 29. 8. 2015 

Udeležba članic GZS na posvetu Kranjska Gora 13.- 14. 11. 2015 
Ustvarjalna novoletna delavnica GZ Domžale november 
Izobraževanje za predsednice 
komisij GZ in PGD 

Prebold 28. 3. 2015 

 

MARIBORSKA REGIJA 

  PROGRAM DELA ČASOVNI OKVIR KRAJ  

1. Organizacija regijskega posveta za članice oktober Pečke 

2. Seje predsednic Komisij GZ Mariborske regije 5 x po dogovoru 

3. 
Izobraževanje za predsednice regije, GZ in 
PGD marec Prebold 

4. 
Medgeneracijsko srečanje članic in veteranov 
GZS avgust GZ 

5. 
Posvet predsednice Komisij za članice GZ - 
dvodnevni november po dogovoru 

6. Pohod članic na Kisovec - GZ Kamnik julij GZ Kamnik 
 

NOTRANJSKA REGIJA 

- priprava poročil za občne zbore, 

- izobraževanje na tečajih, 

- permanentno izobraževanje, 

- mentorstvo mladim, 

- pomoč pri organizaciji tekmovanj, 

- priprava in udeležba na tekmovanju v Lazah, 

- tekmovanje s staro brizgalno v Novi vasi, 
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- sodelovanje na svečanih in drugih prireditvah, 

- strokovna ekskurzija v Gasilsko brigado Koper, 

- nagradni izleti in letovanje za pionirje in mladino, 

- medgeneracijsko druženje /članice, veterani/, 

- oktober -  mesec požarne varnosti -  sodelovanje s šolami, vrtci, gasilskim 

krožkom, 

- vaje in požarna preventiva po društvih oz. zvezah, 

- priprava poročila za bilten, 

- udeležba na posvetu  v organizaciji GZS, 

- posvet za članice Notranjske regije v organizaciji GZ Cerknica, 

- pomoč pri obdarovanju otrok, novoletnih delavnicah…. 

Čas izvedbe in nosilci dejavnosti so opredeljeni v zveznih in v regijskem planu. 

OBALNO-KRAŠKA REGIJA 

Zap. 
št. 

Vsebina programa Kraj izvedbe Datum 

1. Seje Sveta članic GZS - izvajanje 
programa 

Po dogovoru jan.- dec. 

2. Seje komisije za delo s članicami 
OKR 

Po dogovoru 
korespondenčne 

jan.- dec. 

3. Udeležba članic na svečanih 
prireditvah (občni zbori, obletnice 
PGD, GZ, proslave) 

Kraj organizatorja jan.- dec. 

4. Izobraževanje in usposabljanje 
članic, gasilske vaje 

GZ, OKR. GZS jan.- dec. 

5. Priprava in udeležba na tekmovanjih kraj organizatorja jan.- dec. 
6. Izobraževanje Sveta članic 

(predsednice, namestnice) 
Ig 7. 3. 2015 

7. Izobraževanje za predsednice 
Komisij za članice regije, GZ in PGD 

Prebold 28. 3. 2015 

8. Regijski posvet članic OKR Piran 30. 5. 2015 
9. 7. pohod članic GZS Kamnik 4. 7. 2015 
10. Medgeneracijsko srečanje članic in 

veteranov GZS 
Sežana 29. 8. 2015 

11. Udeležba na posvetu predsednic 
Komisij za delo članic na gasilskih 
zvezah 

Kranjska Gora 20./21. 11. 2015 

12. Dobrodelne akcije kraj organizatorja jan.- dec. 
 
Stalne naloge: 

- sodelovanje z vodstvi GZ in strokovno službo GZS, 

- sodelovanje z vsemi komisijami v regiji in na GZS, 

- udeležba predsednice oz. namestnice komisije OKR na sejah regijskih svetov, 

- udeležba predsednic komisij UO zvez ter nuditi pomoč predsednicam komisij 

PGD. 
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PODRAVSKA REGIJA 

  
   PLAN DELA ZA LETO 2015 
 

- organizacija posveta članic, 

- srečanje članic, ki ga organizira vsako leto druga gasilska zveza, 

- udeležba na pohodu članic, ki ga organizira GZ Kamnik in GZS, 

- udeležba na 2. medgeneracijskem srečanju članic in veteranov. 

- Gasilske zveze se vključujejo tudi v druge dejavnosti, ki jih organizira Svet 

podravske regije. 

- Članice si v svojih zvezah pripravljajo delavnice, vključujejo se v delo operative, 

pripravljajo vaje ter se  izobražujejo. 

POMURSKA REGIJA 

 
Program dela komisije za delo z članicami pri GRSP za leto 2015 

 
1. Obisk občnih zborov GZ. 
2. Izobraževanje članic. 
3. Izobraževanje in družabni večer predsednic in namestnic GZ Pomurja – zimski 

meseci. 
4. Izobraževanje predsednic komisij GZ – Prebold 28. 03. 2015 GZS. 
5. Pohod članic GZS – GZ Kamnik, 04. 07. 2015 
6. Medgeneracijsko srečanje članic in veteranov – GZ Sežana, 29. 08. 2015 
7. Posvet in srečanje članic Pomurske regije.  
8. Dvodnevni posvet za predsednice komisij za članice GZS 20. in 21.11.2015 

 
 

POSAVSKA REGIJA 

PROGRAM DELA ZA ČLANICE PRI REGIJI POSAVJE ZA LETO 2015                                                     
 
VSEBINA PROGRAMA KRAJ DATUM 
Seje, sestanki komisije za članice  skozi celo leto 
Izobraževanje članic  skozi celo leto 
Gasilska tekmovanja  skozi celo leto 
Sodelovanje z ostalimi gasilskimi zvezami in 
regijami 

 skozi celo leto 

Izobraževanje sveta članic GZS Ig 7. 3.2015 
Izobraževanje predsednic komisij regij, GZ in 
PGD 

Prebold 28.3.2015 

Posvet članic Posavsko – Zasavske regije GZ Trbovlje  18.4.2015 
Regijsko tekmovanje GZ Krško 20.9.2015 
60 let GZ  GZ Junij 2015 
Sedmi pohod za članice GZ Kamnik 4.7.2015 
Medgeneracijsko srečanje  Obalno kraška regija – 

GZ Sežana 
29.8.2015 
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Sodelovanje v mesecu požarne varnosti: 
okrogla miza, pokalno tekmovanje za članice  

GZ Krško, PGD Raka 17.10.2015 

Posvet članic - predsednic Kranjska Gora 20. in 
21.11.2015 

         
 

SAVINJSKO-ŠALEŠKA REGIJA 

 

 PROGRAM DELA ČASOVNI OKVIR 

1. Seje komisije za članice – dve do tri  

2. 
Izobraževanje Sveta članic (predsednice, 
namestnice) Ig 

7. marec 2015 

3. 
Gledališka predstava KUD Gomilsko "Obiravke 
so tu" 
 

7. marec 2015 

4. 
Posvet za predsednice komisij GZ in PGD GZS - 
Prebold 

28. marec 2015 
 

5. 
Priprava posveta Celjske in SA-ŠA regije 
(organizator GZ Zg. Sav.doline) 

18. april 2015 

6. Srečanje članic SA-ŠA  9.5. 2015 
7. Udeležba na 7. Pohodu članic GZS 4.7.2015 

8. 
Medgeneracijsko srečanje članic in veteranov 
GZS 

29.08.2015 

9. 
Udeležba na posvetu za predsednice komisij za 
članice v GZ - dvodnevni (Kranjska gora - še 
dogovori) 

20. in 21. november 
 

 

SEVERNOPRIMORSKA REGIJA 

 

 
PROGRAM DELA ČLANIC 

SEVERNOPRIMORSKE REGIJE 2015 
KRAJ 

ČASOVNI 
OKVIR 

1. Spodbujanje članic k udeležbi na 
tekmovanjih Matevža Haceta, gasilsko 
taktična tekmovanja, FF Combat,..) 

/ stalna 
naloga 

2. Spodbujanje članic k organizaciji operativnih 
vaj za članice, udeležba članic na 
izobraževanjih in drugih aktivnostih 
(sestanki,vaje,proslave,…) 

po gasilskih 
zvezah 

stalna 
naloga 

3. Sodelovanje na sejah poveljstva in 
predsedstva SPR  

po gasilskih 
zvezah 

3-4 krat 
letno 

4. Udeležba na Medgeneracijskem srečanju 
članic in veteranov GZS 

Sežana  29. 8. 2015 

5.  Prisotnost na Izobraževanju Sveta članic 
(predsednice, namestnice) 

Ig 7. 3. 2015 

6. Posvet članic Severnoprimorske regije  na območju 
Občine Cerkno 

november 
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7. Udeležba na posvetu predsednic komisij za 
članice v GZ- dvodnevni 

Kranjska Gora 20.- 21. 11. 
2015 

8. Organizacija zaključkov leta za članice po gasilskih 
zvezah 

december 
2015 

 

ZASAVSKA REGIJA 

 

VSEBINA PROGRAMA KRAJ IZVEDBE DATUM 

Seje, sestanki komisije  2 - 3 seje  skozi celo leto 

Izobraževanje članic   skozi celo leto 

Sodelovanje z ostalimi GZ in regijami 
 

skozi celo leto 

Gasilska tekmovanje   skozi celo leto 
Izobraževanje Sveta članic (predsednice, 
namestnice) IG 7.3.2015 

Organizacija izobraževanja za predsednice 
komisij za članice regije, GZ in PGD Prebold 28.3.2015 

Posvet članic regije Zasavje in Posavje  GZ Trbovlje 18.4.2015 
 
 

12. POROČILA IN ČLANKI O DELU ČLANIC V REGIJAH  

BELOKRANJSKA REGIJA 

POROČILO O  DELU ČLANIC BELOKRANJSKE REGIJE ZA LETO 2015 

Res je, ležimo na jugovzhodu Slovenije. Na eni strani Gorjanci, ki nas varujejo  pred 
globalnim vrvežem in na drugi strani neokrnjena pokrajina reke Kolpe. Tukaj deluje 
naša regija. Sestavljajo jo tri GZ, Črnomelj, Metlika in Semič, v katere je vključenih 54 
prostovoljnih gasilskih društev.  
 
V vseh gasilskih zvezah imamo društva, ki so zelo aktivna in tista,  ki so malo manj. 
Vendar povsod je doma pravi gasilski duh, v katerem živi pomoč, varnost, strokovnost.  
Tako tudi naše članice kažejo vnemo in voljo po znanju, strokovnosti, dodatnih 
izobraževanjih in druženju. V vsaki zvezi smo letos organizirale srečanje članic, ki smo 
jih oplemenitile s pohodom v naravo in obiskih naših gasilskih domov, organizaciji 
različnih delavnic  ali gasilskih tekmovanjih in v balinanju. Tako so nam letos regijski 
posvet članic pripravile članice GZ Črnomelj. Srečanje so organizirale ob reki Kolpi v 
Vinici, rojstnem kraju našega velikega slovenskega  pesnika Otona Zupančiča. 
 
Vesele smo, da se kljub vsakodnevnim opravilom in službi število udeleženk vsako leto 
povečuje. Predvsem druženja so nas pripeljala, da se vse več članic odloči za opravljanje 
tečaja za gasilca, da imamo vsako leto tudi kakšno vodjo skupine več, ali celo častnico ali 
sodnico. Tako imamo v svojih vrstah tudi podpredsednico občinske gasilske zveze.  
Članice GZ Črnomelj so tudi letos samostojno izpeljale operativno vajo.  
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Da pa so naše članice aktivne tudi v tekmovalnih vodah, so iz  zadnjega državnega 
tekmovanja starejše gasilke prinesle 3. mesto. Vse več ekip pa se udeležuje tudi 
tekmovanj za Belokranjski pokal, ki  deluje na zelo visokem nivoju  in so odlična  
priprava    za  regijska in državna  tekmovanja. Tako se je v kvalifikacije na državno 
tekmovanje prihodnje leto  uvrstilo kar sedem ekip iz naše regije. To članice A (tri 
ekipe), članice B, ter starejše gasilke (tri ekipe). 
 
 

Mateja Švajger, 
predsednica Komisije za delo s članicami Belokranjske regije 
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CELJSKA REGIJA 
 

Regija: CELJSKA 

Število GZ v regiji Število delujočih 
Komisij za članice 
GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 
komisij za članice  
v PGD v regiji 

8 8 79 70 
 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2015 

V vseh osmih GZ Celjske regije imamo komisije za delo s članicami, ki aktivno delujejo 
in sodelujejo v GZ, PGD ter skupno v regiji. 
Ne pozabljamo na izobraževanje, saj smo v mesecu marcu bile na izobraževanju 
predsednic članic  PGD in GZ ter njihovih namestnic v Preboldu, organizator pa je bil 
Svet članic GZ Slovenije. Regijski posvet smo imele skupaj s Savinjsko-Šaleško regijo, 
tokrat  v Solčavi, organizator pa je bila Savinjsko-Šaleška regija. 
Članice se v zimskem času udeležimo občnih zborov v društvih, GZ, kakor tudi v drugih 
GZ v naši regiji. Sodelovale smo v spajanju sesalnega voda in  pokalnem tekmovanju 
GZS tako imenovane letne lige, kjer smo članice "B" iz PGD Nova Cerkev dosegle 
odlično drugo mesto v skupni uvrstitvi. V pokalnem  tekmovanju Fire  Combat pa smo 
dobili državni prvakinji dvojic - Anito in Anjo pod imenom Vražje Zrečanke.  
 Poskrbimo tudi za lep videz gasilskih domov, v poletnih mesecih pa se udeležimo 
slovesnosti v društvih, GZ in sosednjih GZ v naši regiji ter vseh ostalih dogodkov, 
kamor smo povabljene.   
V organizaciji GZ Slovenije je bil organiziran pohod na Kisovec in medgeneracijsko 
srečanje v Sežani, kjer so se naše članice številčno udeležile.  
V jesenskem času je GZ Vojnik-Dobrna organizirala pohod za članice po obronkih 
Dobrne skupaj z GZ Celje in ostalimi članicami v regiji. 
Regijskega tekmovanja v Celju smo se udeležile članice A, članice B in starejše gasilke. 
V mesecu požarne varnosti, v oktobru, smo imele predavanje na temo MEDSEBOJNI 
ODNOSI. Organizator je bila GZ Celje, udeležba pa zelo zadovoljiva. Po PGD in GZ so šole 
in vrtci imeli dan odprtih vrat, kjer so članice sodelovale s svojo prisotnostjo. Tri 
članice iz Celjske regije pa so odšle na izobraževanje na Ig za specialnost VODJA 
ČLANIC. 
V mesecu novembru se želimo udeležiti dvodnevnega posveta za članice komisij v GZ 
in regijah na Gorenjskem, v Kranjski Gori. 
Članice smo  vseskozi aktivne na vseh področjih in ne počivamo. 
 

Danica Jezernik, GČ II, 
predsednica Komisije za delo s članicami Celjske regije 
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VRAŽJE ZREČANKE – DRŽAVNI PRVAKINJI V FIRE COMBAT 

 

Kako začeti članek, v katerem moraš zapisati vse občutke, dogodke in izzive, ki jih to 
tekmovanje ponuja članicam – gasilkam?  
Najbolje od tam, kjer se je vse skupaj začelo za naju, Vražje Zrečanke, državni prvakinji v 
kategoriji članic, za Anito Kotnik in Anjo Lampreht. 
Kot že ime najine dvojice pove, sva članici PGD Zreče. Ena malo starejša, druga malo 
mlajša, saj je med nama kar 18 let razlike. S tem hočem povedati, da leta niso ovira za to 
tekmovanje, in da se z vztrajnostjo doseže tudi cilj, ki se ti na začetku zdi nemogoč. 
 
Tekmovanje je letos prvič potekalo pod okriljem GZS, katera pa je v razpisu postavila 
pogoj za kategorijo članic, prijavljenih najmanj 5 dvojic. Prijave so bile mogoče do 30. 3. 
2015. in ravno ta večer pride v gasilski dom Matej (vodja FC ekip Zreče) in mi pove, da 
letos ne bo kategorije članic zaradi premalo prijavljenih ženskih dvojic. Manjka še ena 
prijava. Kot iz topa izstrelim: »Prijavi ekipo članic iz Zreč!« Ne morem dovoliti, da ena 
sama samcata prijava odloča o vlogi članic na tovrstnem tekmovanju. Sploh nisem 
vedela, kje bom našla partnerko, ki bo pripravljena tekmovati v Fire Combat, saj sem 
sama dve leti spremljala naše fante na teh tekmovanjih kot navijač in predobro vem, 
kako se morajo punce boriti v tej disciplini in koliko je odrekanja za ceno treninga in 
predvsem tekem. In sem jo našla. Anja je bila takoj za to. Ampak najprej sva morali 
probat, ali nama bo sploh šlo. Ali sva dovolj močni? Ali sva dovolj vzdržljivi?... Tisoč 
vprašanj, na katera sva morali najti odgovore tako, da sva najprej naredili vajo po 
sklopih in ko nama je uspela vaja v celoti, sva od vodstva društva dobili zeleno luč za 
manjkajočo opremo (rokavice, škornje) in opravljanje zdravniškega pregleda po 4. členu, 
kateri je bil opravljen v četrtek, v soboto, 9. 5., pa že prva tekma v Žužemberku. Trema 
naju je dajala že cel teden in edini cilj in željo na tej tekmi sva imeli, priti čez progo – priti 
do cilja. Za čas tako nisva vedeli, kaj lahko pričakujeva. Zaprti v svoj svet pod masko 
dihalnega aparata sva se odlepili od štarta in v najini glavi glas, ki nama govori: »Zmoreš, 
zmoreš….pokaži jim, da zmoreš..« In sva zmogli. Še več - zmagali sva. Nepopisno veselje 
nama je dalo novega zagona. Trening se je nadaljeval in tekme tudi.  
In na koncu rezultat: Vražje Zrečanke neporažene na vseh šestih tekmah (eno sva 
izpustili zaradi drugih obveznosti) osvojili naslov državnih prvakinj Fire Combat v 
kategoriji članic. 
 
Velika zahvala za dosežen rezultat pa gre najinim fantom v ekipi Fire Combat Zreče, 
kateri so verjeli v naju in nama pomagali z nasveti na treningih in tekmah. Seveda pa 
brez podpore vodstva PGD Zreče ne bi bilo izvedljivo, saj so naju podprli v želji 
tekmovati v najtežji gasilski disciplini Fire Combat. 
Upam, da bo ta zgodba navdušila še katero dvojico članic v naših gasilskih vrstah, da se 
nam-članicam ne bo treba več boriti za obstoj kategorije članic v tekmovanju Fire 
Combat. 
           

Anita Kotnik 
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ZGODOVINA PGD DOBRNA – PRVA ŽENSKA EKIPA V SLOVENIJI 

 

S pozidavo Toplic in z razvojem kraja se je pokazala potreba po organiziranem čuvanju 

premoženja. V samih Toplicah so bile formirane požarne straže, vendar pa te niso bile 

dovolj, da zagotovijo požarno varnost v kraju, posebno, ker se je iz leta v leto pojavljalo 

vedno več požarov. Tako je leta 1875 bilo na pobudo lastnikov Toplic, premožnih 

kmetov, obrtnikov in trgovcev ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Dobrna. Ob 

ustanovitvi je društvo štelo 18 članov. Za prvega načelnika je bil izvoljen hotelir Franc 

OROSEL. 
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Prostore za potrebe gasilskega društva so odstopile Toplice (sedanjo mizarsko 

delavnico). O samem delu društva pred 1. svetovno vojno ne vemo veliko, saj je bila v 

času vojne večina arhiva uničenega. Ohranile so se slike in nekaj zapiskov o ustanovitvi. 

Vemo, da so posedovali štirikolesno ročno brizgalno, ki so jo poganjali 4 člani, nekaj 

cevnega materiala, dvojak in dva ročnika. Ohranjeno je nekaj orodja iz takratnega časa, 

ročne črpalke pa žal ni več. 

Kot zanimivost in drag spomin na čase pred 1. svetovno vojno je slika iz leta 1908, na 

kateri je ženska ekipa, ki je čuvala domove med vojno, ko so možje in fantje odhajali na 

fronto. Po ustnem izročilu so članice društva bile v večini žene in dekleta članov društva, 

kot je razvidno iz fotografije (poveljnik Peter OROŽNIK, poleg stoji njegova žena). V 

žensko ekipo so bile včlanjene predvsem žene, zaposlene v gostinskih lokalih in 

kopališču Toplic Dobrna in kot zanimivost je bila v ekipo včlanjena tudi ga. ROŽANC, 

takratna lastnica hotelov v Dobrni. Po do sedaj znanih podatkih je bila to prva ženska 

gasilska ekipa, ustanovljena v Sloveniji. Delovanje društva nam je nekoliko bolj poznano 

v času med obema vojnama, saj so dogodki lepo opisani v knjigi zapiskov, ki je napisana 

v rokopisu z gosjim peresom.  
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DOLENJSKA REGIJA 

POROČILO ČLANIC DOLENJSKE REGIJE 

Gasilstvo nam daje novo energijo, podarja nam številne lepe in nepozabne trenutke, 
obogatene z novimi prijateljstvi. V gasilstvo vlagamo veliko prostega časa, vendar nam 
za vse to ni nikoli žal. 
Članice v društvih gasilskih zvez Dolenjske regije: Novo mesto, Šentjernej in Trebnje , 
smo  aktivne na različnih področjih gasilske organizacije: se izobražujemo, tekmujemo, 
sodelujemo na proslavah, veselicah in ostalih prireditvah. Kot delegatke se udeležujemo 
občnih zborov tako na nivoju društev kot gasilskih zvez. Lepo urejenih gasilskih domov 
ne bi bilo brez pridnih rok gasilk. 
Komisija članic pri posameznih zvezah deluje po najboljših močeh. V tem letu se je 
zgodilo in uresničilo kar lepo število projektov, ki so jih komisije članic zapisale v letni 
program.  
 
Iz novomeške zveze sta se dve članici udeležili zanimivega in poučnega posveta v 
Preboldu. Izvedle so tudi srečanje veterank in veteranov, ki se ga je udeležilo skupno 
400 gasilk in gasilcev ter gostov iz koprske brigade in pobrateni iz Sarajeva. 
Gasilke se družimo tudi na delavnicah in pohodih. Pred dnevom mrtvih smo izdelovale 
ikebane. Intenzivno smo članice sodelovale pri praznovanju 60-letnice novomeške 
gasilske zveze.  V mesecu decembru planiramo potovanje z vlakom na večerni ogled 
novoletno okrašene in razsvetljene Ljubljane. V času do konca leta bomo pripravile 
srečanje članic naše zveze v gasilskem domu v Škocjanu, kjer si bomo ogledale razstavo 
slik otrok na temo gasilstva in še nekaj zanimivih vaj, za zaključek pa si bomo ogledale še 
žive jaslice v vasi Zavinek pri Škocjanu.  
 
V trebanjski gasilski zvezi gasilke začnejo kar drugo soboto v januarju tradicionalno 
ponovoletno srečanje gasilk z živo glasbo, animacijo, medsebojnim obdarovanjem, ki se 
ga udeleži preko 100 članic in v prijetnem vzdušju vztrajajo do zgodnjih jutranjih ur.  
V aprilu si je več kot 40 članic ogledalo predstavo Moška copata, za kar je del vstopnice 
sofinancirala tudi zveza. Skrbno so se pripravile tudi za pohod ob 60-letnici trebanjske 
zveze, ki pa zaradi zelo slabega vremena ni bil izveden. Ekipe članic so sodelovale na 
tekmovanju zveze in regije. Članice so sodelovale tudi pri pripravi in izvedbi 
praznovanja 60. obletnice GZ Trebnje: na svečani akademiji in na osrednji prireditvi s 
parado, kjer so sodelovale v ešalonu članic. V septembru so izvedle tudi tradicionalno 
srečanje članic v PGD Šentlovrenc, ki se ga je udeležilo preko 70 članic. Na novembrski 
seji so pregledale opravljene aktivnosti in aktivnosti, ki jih bodo še izvedle do konca leta 
ter hkrati snovale že program za prihodnje leto, ki bo prav tako poln različnih in 
zanimivih aktivnosti.  
 
Tudi v Gasilski zvezi Šentjernej gasilke sledijo realizaciji zastavljenega plana tako v 
komisijah društev kot v komisiji same zveze.  Tekmovanje ekip članic na nivoju zveze in 
regije je bilo zadovoljivo zastopano. Gasilke so nepogrešljive tudi pri prireditvah in v 
aktivnostih meseca požarne varnosti. Svoje interese uresničujejo še preko različnih 
delavnic in drugih oblik izobraževanja, ki se odvijajo v sklopu posameznih društev. 
 

Združeno poročilo pripravile:  
Martina Goršin, Barbara Bašelj in 

Olga Smolič ter Mojca Femec 
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GORENJSKA REGIJA 
 

Regija: GASILSKA ZVEZA GORENJSKE 

Število GZ v regiji Število delujočih 

Komisij za članice GZ 

v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih komisij za 

članice  v PGD v regiji 

10 10 134 PGD in  

18 PIGD 

67 komisij je vpisanih v 

Vulkan. 

V cca 80 PGD delajo članice. 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2015 
 V petek, 21. novembra 2014 je potekal Posvet za članice GZ Gorenjske v 

organizaciji KČ GZ Naklo. Predavanja so bila: Predstavitev Podbrezij – članic GZ 
Naklo, Priznanja in odlikovanja – Vili Tomat, Družbeni pomen PGD in zgodovina 
članic – Alenka Pipan, Intervencija od A do Ž – Tomaž Vilfan in skriti gost – Darko 
Džurić. Prisotnih je bilo 102 članic.  

 Izobraževanja za predsednice komisij članic regije, ki je potekal 28. marca v 
Preboldu, se je iz GZG udeležilo 7 članic. 

 V sredo, 1. aprila, smo bile prisotne na občnem zboru GZ Gorenjske v prostorih 
TNP na Bledu. 

 in 12. aprila se je 10 članic z Gorenjske udeležilo izobraževanja 9. strokovnih 
dnevov Borisa Stevanoviča na Rogli.  

 Sredi aprila je bilo v Mavčičah izvedeno preverjanje za sodnike, katerega so tudi 
vse prisotne članice opravile pozitivno. 

 Sredi maja je potekalo regijsko preverjanje ekip PP v Bohinjski Bistrici. Nekatere 
članice so tekmovale v ekipah PP, druge članice so bile imitatorke in nekatere so 
se urile za delo v enoti INFOCOM, ki je podpora štabu CZ.  

 in 17. maja je v Švici potekalo Srečanje gasilcev Evrope, katerega se je iz Slovenije 
udeležilo 5 članic z Gorenjske. 

 V soboto, 30. maja, je v organizaciji PGD Zabreznica in počastitev 120-letnice 
njihovega PGD potekalo 29. srečanje članic GZ Gorenjske. Večer so popestrile 
Navihanke. Na srečanju so se članice pomerile v vaji raznoterosti za članice 
(spajanje B in  C cevi s trojakom), vezanje vozlov, navezava sekirice, metanje vrvi 
in gašenje z vedrovko) in vaji s staro motorno brizgalno. Za teoretični del je bilo 
potrebno znati vprašanja od 102 do 152 za Matevža Haceta ter zgodovino 
Zabreznice in PGD Zabreznica. Na srečanju je sodelovalo 81 ekip oziroma 450 
članic.  

 Od 11. do 13. junija je potekal sejem Interschutz v Hanovru. Z Gorenjske se je  
sejma udeležilo 5 članic. 

 Na Gorenjskem imamo enkrat letno skupno srečanje vseh gasilcev (članic, članov 
in veteranov), ki smo ga poimenovali Dan gasilcev.  V letu 2015 smo izvedli Dan 
gasilcev v soboto, 11. julija, ob 110-letnici PGD Predoslje z veliko parado. 

 V soboto, 22. avgusta, smo članice izvedle 3. taktično vajo članic GZ Gorenjske v 
organizaciji PGD Podblica, GZ MO Kranj. Ocenjevalci so izvedbo vaje in vodenje 
vaje zelo pohvalili, kajti vaja je bila zahtevna zaradi samega terena – breg. 

 V soboto, 29. avgusta, so se članice in veterani iz PGD Stara Fužina in PGD 
Mojstrana udeležili 2. medgeneracijskega srečanja članic in veteranov v Sežani. 

 V septembru so potekala po zvezah občinska tekmovanja.  
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 V soboto, 3. oktobra, smo izvedli v Radovljici regijsko tekmovanje za mladino, kjer 
je bilo prisotnih veliko članic kot mentoric mladine. 

 V soboto, 10. oktobra, pa smo v Škofji Loki izvedli regijsko tekmovanje za člane in 
starejše gasilce. Sodelovalo je 21 ekip članic A, 17 ekip članic B in 10 ekip starejših 
gasilk. 

 Čez vse leto smo se članice udeleževale različnih tekmovanj (Lombarjev 
memorial, pokalna tekmovanja, curkomet PGD Zgornji Brnik, Pokal Bohinja, 
Barletov memorial,…..). 

 Po posameznih zvezah smo članice same izvedle vaje članic (GZ MO Kranj, GZ 
Kokra, GZ Tržič, GZ Kranjska Gora z GZ Tolmin in GZ Bovec). 

 V GZ Jesenice, GZ MO Kranj, GZ Kokra in GZ Tržič smo članice organizirale svoja 
srečanja. 

 Članice smo se udeležile parad ob različnih obletnicah in dogodkih (90-letnici PGD 
Podbrezje, prevzem avtomobila v PGD Leše,….).  

 Poleg vsega zgoraj naštetega smo članice sodelovale kot imitatorke na dveh 
velikih regijskih vajah, in sicer spomladi na vaji POTRES BLED 2015 na Bledu in 
jeseni v vaji PREDOR STEN v Škofji Loki. 

  
 

V Komisiji za članice GZ Gorenjske smo imele to leto zelo veselo. V začetku leta je Jana 
Potočnik praznovala 30 let in Slavica Klemenčič 50 let. V začetku junija je Lučka Pirih rodila 
sinčka Naceta. Ravno za posvet članic GZS pa ima okroglih 60 let naša Mojca Pečar. 
Vse članice Gorenjske ob tej priliki vsem zgoraj navedenim želimo veliko zdravja in tudi 
sreče. 
 
 

Manca Ahačič, VGČ, 
predsednica Komisije za članice GZ Gorenjske 

 

 

KOROŠKA REGIJA 

Regija: KOROŠKA 

Število GZ v regiji 
 

Število delujočih 
Komisij za članice 
GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 
komisij za članice  
v PGD v regiji 

4 4 31 31 
 

  
Koroško regijo sestavljajo štiri gasilske zveze, in sicer: GZ Mislinjske doline, GZ 
Mežiške doline, GZ Dravograd in GZ Dravske doline. V komisiji za članice iz 
posameznih zvez poleg predsednice sodelujejo tudi namestnice in prav tako na zvezah 
pri posameznih društvih. V letu 2015 smo članice Koroške regije delale po izdelanem 
planu, prav tako vsa društva po posameznih zvezah. Imele smo 2 redni seji.  
 
V letu 2015 smo se udeležile naslednjih skupnih aktivnosti: 

- Sestanki članic regije, zveze in pa po posameznih društvih. 
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- Pohod po trasi gasilsko reševalne vaje » URŠLJA« 2012 (35 članic). 
- Udeležba na pokalnih tekmovanjih, in sicer na Muti, Mislinji, Libeličah, 

Vuhredu, Bevčah in Sv. Štefanu. 
- Čiščenje gasilskega muzeja na Muti, selitev arhiva in urejanje le tega (7 članic). 
- Udeležba na pogrebih – 71 članic. 
- V mesecu juniju delavnice za otroke (23 gasilk), juliju tabor mladine (27 članic), 

v mesecu avgustu pa kopanje (19 članic). 
- Udeležba okroglih obletnic sosednjih društev, in sicer: 50 let PGD Trbonje – 15 

članic, 140 let PGD Dravograd – 15 članic, 140 let PGD Radlje – 53 članic, 110 
let PGD Ribnica na Pohorju – 12 članic. 

- Izobraževanje na Igu – pridobitev specialnosti – IDA – 3 članice, sodnik – 5 
članic, TRE – 2 članici in informator – 1 članica. 

- Tekmovanje ekip Prve pomoči – 5 članic. 
- Sodelovanje na gasilskem teku »RAD MAM RADLJE« - tek na 5 in 10 km, 

redarstvo in pripravljenost ekip za prvo pomoč ( 16 članic). 
- Sodelovanje na zaključni vaji za gasilca na Sv. Vidu ( 5 članic), vaja na OŠ (11 

članic). 
 
Članice KGO pa so poleg zgoraj naštetega  aktivne po posameznih zvezah in po 
društvih, in sicer:  mentorstvo mladine, tajniško delo, blagajniško delo, sojenja, 
operativne dejavnosti… 

Aktivnosti do konca leta: 
 14. 11. 2015 – posvet in srečanje članic KGO v Mislinji, 
 20. in 21. 11. 2015  - udeležba na  posvetu  predsednic in namestnic Komisij za 

članice GZS  v Kranjski Gori.  
 Za konec leta pa vsaka gasilska zveza organizira prednovoletno srečanje članic 

v smislu delavnic (izdelovanje novoletnih vizitk) in obdarovanje gasilskih 
otrok. 

 
 

Leonida Matjaž, GČ II. st., 
predsednica Komisije za delo s članicami KGO 

      
 
 

OB PRAZNOVANJU 140-LETNICE PGD RADLJE OB DRAVI TUDI OTVORITEV 
IN PREVZEM NOVEGA GASILSKEGA DOMA 

 
Avtorica članka: Vesna Mazgan, PGD Radlje ob Dravi 
Fotografije: Izidor Jesenk 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi je 12. septembra praznovalo 140-letnico 
obstoja. Čeprav so bili začetki marenberške požarne brambe (kraj se je v tistem času 
uradno imenoval Marenberg - op. a.) dokaj skromni, so radeljski gasilci skozi zgodovino 
svojega delovanja dokazali, da se s trdim delom, vnemo ter vztrajnostjo lahko doseže 
marsikaj – tudi selitev v nov in sodobno opremljen gasilski dom, kar v današnjih časih 
predstavlja še toliko večji podvig. 
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Prostovoljno gasilsko društvo ima od leta 1997 status gasilske enote širšega pomena in 
je osrednja enota v občini. Danes društvo šteje okoli 240 članov, od tega je 55 
operativnih gasilk in gasilcev. Z investicijo, vredno okoli 800.000 evrov, za katero je del 
sredstev s prodajo starega gasilskega doma društvo pridobilo samo, okoli 40.000 evrov 
je bilo zbranih donacij, preostanek pa bo zagotovila Občina Radlje ob Dravi, so radeljski 
gasilci pridobili večje prostore in garaže, med drugim tudi sobo za polnjenje tlačnih 
posod, pralnico za oblačila, večjo garderobo in stolp, ki je namenjen vajam in 
usposabljanjem za reševanje in gašenje v višjih nadstropjih.  
 
Praznovanje se je pričelo v petek, 18. septembra, s slavnostno sejo. V soboto, 26. 
septembra, je sledila slovesnost ob otvoritvi novega gasilskega doma in gasilska parada, 
katere se je udeležilo okoli 360 gasilcev. Osrednja govornica je bila ministrica za 
obrambo RS Andreja Katič, ki je ob tej priložnosti čestitala radeljskim gasilkam in 
gasilcem ob tako visokem jubileju ter odprtju novega gasilskega doma. Ob tem je 
poudarila, da ta dogodek ne pomeni le prelomnice za radeljsko gasilstvo in občine Radlje 
ob Dravi nasploh, ampak predstavlja tudi velik uspeh za slovensko gasilstvo. Med 
govorniki so bili tudi poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, župan Občine 
Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik in predsednik PGD Radlje ob Dravi Primož Ternik. 
Po končani slovesnosti in blagoslovu novega gasilskega doma, ki ga je opravil radeljski 
župnik Jože Gomboc, so ministrica, radeljski župan in predsednik PGD Radlje ob Dravi 
prerezali slavnostni trak ter s tem vsem prisotnim občanom in gostom omogočili ogled 
nove pridobitve.   
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OBLETNICA IZLETA Z LOJTRNIKOM 

 
V lanskem poletju smo si libeliške veteranke po napornem tekmovalnem obdobju 
privoščile izlet s pravim starodobnim lojtrnikom. Atrakcija, ki jo je bilo treba letos 
ponoviti. 
Tudi letos smo se, po uvrstitvi enote starejših gasilk na državno tekmovanje, zmenile za 
zaslužen izletniški dan z libeliškim lojtrnikom po okoliških hribih, preko Strojne do 
koroške turistične vasice Šentanel. Ogledale smo si nekaj zanimivosti te koroške vasice, 
pokramljale s prijaznimi domačini, nato pa se vrnile v Libeliče, kjer nas je sprejel in 
pogostil predsednik KS Libeliče. 
Kako malo je potrebno za lep in velik dan, ki se ga bomo še vse dolgo spominjale. 

 
            

Berta Juteršek, PGD Libeliče 
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ČISTILNA AKCIJA – OČISTIMO NASELJA V OBČINI DRAVOGRAD 

 
Čistilna akcija Očistimo Slovenijo, ki poteka sedaj že tradicionalno vsako leto, ima 
precejšen odziv tudi pri gasilkah v PGD Libeliče. Pred gasilskim domom se nas je zbralo 
kar lepo število, pripravljenih na akcijo. Poleg čiščenja naše vasi in zaselkov, smo imele 
ob zaključku polno lepih doživetij.  

 
 

Berta Juteršek, PGD Libeliče 
 

 OPERATIVNO TAKTIČNA VAJA ČLANIC GZ MEŽIŠKE DOLINE 

 
 
11. 10. 2015 ob 16. uri je v Črni na Koroškem potekala 7. operativno taktična vaja članic 
GZMD. Na vaji so sodelovale članice iz vseh društev  naše zveze, in sicer 39 gasilk, 
sodeloval pa je še  gasilec Koroškega gasilskega zavoda Ravne  z ALK. 
Namen in cilji vaje so bili predvsem:     
- izvajanje notranjih napadov v goreč objekt, 
- reševanje s pomočjo avto-lestve,  
- odvzem vode iz vodnih virov s pomočjo MB, 
- reševanje ujetih in oskrba poškodovanih. 
Obveščanje je potekalo preko ReCO Slovenj Gradec. Na vaji so prisotne pokazale svoje 
znanje in usposobljenost s strani pridobljenih specialnosti, in sicer komunikacija preko 
UKW postaj, rokovanje in delo z IDA. Strojnice, bolničarke ter vodja intervencije pa so 
pokazale, da so uspešne tudi pri tem opravilu. Čeprav smo se ves čas vaje spopadale še z 
močnim dežjem, je vaja uspela Največjo pohvalo pa smo prejele od prisotne županje 
Črne, ki je pri analizi vaje pohvalila našo delo, vztrajnost in pa strokovnost. 
Vajo so si ogledali tudi vsi funkcionarji posameznih društev. Ogleda pa se je kljub dežju 
udeležilo veliko civilistov. 
  

Darja Gorenšek, 
predsednica Komisije za delo s članicami GZ Mežiške doline 
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V soboto, 17. 10.  je v organizaciji PGD Ožbalt potekala vaja za članice GZDD za leto 2015. 
V strnjenem blokovskem naselju Vurmat je zagorelo v enem izmed stanovanj v 2. 
nadstropju.  
Članice so: 

- vstopile v objekt z IDA ter iznesle ponesrečenca in jeklenko;  
- nudile prvo pomoč ponesrečencem;  
- postavile lestev in naredile napad na balkon objekta;  
- varovale sosednje objekte;  
- oskrbovale cisterne z vodo.  

Požar je bil uspešno pogašen. 
Po vaji je bila opravljena analiza, na kateri ni manjkalo pozitivnih kritik na račun izvedbe 
in vodenja vaje. Poveljnik GZDD, tov. Tomaž Kristan pa je dodal, da marsikatera moška 
vaja ni speljana na takšnem nivoju, kot je bila ta. 
 
Na vaji je sodelovalo 32 članic iz 7 gasilskih društev: PGD Ožbalt, PGD Brezno-Podvelka, 
PGD Radlje, PGD Vuhred, PGD Ribnica-Josipdol, PGD Vuzenica in PGD Muta. 
 
Namen vaje: 
- preverjanje operativne usposobljenosti članic GZDD, 
- rokovanje z opremo, 
- preverjanje delovanja zvez. 
 
Občina Podvelka je po vaji priskrbela malico za vse udeležence. 
 

Tjaša Garmut, PGD Ožbalt, 
vodja vaje 
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REGIJA LJUBLJANA I 

 
Regija: Ljubljana I 
 
Število GZ v regiji Število delujočih* 

Komisij za članice GZ 
v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih* 
komisij za članice  v 
PGD v regiji  

10 9 105 + 1 PIGD 61 
* v Vulkan vpisane komisije 
 
V poročilih so zajete izključno aktivnosti v organizaciji ali izvedbi na nivoju regije. 
Mnoga tekmovanja, izlete, vaje, delavnice, predavanja in usposabljanja izvajajo GZ ali 
Komisije za članice na svojem terenu. Naše delo se postopoma razvija v smeri dela brez 
(miselnih) omejitev, skupnega pogleda na gasilstvo in iskanje poti, da smo vsi le gasilci, 
brez ločevanja po spolu. 
Hvala vsem gasilkam, ki se udeležite skupnih dogodkov in kolegicam predsednicam za 
pomoč pri organizaciji in izvedbi aktivnosti. Posebna hvaležnost velja vodstvu regije 
Ljubljana I in kolegom, ki ste nam zgled povezovanja in sodelovanja brez predsodkov.  

Marija Kunstelj  
 
7. - 8. 11. 2014 – praktične vaje (usposabljanje) za članice, Logatec 
 
Sredi novembra 2014 smo imele članice regije Ljubljana I praktične vaje na poligonu 
URSZR v Logatcu. Zaradi močnega naliva in poplav so gasilke iz dveh GZ ostale doma, na 
terenu, tako nas je bilo skupaj 25. V petkovem uvodu nam je poveljnik PGD Polhov 
Gradec Damjan Plestenjak predstavil izkušnje ob intervencijah “Žled v februarju 2014” 
in “Neurje v avgustu 2014”, predvsem z vidika vodenja intervencije. V večernem delu 
smo se bolje spoznale tudi v družabnem vzdušju. 

V soboto smo se na treh različnih delovnih 
točkah spoznavale z različnimi izzivi:  

- gašenje goreče plinske jeklenke, pod vodstvom 
Lojzeta Levičnika,  

- preizkus proge ‘Fire Combat’, pod vodstvom 
gasilcev iz PGD Dolnji Logatec in 

- postavitev tridelne lestve, pod vodstvom Toneta 
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Šušteršiča in Jožeta Pavliča iz GZ Vodice.  

Kljub slabemu vremenu je bilo naše bivanje 
prijetno in smo z zadovoljstvom in z novimi 
izkušnjami zapuščale Logatec. 

Marija Kunstelj 

Kako gasimo plinsko jeklenko – foto: Iztok 
Zajc 
Poveljnik Iztok je vedno iznajdljiv – foto: 
Marija Kunstelj 
 
 
 
9. 1. 2015 – posvet članic Regije Ljubljana I,  Škofljica 
 
Nad 180 udeležencev se je zbralo 9. januarja 2015 v večnamenski dvorani na Škofljici. 
Prisluhnile smo trem različnim predavanjem, ki pa so v sebi skrivala močna sporočila. 
Predsednik PGD Škofljica, Pavle Cigale, nam je predstavil moža, ki je pred 125 leti oral 
ledino gasilstva v naših krajih. Vinko Ogorelec je bil občinski veljak, vizionar, zaveden, 
pokončen in napreden Slovenec.  
Dr. Valerija Bužan, direktorica CUDV Draga, niza ustanov, kjer bivajo osebe s posebnimi 
potrebami, nam je približala življenje in delo v teh domovih. S kratkim filmom nam je 
predstavila  varovanca Blaža, ki vsak dan odhaja na delo v gostilnico Druga violina. Ime 
je simbolično, saj osebe s posebnimi potrebami pogosto stigmatiziramo in odrivamo na 
rob družbe. 
Pri Postojni se je 28. 12. 2014 pripetila huda množična nesreča, v kateri je bilo 
udeleženih 53 vozil. Vodja intervencije Andrej Tratnik, podpoveljnik PGD Postojna in 
vodja reševalcev Gregor Vidrih, NMP Postojna, sta v pičlem tednu dni pripravila 
briljantno analizo nesreče. Vsak s svojega zornega kota sta razkrila težave in ovire na 
intervenciji: huda burja, snežni metež, od 175 udeležencev kar 46 poškodovanih, od tega 
10 huje, en mrtev,... Andrej in Gregor, oba odlična retorika, sta pustila globok vtis. Lahko 
smo ponosni, da imamo v Sloveniji predane in srčne ljudi: gasilce, reševalce in policiste, 
ki prostovoljno ali za borno plač(il)o rešujejo tuja življenja. 
 
Ob koncu smo si na hudomušen način 
privoščili še vodilno četverico naše 
gasilske regije, ki je hrabro prenesla 
nekaj 'zbadljivk' na svoj račun. 
 
Zbranim gasilkam smo podarili slovito 
Maršičevo mazilo. Ivan Maršič, 
Škofljičan, je bil tudi velik mecen 
gasilcev, boter našega GVC-ja. 
 
 
Prijetno na pogled in okusno za želodec – 
foto: Karmen Fabjan 
Ob koncu smo poskrbeli še za suha grla 
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in kruleče želodčke. Članice PGD Škofljica smo napekle tooooliko peciva, da so mize 
komajda zdržale;)  
Razšli smo se židane volje, v duhu pa nosili stoletje staro misel Vinka Ogorelca: “Ženske, 
pridružite se nam! Gasilnim društvom bodete v veliko pomoč!“ 

             
Tekst: Karmen Fabjan, GZ Škofljica 

 
 

6. - 7. 3. 2015 – dvodnevni seminar, Sežana    
 
Nekajletna praksa gasilk naše regije je, da se zberemo na seminarju in operativni 
delavnici za članice. Vsebine obeh so zanimive, aktualne in tudi zabavne. Prednost je 
predvsem v tem, da v manjši skupini izmenjujemo izkušnje, kritično debatiramo in smo 
skozi celoten program aktivne udeleženke. Ni poudarka na masivnosti, temveč na 
kvaliteti in cilju, da pridobimo dodatno motivacijo za svoje delo v zvezah in društvih.  
Sežana 2015 je potekala 13. in 14. marca, zbralo se nas je 36. Glavnina dejavnosti se je 
odvijala v URSZR Sežana. Članice smo bile vesele, da so se nam pridružili Marinka 
Cempre Turk, poveljnik Iztok Zajc in predsednik Franc Bradeško. Vsebine prvega dne so 
bile: predstavitev udeležencev,  izmenjava primerov dobre prakse, o čem razmišlja vodja 
intervencije pri aktiviranju zračnih sil,  družabni večer – foto-potovanje »Route 66« in 
neformalno druženje. Naslednji dan smo se vprašali, kaj je uspeh, obiskali Trst in si 
ogledali poklicne gasilce in pomorsko enoto v starem pristanišču. Pogled na urejenost 
gasilske dejavnosti pri sosedih, njihova gostoljubnost in sončno vreme – vse je bilo 
razlog za nepozabne vtise. Popoldan smo zaključili z mislijo o neizkoriščenih izzivih za 
gasilke in slišali štiri osebne zgodbe udeležencev.  
 Vse vsebine smo z zanimanjem spremljali, kljub temu, da smo se z njimi nekateri že 
srečali. Kaj je tisto, ki jih dela vedno znova zanimive?  Novi pristopi, novi udeleženci, 
drugače podane vsebine. Vedno se zgodi kaj novega, ki zopet poda nove smernice, nove 
poglede, nova razmišljanja... In to je gonilo, da se ponovno srečamo v letu 2016. 

 
Katarina Golob, PGD Jezero 

 

Reševalni čoln v starem pristanišču v  Trstu in 
potrebna oprema v reševalnem čolnu.  
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Skupinska s Sežane – vse fotografije: Katarina Golob 
 

 
17. 4. 2015 – Zrcalce, zrcalce na steni povej,  Polhov Gradec  
 
V petek, 17. 4., smo se zbrali na družabnem večeru v Polhovem Gradcu. Na zabaven in 
hkrati inovativen način smo se pogledali v ogledalo. Kako?  

Štirje različni gasilski izzivi so nas postavili v zagovornike ali nasprotnike situacije: 
gasilka si na vajah zlomi noht, kar jo ustavi pri delu, ‘tanajboljša’ ekipa pride na požar in 
nima korajže za pomoč na strehi, zagnana vodja članic prejme pismo od kolega, ki 
razmišlja o nepotrebnosti njenega početja in primer dveh mladih gasilcev, ki sta izbirala 
tisto delo, ki jima je bilo všeč. Svet modrecev je na vsako situacijo pogledal bolj celovito 
in se odzval s pogledam od daleč, z ‘receptom’ za vse. Simpatična argumentiranja in 
odlično predstavljeni primeri so lahko v vsakem od nas predramili razmišljanje, če in 
koliko svoja ravnanja spreminjamo v korist skupine. Opazili smo tudi, da so bili aktivni 
govorniki zelo zahtevni do dela poveljnikov hkrati s priznanjem, da je to zahtevno delo 
tudi v smislu vodenja.  

Člani PGD Zalog in Polhov 
Gradec so nas tudi pogostili – 

pripravili so dovolj za 70 
udeleženčev  in smo v 

sproščenem vzdušju še 
poklepetali. Hvala za odlično 

opravljeno delo! Hvala 
vrhunski igralski zasedbi 

mladih iz PGD Preserje, prvi 
izmeni iz Brigade Ljubljana in 
vsem razpravljavcem! Suzana 

Anžur in Cveto Šumec, hvala za 
sokreiranje izvrstnega 

dogodka!                              Resna dilema, kako se izogniti delu – foto: Roman Hribernik 
 

Marija Kunstelj 
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Posvet in klepet o aktualnih temah – foto: Roman Hribernik 
 
 
Enajsta šola za Svet članic  
 
17. 10. 2015 – Gostili smo Enajsto šolo za Svet članic GZS, Šinkov Turn  (vodenje in pristop 
v izzivu za Svet članic je odraz večine predsednic Komisij za članice v regiji Ljubljana I; 
rezultat pa je tudi nam v izziv in razmislek, op. Marija Kunstelj) 
 
V Šinkovem Turnu so domače gasilke 17. oktobra 2015 organizirale Enajsto šolo za 
Svet članic pri GZS. Enajsta šola je bila nov, inovativen poskus spoznavanja udeleženk, 
njihovega dela na različnih ravneh in iskanja možnosti za izboljšave. 
Enajsta šola se je začela s predstavitvijo udeležencev (ni napaka – med njimi sta bila tudi 
dva moška), v kateri se je moral vsak predstaviti s tremi besedami, ki ga najbolje 
opisujejo. Kasneje se je pokazalo, da so bili med njimi res veseli, odprti, požrtvovalni, … 
ljudje. Ko je bila prva stopnica premagana, se je začelo zares: poiskali so 3 čarobne 
besede, ki jih starejši radi vbijajo v glavo mladim, v resnici pa tudi njim ne gredo zlahka z 
jezika. Besede PROSIM, HVALA in OPROSTI so, napisane na plakate, našle svoje mesto na 
steni in do konca privlačile poglede in opominjale. V »preizkušnji« Kako nas vidijo, so 
bile udeleženke (tokrat samo ženske!) seznanjene z rezultati ankete o delu gasilk, ki je 
bila opravljena med večinoma regijskimi funkcionarji. Ob odgovorih, ki so kazali na  
precejšnje nepoznavanja dela gasilk, so morale najti rešitve, ki jih bodo v prihodnje 
izvajale v svojih okoljih in s tem moške kolege prepričale v enakovrednost in 
enakopravnost. Naloga je bila težka, ampak vseeno je presenetljivo, da je bilo zelo malo 
konkretnih idej. Prepogosto se je pojavljal odgovor: »Vodstvu bomo poročale…« ali 
»Vodstvo bomo seznanjale…«. Po mojem (moškem) mnenju bi morale pokazati več 
poguma v stilu: »Naredile bomo vse, da bo v naši regiji čim več članic na naslednjih 
volitvah izvoljenih za predsednice in poveljnice PGD ter v upravne odbore …«. To je prvi 
korak, ki se bo moral zgoditi, da bomo v prihodnosti imeli večjo zastopanost gasilk v 
organih GZS. 
V Osebni zgodbi je udeleženka Andreja predstavila svojo gasilsko pot, ki ni bila vedno 
lahka in enostavna, pa vendar ni nikoli pomislila, da bi jo zapustila. Zgodba je bila na nek 
način enostavna, vendar je pokazala, da je potrebna velika predanost gasilskim 
vrednotam in velika vztrajnost, kar pa nikakor ni enostavno. Spet je bil čas za 
enostavnejšo preizkušnjo Za in proti. Voditeljica je brala enostavne trditve, udeleženci 
pa so se morali postaviti na njeno levo, če so se s trditvijo strinjali ali na desno, če se z 
njo niso strinjali. Seveda so morali svojo odločitev tudi argumentirati. Zadeva je bila 
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enostavna, dokler ni prebrala Cankarjeve izjave Slovenci smo hlapci. Presenetljivo se je 
velika večina (razen dveh) strinjala s to trditvijo, kar pa je v popolnem nasprotju z 
dejstvom, da so bile prisotne voditeljice. Če se voditeljice strinjajo s to trditvijo, bodo 
težko dosegle preobrat v glavah povprečnega gasilca, ki dobro ve, kam sodijo gasilke. 
Namig za prihodnjič: Slovenci (še posebej pa gasilci) nismo hlapci!  
Po kosilu je bila na vrsti zabavna igrica Predsodki, ki pa, razen sodelovanja, od 
udeležencev ni zahtevala večjih naporov, poskrbela pa je za veliko smeha in zabave. V 
Zrcalcu sta dve skupini udeleženk morali ob pomoči »publike« zagovarjati stališče, ki 
jim je bilo določeno, pa čeprav se v resnici z njim ne strinjajo. 
Tik pred podelitvijo potrdil o udeležbi so tri naključne udeleženke morale na hitro 
odgovoriti na (na)ključna vprašanja. Odgovoriti so morale tudi na presenečenja, na 
katera niso bila pripravljene: kakšne so možnosti, da bi na naslednjih volitvah imeli 
kandidatko za predsednico GZS, ali gasilka res lahko postane poveljnica PGD in kako bi 
bilo, če bi bil mož poveljnik, žena pa predsednica društva.  
Pred skupinskim fotografiranjem je Saša po travniku pri gasilskem domu začela voziti 
zabojnik za odpadke in bilo je slišati nemalo vprašanj, kaj ima za bregom. Šlo je za 
izjemno praktično dejanje, vredno vsakega gasilca: na zabojnik je postavila fotoaparat in 
s pomočjo samosprožilca dosegla, da je bila lahko na skupinski fotografiji. 
Priznam, da sem o delu gasilk vedel bolj malo. Vedel pa sem, da ni nobenega razloga, da 
bi vas gasilci zapostavljali ali celo »odrivali«. V Enajsti šoli sem vas spoznal bolje in še 
bolj trdno sem prepričan, da vaše mesto, mesto gasilk ni za gasilci, ampak ob njih in pred 
njimi.  
 

      
   Jože Starič, sovoditelj 

 

 

Enajsta šola: udeleženci smo se razporedili po 
zemljevidu Slovenije, kakor smo doma. Foto: 
Saša Kovačević 

 

 

 

 

13. 11. 2015 – Zrcalce, zrcalce 2,  Tacen  
 
Na petek 13-tega, smo se v PGD Tacen zbrali na drugem regijskem srečanju iz sklopa 
Zrcalce, zrcalce na steni povej. Dve tričlanski skupini razpravljavcev sta se ob pomoči 
publike spopadli s štirimi različnimi gasilskimi tematikami in jih na način pro et contra 
tudi predstavili vsem prisotnim.  
Povsem življenjska gasilska vprašanja so zajemali štirje primeri iz prakse:  

 denar – ga vsi enako učinkovito porabimo, kakšna je uravnotežena poraba 
nepričakovane donacije, 

 volitve novega predsednika: kdaj se izkušenost in dolgoletna funkcija umakne 
mlajšim in odpre priložnost za še nepoznane novosti,  
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 kakšen naj bo odziv članic do gasilcev, ki v komisijah za članice vidijo nepotrebno 
(samo)izločanje gasilk in, ali so  potrebne ločene operativne vaje članic, 

 rešitev za začetnike in operativce, ki so izbirčni pri delu in/oz. jim poveljnik ne 
nudi dovolj možnosti za zadovoljstvo pri delu na intervenciji. 

Dve skupini razpravljavcev sta izvrstno opravili delo, sodelovanje publike pa nam je še 
dodatno razširilo obzorja na posamezen izziv. Dve uri sta minili v sproščenem, pa 
vendar polemičnem vzdušju, kjer so na plano prišle razlike v delovanjih po posameznih 
društvih in zvezah. Hitro smo opazili, da so članice v marsikaterem društvu še vedno 
zgolj druga violina, ter da se marsikateri funkcionar oklepa svojega položaja in le tega ne 
prepušča mlajšim. Bili smo si enotni, da smo za stanje krivi predvsem sami, da so 
spremembe možne in dobrodošle, pa se jih vendar ne poslužujemo. Prevečkrat smo 
tradicionalisti in vse premalokrat spodbujevalci sprememb. Srečanja se je udeležil tudi 
predsednik Regije Ljubljana 1 Franc Bradeško, ki je razmišljal, da v mnogih glavah še ni 
dozorel čas, da bi članica na naslednjih volitvah lahko resno konkurirala za 
predsedniško mesto v GZ Slovenija.  
Sam sem se takšnega srečanja udeležil prvič, nad samo polemično, sproščeno, vendar 
več kot konstruktivno in potrebno debato, pa sem bil nadvse prijetno presenečen. 
Mnenja sem, da so le te več kot potrebne in to tudi vsem tistim, ki se je tokrat niso 
udeležili, torej tudi nas iz GZ Ljubljana, ki si ne bi smeli privoščiti, da na takšnih srečanjih 
nimamo svojih predstavnikov, saj sem bil prisoten zgolj sam kot gostitelj.  

Primož Burgar 
 

 
Skupina pri usklajevanju argumentov – foto: Klemen Zibelnik 

Moderatorja srečanja: Saša in Jože – foto: 
Klemen Zibelnik 
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REGIJA LJUBLJANA II 

Kot vsako leto smo tudi v začetku leta 2015 članice po posameznih GZ pripravile 
program, ki ga potem skušamo skozi leto uresničiti. Program smo prilagodile željam 
članic  in finančnim zmožnosti.  

 
Komisija za članice Regije Ljubljana II 

Vsako leto organiziramo regijsko srečanje članic v drugi GZ. Tako so organizacijo in 
izvedbo letošnjega srečanja članic Regije Ljubljana II prevzele članice GZ Kočevje, ki so 
svojo nalogo odlično opravile.  
Kar 130 članic iz GZ Kočevje, Ribnica, Dobrepolje, Loški potok, Grosuplje in Ivančna 
Gorica  smo se 3. 7. 2015  zbrale v Šeškovem domu, kjer smo obudile spomin na 18. 
mladinsko  gasilsko olimpijado, ki je potekala leta 2011 v Kočevju.  Prikazan je bil utrip 
mesta  Kočevje v tistem času, prižig olimpijskega ognja, življenje v nastanitvenih 
objektih olimpijskih reprezentanc ter ostali kraji, kjer so se dogajale različne aktivnosti.  
Predstavljena je bila tudi spominska knjiga o aktivnostih in delu gasilk pri organizaciji 
olimpijade od leta 2008  do leta 2011. Za popestritev pa je poskrbel še »Florjan« – 
maskota gasilske olimpijade, ki je ob prihodu vsaki članici izročil spominski obesek.  
Sledil je prikaz vaje članic GZ Kočevje, srečanje pa smo zaključile s pogostitvijo in 
prijetnim druženjem v PGD LIK. 

 
 
                   Srečanje članic Regije Ljubljana II. v Kočevju – 3. 7. 2015 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/e4we2cv1e0t9/?view=att&th=150d1b2ec4f4130c&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_igkkeebj2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/h/e4we2cv1e0t9/?view=att&th=150d1b2ec4f4130c&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_igkkdhwt1&safe=1&zw
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Vidna je tudi vloga gasilk na športnih, kulturnih in družabnih področjih. Med drugim so 
članice aktivno sodelovale pri pripravah ob praznovanju obletnic društev in GZ, ob 60-
letnici GZ Kočevje in GZ Ribnica  je bil formiran tudi ešalon članic. 

 
                                     Ešalon članic ob praznovanju 60-letnice GZ Ribnica 

 
Tudi na tekmovalnem področju so članice iz leta v leto bolj aktivne, kar dokazuje tudi 
veliko število  ekip članic na letošnjih občinskih tekmovanjih, ki so jih organizirale 
posamezne GZ v mesecu septembru. Najboljše ekipe so se udeležile regijskega 
tekmovanja, ki je potekalo 20. 9. 2015 v Zagorici, GZ Dobrepolje. Tudi na tem 
tekmovanju so nekatere ekipe članic dosegle odlične rezultate in si s tem zagotovile 
udeležbo na državnem tekmovanju, ki bo potekalo naslednje leto.  Skozi vse leto  se 
udeležujejo tudi različnih tekmovanj, tako na občinski, kot tudi državni in meddržavni 
ravni.  Tudi na teh tekmovanjih ekipe članic Regije Ljubljana II dosegajo odlične 
rezultate, za kar jim velja vsa pohvala.  
 

 
 Članice PGD Ponikve pred nastopom na regijskem tekmovanju v Zagorici 2015.  
                Rezultat 2. mesto in uvrstitev na državno tekmovanje v letu 2016 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/e4we2cv1e0t9/?view=att&th=150de7a2d2f478b0&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_igmnqdk51&safe=1&zw
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Zavedamo pa se, da je gasilsko znanje potrebno ves čas nadgrajevati, zato se 
udeležujemo tudi različnih izobraževanj. Svojo operativno usposobljenost pa preverimo 
tudi na gasilskih vajah. V mesecu oktobru so članice GZ Dobrepolje, Ribnica in Ivančna 
Gorica sodelovale na gasilskih vajah, ki so jih ob mesecu požarne varnosti organizirale 
posamezne gasilske zveze in društva.  Članice GZ Kočevje in GZ Grosuplje pa so izvedle 
samostojno vajo.  
Tako so članice GZ Grosuplje izvedle vajo v Lučah. Na vaji je sodelovalo 80 članic iz 13-ih 
društev, članice GZ Kočevje  pa so izvedle vajo na tržnici Kočevje.  Sodelovalo je 45 gasilk 
iz 8-ih društev.  
 
Sicer smo članice po posameznih GZ organizirale različne dejavnosti, naj jih navedem le 
nekaj.  
Članice GZ Grosuplje so se v spomladanskem času odpravile na pohod po okolici Spodnje 
Slivnice in Cerovega. Organizirale so tudi srečanje članic v Čušperku in izlet po Dolenjski. 
 
Članice GZ Loški Potok se aktivno vključujejo v delo gasilske zveze in društev. Sodelovale 
so pri izvedbi regijskega kviza in udeležile srečanja članic v Kočevju ter ponovno 
organizirale srečanje članic GZ.  
Članice GZ Ribnica so večji del aktivnosti namenile pripravam na praznovanje 60-letnice 
delovanja GZ, udeležile so se posveta članic v Kočevju in raznih tekmovanj.   
Tudi članice GZ Ivančna Gorica so se udeleževale raznih praznovanj ob obletnicah 
društev v GZ, sodelovale pri organizaciji  regijskega tekmovanja v gasilski orientaciji za 
mladino, nekaj članic pa se je udeležilo pohoda na Kisovec in medgeneracijskega 
srečanja konec avgusta v Sežani.  Organizirale so srečanje članic v Hrastovem dolu ter se 
udeležile regijskega srečanja v Kočevju.  
Članice GZ Dobrepolje so sodelovale ob 20-letnici GZ Dobrepolje, udeležile predavanja o 
prvi pomoči v gasilskih vrstah in posveta članic v Kočevju ter aktivno sodelovale pri 
pripravi regijskega tekmovanja. Sodelovale so tudi pri pripravah na proslave v domačih 
društvih ter na kar dveh gasilskih porokah svojih članic.   
Tudi članice GZ Kočevje so se udeleževale slovesnosti ob obletnicah društev in 60-letnice 
GZ. Aprila so organizirale predavanje ga. Darje Rojec z naslovom »Nasveti in izkušnje iz 
prve roke« ter delavnico izdelovanja naravnih izdelkov za nego telesa. Organizirale so 
posvet za članice Regije Ljubljana II. , v oktobru pa izvedle samostojno meddruštveno 
vajo.  
 

 
 Članice in predsednik iz GZ Dobrepolje na posvetu članic v Kočevju 2015 
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                     Gasilka poroka članice Lee in Davorina, PGD Zdenska vas 

 
Na koncu se zahvaljujem vsem članicam za ves vložen trudi in dragocen prosti čas, ki ga 
posvečajo gasilstvu in želim, da bo tako tudi naprej.   
 
Zahvala pa velja tudi vodstvu posameznih GZ in regije za vso podporo in pomoč, ki jo 
nudijo pri našem delu.  Le v skupnem delu nas vseh je možno delati dobro in s tem 
izvrševati poslanstvo gasilske organizacije. 
 
 

Marija Novak, NGČ I. st., 
predsednica Komisije za članice Regije Ljubljana II 

 

REGIJA LJUBLJANA III 

Regija: LJUBLJANA III 

Število GZ v regiji 
 

Število delujočih 
Komisij za članice 
GZ v regiji         

Število PGD v regiji 
 

Število delujočih 
komisij za članice  
v PGD v regiji 

8 6 70 40 
 
AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2015 
Članice Komisije za članice regije Ljubljana III smo se sestale na petih sejah. 
 
ČLANICE 
Članice regije Ljubljana III smo prisotne na občnih zborih PGD, na skupščinah GZ, na 
Florjanovih mašah, na tekmovanjih, na izobraževanjih, na pogrebih in na svečanih 
prireditvah. V regiji so letos kar tri GZ praznovale 60 let obstoja. To so GZ Šmartno pri 
Litiji, GZ Domžale in GZ Kamnik. Članice so sodelovale pri pripravi in izvedbi 
prireditev. Članice aktivno pomagamo na letnih prireditvah in pri delu z mladino kot 
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mentorice. Sodelujejo pri intervencijah, na požarnih stražah, pri varovanju različnih 
prireditev, na vajah ob mesecu požarne varnosti, pri čiščenju gasilskih domov in pri 
dnevih odprtih vrat le teh. Tekmovale smo na tekmovanjih v GZ in na regijskem 
tekmovanju. Nekaj ekip tekmuje na tekmovanju v hitrem spajanu sesalnega voda, 
najbolj pogumne pa tudi na tekmovanju Fire combat. 
 
IZOBRAŽEVANJE 
Članice smo se izobraževale na različnih tečajih: 

- osnovni tečaj za gasilca, 
- nadaljevalni tečaj za gasilca, 
- tečaj za mentorja mladine, 
- tečaj IDA, 
- tečaj za bolničarja, 
- tečaj za preventivca, 
- tečaj za reševalca na vodi, 
- tečaj za tehničnega reševalca, 
- tečaj za gašenje notranjih požarov modul A1, 
- testiranje sodnikov. 

Poteka še tečaj za sodnike in tečaj za vodjo članic. 
 
SREČANJE PREDSEDNIC KOMISIJ ZA ČLANICE  PGD 
V januarju smo pripravile sečanje predsednic komisij PGD regije Ljubljana III na Križu 
pri Komendi. 
Na srečanju smo pregledale opravljeno delo v minulem letu in se seznanile s planom 
dela za letošnje leto. Tov. Vladka Bučevec nam je ponovila pravila nošenja uniforme. 
Tov. Klemen Repovž nam je predaval o internetu in zlorabi mladoletnikov, članice PGD 
Blagovica pa so pripravile zabavni del programa. Na koncu smo se okrepčale še z 
bogračem in z lepimi občutki odšle domov. 
 
IZOBRAŽEVANJE ZA SVET ČLANIC 
Sedmega marca je v izobraževalnem centru na Igu potekalo izobraževanje za Svet 
članic. Udeležili sva se ga z namestnico. Izobraževanje je bilo zelo zanimivo. V oktobru 
pa sva se z namestnico udeležili Enajste šole, ki je potekala v Šinkovem Turnu. 
 
IZOBRAŽEVANJE ZA PREDSEDNICE KOMISIJ V PGD IN GZ 
Tudi letos je izobraževanje za predsednice komisij potekalo v Preboldu. Teme so bile 
zelo zanimive ter poučne, zato si želimo, da bi bilo tako izobraževanje organizirano 
vsako leto. 
 
POSVET ČLANIC REGIJE LJUBLJANA III 
Organizator posveta za članice  regije Ljubljana III je bila GZ Moravče. Zbrale smo se v  
prostorih PGD Moravče, kjer nas je najprej pozdravil predsednik GZ  Ivan Lebar, nato  
smo imele predavanje na temo Vloga in sodelovanje članic v enotah CZ ob večjih 
naravnih in drugih nesrečah, ki ga je vodila tov. Brigita Vavpetič.  Med odmorom so 
nam predšolski otroci zaplesali nekaj ljudskih plesov in nas naučili nekaj korakov. 
Nadaljevali smo s predavanjem tov. Nine Stenko Primožič na temo Trgovina z ljudmi. 
Predstavila nam je stvari, ki se dogajajo med nami, hkrati pa se jih ne zavedamo. 
Po predavanju so nam članice GZ Moravče pripravile še gasilsko – športne igre. Na 
koncu iger smo prejele medalje za sodelovanje. Okrepile smo se s pleskavico in 
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pecivom. Z novim znanjem in vedrih obrazov smo se odpravile domov. 
POHOD ČLANIC GZS 
Četrtega julija je GZ Kamnik organizirala že sedmi pohod za članice GZS. Pohod je bil 
organiziran na Kisovec in se ga je udeležilo 202 pohodnika. Pohod je bil voden z dveh 
smeri, po lažji in težji poti. Bogatilo ga je lepo vreme in dobro vzdušje pohodnikov. Pri 
domu na Kisovcu smo se okrepčali s hrano in pecivom, ki so ga pripravile članice GZ 
Kamnik. Pripravljenih pa je bilo tudi nekaj igre za sprostitev in zabavo. 
 
MEDGENERACIJSKO SREČANJE 
Konec avgusta smo se udeležile drugega medgeneracijskega srečanje članic in 
veteranov v Sežani.  Udeležile smo se orientacijskega  pohoda in opravile vse naloge, ki 
so bile dane za dosego cilja. Udeležile smo se tudi športnih iger in si ogledale stojnice, 
na katerih so se krajani predstavili  z domačo obrtjo. Lahko bi si ogledale tudi  vojaški 
muzej in center za izobraževanje v Sežani, pa žal za vse ni bilo časa, saj je dan prehitro 
minil. 
 
POSVET ZA PREDSEDNICE KOMISIJ GZS 
Lansko leto smo se posveta v Murski Soboti udeležile predstavnice  šestih GZ naše 
regije. Letos bo posvet v Kranjski Gori. Upam, da bomo v takem številu prisotne tudi 
tam. 
 
V planu imamo še regijske novoletne delavnice, ki pa jih bomo imele konec novembra v 
GZ Domžale. 
Članice po posameznih  PGD in GZ imamo v planih še različna srečanja in delavnice ob 
zaključku leta. 
 

Marta Moneta, NGČ, 
predsednica Komisije za članice regija Ljubljana III 

 

 
Posvet članic v GZ Moravče, 16. 5. 2015 
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Posvet članic v GZ Moravče, 16. 5. 2015 

 

 
Srečanje predsednic komisij v PGD Križ, 24. 1. 2015 
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Medgeneracijsko srečanje, Sežana, 28. 8. 2015 

 
 
 

Kljub temu, da se iz določenih sredin članice ne udeležujejo aktivnosti Komisij za članice 
v GZ in na regiji, so v svojih sredinah dejavne, kar kaže tudi spodnja tabela izobraževanja 
v letu 2015. 
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POSKUS – KAKO K SODELOVANJU PRITEGNITI NEAKTIVNE ČLANICE? 

 
V soboto, 24. 1. 2015, smo imele predsednice Komisij za članice v PGD in GZ  regije 
Ljubljana III srečanje. Ker v naši regiji dve GZ nimata ustanovljenih komisij za članice in 
se iz tega razloga članice ne udeležujejo naših dogodkov, smo se odločile in pripravile 
srečanje na nivoju PGD. Naša želja je bila, da bi se iz vsakega PGD v naši regiji srečanja 
udeležila vsaj ena članica, s čimer bi dobile povratno informacijo, kako jih privabiti k 
sodelovanju. 
Srečanje smo pripravile na Križu pri Komendi, kjer nam je PGD Komenda odstopilo 
njihovo dvorano. Pripravile smo zanimiv program. Najprej smo pogledale, kaj 
zanimivega se je dogajalo v prejšnjem letu in pregledale plan dela za leto 2015. Članice 
so se s planom dela strinjale. Novih predlogov ni bilo.                                                                                     
 Predsednica sveta članic GZS tov. Vladka Bučevec nam je predstavila delo Sveta članic in 
nam predstavila žensko gasilsko uniformo; kakšna mora biti in kako jo moramo nositi. 
Tov. Klemen Repovš je imel predavanje o varni rabi interneta in zlorabi mladoletnikov. 
Članice PGD Blagovica pa smo poskrbele za zabavni del. Pripravile smo oddajo Moja 
Slovenija na pomoč. 
Na srečanju smo izvedeli kar nekaj novega. Poučile smo se, kako nositi uniformo, da smo 
v ponos našim društvom, izvedeli marsikaj o zlorabi interneta in mladoletnikov, se 
pošteno nasmejali in se okrepčali z bogačem, ki nam ga je priskrbela tov. Minka Kramar 
Pestotnik. 
Srečanje ni doseglo svojega namena, saj se ga niso udeležile članice iz treh GZ: GZ 
Šmartno pri Litiji, GZ Litija in GZ Mengeš. Upam pa, da so bile članice o srečanju vsaj 
obveščene, saj nisem dobila nobene povratne informacije, razen iz PGD Dole pri Litiji. 
Na koncu bi se zahvalila vsem, ki ste pomagali, da je bilo srečanje uspešno izvedeno. 
HVALA. 
  

Marta Moneta, NGČ 
 

TEKMOVANJE FIRE COMBAT V MORAVČAH 

 
Tekmovanje Fire Combat je gasilsko tekmovanje, ki je precej novo. V Sloveniji se je 
pojavilo v zadnjih petih letih. Potreba po takšnem tekmovanju je bila velika, saj so se v 
zadnjih letih spremenili taktični pristopi k požarom, kar je v tem tekmovanju 
predstavljeno. S tem tekmovanjem se napadalne dvojice pripravljajo na resno 
posredovanje v notranjih požarih, saj so prepreke na progi dejansko simulatorji preprek 
v notranjih požarih objektov.  
V Moravčah smo letos že tretje leto zapored organizirali to tekmovanje. Vsako leto smo 
imeli visoko število tekmovalnih ekip, kar lahko pripišemo dobri organizaciji in med 
društvenim odnosom.  V letu 2013 je na tekmovanju Fire Combat v Moravčah sodelovalo 
36 ekip, od tega 7 mešanih ter dve ekipi članic.  V letu 2014 je tekmovalo 47 ekip, od tega 
6 ekip članic ter 11 ekip v kategoriji mešano, v letu 2015 pa je tekmovalo 36 ekip, od 
tega 4 v kategoriji članic in 4 v kategoriji mešanih ekip.  
Te številke nam povedo, da je gasilstvo čedalje bolj priljubljena disciplina tudi med 
ženskami. Mnoge dosegajo enakovredne, če ne celo boljše rezultate od moških ekip, kar 
nam da vedeti, da lahko vztrajnost in trud nadomestita marsikatero drugo lastnost.  
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Ta podatek nas, kot organizatorje gasilskega tekmovanja Fire Combat, zelo veseli, saj se 
tudi s tem tekmovanjem pripomore k večji usposobljenosti in fizični pripravljenosti 
prostovoljnih gasilcev.  
Upamo, da bo število ženskih in mešanih ekip še naprej naraščalo, saj to doda pestrost 
tekmovanju in poudari, da so ženske v gasilstvu popolnoma enakovredne moškim.  
 
Z gasilskim pozdravom, NA POMOČ!  
 

Teodor Bratun, 
 vodja tekmovanja Fire Combat Moravče 

 
 

MARIBORSKA REGIJA 

___________________________________________________________________________ 
Število GZ v regiji        Število delujočih         Število PGD v regiji    Število delujočih 
                                      Komisij za članice                                           Komisij za članice 
                                      GZ v regiji                                                       PGD v regiji 

 4                                    4                                      40                           36 
 
___________________________________________________________________________ 
 
AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE MARIBORSKE REGIJE V LETU 2015 
 
Komisija za delo s članicami je aktivna na vseh področjih naše regije. Komisija za članice 
Mariborske regije se sestaja po potrebi. Letos smo imele dve redni seji in tri 
korespondenčne, na katerih sem predsednice komisij Gasilskih zvez seznanila z delom 
Sveta članic Gasilske zveze Slovenije. Razpravljale smo tudi o tekoči problematiki. 
 
V letu 2015 smo se gasilke Mariborske regije udeležile: 

- občinskih, regijskih in pokalnih tekmovanj, 
- raznih srečanj in aktivnosti v okviru občine, 
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- svečanosti ob dnevu gasilca v PGD Pobrežje ob 110-letnici društva, 
- v mesecu marcu smo se udeležile izobraževanja Sveta članic (predsednice in 

namestnice) na Igu, 
- 28. 3. 2015 smo se udeležile izobraževanja članic v Preboldu, 
- v GZ Ruše so imele članice v maju športne igre, 
- 4. 7. 2015 smo se udeležile pohoda na Kisovec, 
- 15. 8. 2015 je  v Lovrencu na Pohorju potekal 1. posvet članic Mariborske regije, 

katerega se je udeležilo 38 članic. Vse udeleženke posveta so bile zelo zadovoljne. 
Na posvetu so se članice urile in izobraževale na področju AED, vrvne tehnike, 
uporabe dihalnih aparatov in s pomočjo zeliščark  izdelovale kremice. 

- 29. 8. 2015 se je šest članic PGD Starše udeležilo medgeneracijskega srečanja 
veteranov in članic v Sežani, katerega je organizirala Obalno kraška regija. Zelo so 
se potrudili z aktivnostmi, katere so nam pripravili – od pohoda, tekmovalnih 
iger, ogleda vojaškega muzeja… in na koncu je sledila še gasilska veselica. 

- 17. 10. 2015 je potekala 11. šola za gasilke v Šinkovem Turnu, katerega sva se 
udeležili predsednica in namestnica komisije za članice Mariborske regije. 

- V mesecu oktobru so članice GZ Ruše izvedle vajo. 
 
 

Mira Greifoner, VGČ I. st., 
                                                                        predsednica komisije za članice Mariborske regije 
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NOTRANJSKA REGIJA 
 

Članice Notranjske regije smo zelo aktivne na vseh področjih. Predsednice Komisij za 
članice iz GZ Logatec, Loška dolina, Vrhnika in Cerknica so mi poročale, da so članice v 
vseh zvezah Notranjske regije zelo aktivne. 
Lansko leto so nas prav v tem času pestile poplave, letos se nam bliža val beguncev. 
Članice pa smo pripravljene pomagati prav v vseh situacijah.  
Veliko aktivnosti je bilo skozi vse leto. Kot mentorice pomagamo mladim, da so uspešni 
na tekmovanjih. Same se izobražujemo in po potrebi sodelujemo tudi kot predavateljice 
na različnih tečajih. Letos pa je bilo tudi leto tekmovanj, na katera smo se še posebej 
pripravljali. Najbolj veselo je bilo na srečanju in tekmovanju članic v Lazah. Tekmovale 
smo tudi s staro brizgalno v Novi vasi na Blokah. Številne ekipe pa so se udeležile 
občinskih tekmovanj, najuspešnejše pa tudi  regijskega tekmovanja.  
Poleg tega smo bile aktivne pri pripravi obletnic. Kar tri zveze iz naše regije so 
praznovale visok jubilej – 60-letnico delovanja GZ. To so GZ Cerknica, GZ Vrhnika in GZ 
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Logatec. Na teh prireditvah so članice sodelovale pri pripravi bogatega kulturnega 
programa. 
Ne smemo pa pozabiti na društvena praznovanja: obletnice, rojstni dnevi, poroke … 
Aktivne smo tudi na intervencijah in vajah. Na vaji GZ Cerknica, ki je potekala v tovarni 
pohištva Brest, je sodelovalo veliko mladih gasilk-operativk. To je zelo razveseljivo, saj je 
posebno v dopoldanskem času težko zagotoviti dovolj operativnih gasilcev v primeru 
intervencij. To posebej velja za manjša društva. Zato je vsaka pomoč gasilk zelo 
dobrodošla.  
Gasilke smo veliko sodelovale s šolami in vrtci, posebej v oktobru, mesecu požarne 
varnosti. Otroci so spoznavali delo in opremo gasilcev. Učili so se o nevarnosti požarov, 
prvi pomoči in kako pokličemo na 112 v primeru nesreče. 
V novembru se bomo udeležile posveta članic v Kranjski Gori in srečanja članic 
Notranjske regije v Novi vasi na Blokah.  
Vsem članicam  naše regije čestitam za uspešno in požrtvovalno delo. 
  

Pavla Ponikvar, VGČ org. II., 
predsednica članic Notranjske regije 
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Presenečenje ob poroki. 

 

Tekmovanje s staro brizgalno v Novi vasi na Blokah. 

POROČILO KOMISIJE ZA DELO S ČLANICAMI PRI GZ VRHNIKA  ZA LETO 2015 

 
60 LET GZ VRHNIKA 
Mislim in dejanjem ob tem visokem jubileju združenega delovanja so tudi članice 
namenile veliko svojega prostega časa.  
Pričelo se je že na redni letni skupščini. 
V zgodnjem poletju se je stopnjevalo pri pripravi in otvoritvi razstave gasilske tehnike v 
TMS Bistra, ob koncu poletja nadaljevalo na skupnem pikniku vseh članov GZ v Bistri,  
zaključevalo pa 19. 9. v dopoldanskem času, pri predstavitvi gasilstva občanom in 
končalo isti dan zvečer, na slavnostni akademiji v Cankarjevem domu na Vrhniki.  
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Pri članicah GZ Vrhnika se zadnja leta čuti velik porast ne samo pri članstvu, temveč tudi 
pri aktivnostih po društvih.  
Kadrovsko smo pomemben člen v gasilski organizaciji. Imamo dve predsednici društev, 
9 tajnic, 12 blagajničark. Nekatere so tudi članice občinskih poveljstev, delujejo kot 
tajnik GZV, kot vodja članic pri GZ Vrhnika in kot članica arbitražne komisije pri GZS. 
 
V januarju se je našemu združenju priključilo novo ustanovljeno društvo, PGD Padež, 
Pokojišče, Zavrh. Njihove članice so bile že prej aktivne v sosednjih društvih, vendar je 
bilo občutiti veselje, ko so se lahko predstavile s svojim društvom in krogom ljudi. 
 
Izobraževanja, intervencije, sodelovanje in vodenje prireditev, organizacija srečanj, 
mentorstvo mladim,… povsod smo prisotne. Ur ne štejemo več, so le zahvale in pohvale, 
ki nam sedejo v srce. 
 
Julija so se 4 mentorice odpravile skupaj z mladimi na letovanje v Savudrijo, kjer so 
vodile pester program in pridobivale nove izkušnje.  
 
V GZ Vrhnika smo se veselili uspeha gasilske olimpijske desetine mladincev PGD Drenov 
Grič – Lesno Brdo, ki je konec julija pomerila svoje moči in znanje v Opolah na Poljskem. 
Njihova dekleta, mame, partnerice in žene trenerjev/mentorjev so pri pripravah fantov 
in organizaciji spremljevalnih prireditev, organizaciji potovanja navijačev in zbiranju 
donacij, prispevale levji delež. O njihovem delu je bilo veliko zapisanega na spletni strani 
http://www.pgd-dglb.si/tekmovanja. Na račun tega uspeha so v GZV vzniknile nove 
tekmovalne enote, mentorji, predvsem pa volja za delo. Članicam iskrena pohvala, 
mladincem in trenerjem pa čestitke za uspeh! 
 
Članice smo se udeleževale tekmovanj v organizaciji domačih društev, sosednjih 
gasilskih zvez. Če je bila volja, smo zašle še na kakšno tekmovanje za pokal GZS. V GZ 
Vrhnika smo že četrto leto organizirali tekmovanje v spajanju sesalnega voda.  
V jeseni se je odvijalo tekmovanje za pokal GZ Vrhnika, nadaljevalo pa regijsko 
tekmovanje na Rakeku. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 23 desetin, od tega 6 
ženskih enot: članice in starejše gasilke.  
 
Resno smo pristopile k izobraževanjem, saj se zavedamo, da nam tudi znanje daje 
veljavo v gasilskih vrstah. Spomladi se je zaključil tečaj iz prve in nujne medicinske 
pomoči za prve posredovalce (gasilce bolničarje). Veliko članic se pogumno udeležuje 
izobraževanj z operativnega področja – specialnosti, ki se odvijajo v izobraževalnih centrih 
na Igu ali v Sežani.  
 
V mesecu požarne varnosti so članice PGD Log pripravile vajo za vse članice v GZ Vrhnika. 
Vaja je potekala 30. 10. 2015, ob 18. uri pri Mizarski delavnici Novaki na Logu. Sodelovale 
so članice iz osmih gasilskih društev:  PGD Drenov Grič-Lesno Brdo, PGD Dragomer-
Lukovica, PGD Bevke, PGD Podlipa-Smrečje, PGD Jezero, PGD Notranje Gorice-Plešivica, 
PGD Šenčur in PGD Log. Z enajstimi gasilskimi vozili se je na  vajo pripeljalo 55 gasilk. 
Požar, ki je izbruhnil na silosu za žaganje, so uspešno lokalizirale in s skupnimi močmi 
tudi hitro pogasile. Med vajo je reševalna enota gasilk bolničark PGD Log uspešno 
oskrbela pet ponesrečencev. V praksi so se preizkusile s sistemom vodenja in 
poveljevanja z uporabo  radijskih zvez in ostale gasilske tehnike. Vaja je potekala v 

http://www.pgd-dglb.si/tekmovanja
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večernem času, tako da je bila potrebna še razsvetljava z gasilskih vozil. Po oceni 
poveljnika GZ je bila vaja uspešno izvedena. 
 
Vodstvom društev in GZV se zahvaljujem za podporo pri delovanju naše komisije.  
Zahvala velja vsem članicam, ki delujejo, pomagajo oz. kakorkoli pripomorejo pri 
delovanju gasilske organizacije. 
 
V službi ljudstva NA POMOČ ! 
 

Urška Jelovšek, VGČ II. stopnje    

 

OBALNO-KRAŠKA REGIJA 

Regija: OBALNO – KRAŠKA  
Število GZ v regiji: 6 
Število delujočih komisij za članice v GZ v regiji: 6 
Število PGD v regiji: 43 PGD + 3 PIGD 
Število delujočih komisij za članice v PGD v regiji: 35 
 
AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2015 
 
SEJE KOMISIJE ZA DELO S ČLANICAMI OKR: Članice komisije v Obalno-Kraški regiji 
smo se sestale 3 krat, ostale informacije se pa redno posreduje po elektronski pošti.  
 
UDELEŽBA ČLANIC NA SVEČANIH PRIREDITVAH: Članice OKR se udeležujemo 
občnih zborov društev, skupščin zvez in seveda tudi na svečanih prireditvah smo vedno 
prisotne. V naši regiji smo članice nepogrešljiv sestavni del in smo bile prisotne na 
sledečih obletnicah:  

- 60 let GZ Ilirska Bistrica, 
- 35 let PGD Krkavče, 
- 30 let PGD Podgora-Podgraja, 
- 30 let PGD Vrbovo. 

 
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ČLANIC, GASILSKE VAJE: Članice v naši regiji se 
redno udeležujejo izobraževanj. V letu 2015 smo se udeležile naslednjih tečajev: 

- nadaljevalni tečaj za gasilca (G): 4 x KGZ Sežana, 4 x GZ Piran, 

- tečaj za vodjo skupine (VG): 2 x GZ Ilirska Bistrica, 2 x GZ Izola, 4 x KGZ Sežan, 2 x 

GZ Postojna, 

- vodja enot (GČ): 4 x GZ Ilirska Bistrica, 3 x OGZ Koper, 1 x GZ Piran, 3 x GZ 

Postojna, 

- vodja intervencij: 1 x GZ Ilirska Bistrica, 

- Gašenje notranjih požarov Modul A: 1 x GZ Postojna, 

- tehnično reševanje: 2 x GZ Postojna, 

- inštruktor: 1 x GZ Piran, 

- sodnik: 1 x OGZ Koper, 

- požari v naravi: 1 x OGZ Koper, 1 x GZ Postojna, 
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- helikopter obnovitveni: 1 x OGZ Koper, 

- IDA: 1 x GZ Piran, 

- uporabnik radijskih postaj: 11 x GZ Ilirska Bistrica, 

- Informatik: 1 x KGZ Sežana. 

 

Članice OGZ so v novembru 2014 izvedle vajo vrvne tehnike. Vaje se je udeležilo 19 članic 
in tudi v letošnjem letu so izpeljale vajo »Notranji napad in reševanje z avtolestvijo«. 
Veliko število članic v naši regiji je operativk in se redno udeležujejo intervencij. 
GZ Piran je organizirala veliko operativno vajo (Požar, poplava, tehnično reševanje, prva 
pomoč), v kateri so sodelovale tudi članice omenjene gasilske zveze. 
 
2 članici iz GZ Ilirska Bistrica sta se udeležili 7. mednarodne poletne akademije v Nemčiji 
na temo Krizni menedžment in odziv na katastrofo, kjer je sodelovalo 85 študentov iz 
Evrope, Amerike, Azije in Afrike. 
 

PRIPRAVA IN UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH: Članice OKR so z eno ekipo sodelovale 
na pokalnem tekmovanju SSV, ena ekipa pa je tekmovala na pokalnem tekmovanju 
CTIF. 
Ker je v naslednjem letu državno tekmovanje, so ekipe v letošnjem letu tekmovale na 
izbirnem tekmovanju na nivoju GZ in nato so se 3 najboljše ekipe udeležile regijskega 
tekmovanja v Sežani, kjer smo se pomerile za nastop na državnem tekmovanju. Naše 
članice tekmujejo tudi v Fire combat, kjer je ena članica v mešanih dvojicah osvojila 3. 
mesto na državni ravni. Članice se tudi vsako leto udeležijo tekmovanja v gasilskem 
rallyu. Dve ekipi sta tekmovali na vsakoletnem tekmovanju z zmanjšanim oddelkom 
članic v Lazah, od koder vsakokrat prinesejo najmanj en pokal. 
 
IZOBRAŽEVANJE SVETA ČLANIC (PREDSEDNICA+ NAMESTNICA) 
7. 3. 2015 je Svet članic GZS organiziral izobraževanje na Igu za predsednice in 
namestnice. Seveda sva se izobraževanja udeležili dve članici. Izobraževanje je bilo 
poučno in zanimivo. 
 
IZOBRAŽEVANJE ZA PREDSEDNICE KOMISJ ZA ČLANICE REGIJE, GZ IN PGD: 
Izobraževanja v Preboldu se nas je udeležilo 18 članic. Vse udeleženke so zelo pohvalile 
teme in vsebino vseh predavateljev. Bilo je nepozabno. 
 
REGIJSKI POSVET ČLANIC OKR:  Po dolgoročnem planu, ki smo ga sprejele 2013, je 
bila organizatorka letošnjega regijskega posveta GZ Piran. Že v lanskem letu je bil 
podan predlog, da se izvede operativno vajo, v kateri bomo sodelovale članice cele naše 
regije. Posveta se je udeležilo 102 članici iz vseh GZ naše regije. Regijski predsednik 
Miran Gregorič in regijski  poveljnik Marko Adamič ter tov. Albert Sunan, so nam 
najprej predavali o IPS vodenju večjih intervencij ter so nam osvežili znanje 
tekmovanja CTIF. Udeleženke posveta smo se po predavanju razdelile v dve skupini. 
Skupina, ki je sodelovala v operativni vaji gašenja požara v OŠ Sečovlje in evakuacija, je 
prevzel poveljnik tamkajšnjega društva Aleš Suban, ki nas je pripravil in seveda razdelil 
naloge. V vaji je sodelovalo 35 članic s petimi vozili, 2x GVC 16/25, 2x GVM-1 in eno 
poveljniško vozilo.  Vse vloge od vodje intervencije do vodje sektorjev smo opravile 
članice. Območje je bilo razdeljeno na dva sektorja. Po skoraj uri trajajoči intervenciji je 
bilo ugotovljeno, da je požar pogašen in šolarji uspešno evakuirani. Huje poškodovanih 



27. posvet predsednic Komisij za članice - gasilke v GZ - 2015  
 

103 

 

ni bilo tudi zaradi pravočasne in kvalitetno opravljene intervencije. 
Analiza intervencije je bila po pospravljeni in očiščeni opremi pred gasilskim domom v 
Sečovljah. 
Članice, ki niso sodelovale v vaji, so opravile z družabnimi igrami in delavnicami 
spominskih izdelkov, katerega je prejela vsaka udeleženka. 
Posvet smo zaključile z večerjo. Zabaval nas je ansambel  Six Path. 
 
POHOD ČLANIC GZS: Žal se pohoda ni udeležila nobena članica OKR. 
 
MEDGENERACIJSKO SREČANJE ČLANIC IN VETERANOV GZS:  V letošnjem letu je bila  
OKR organizator Medgeneracijskega srečanja v Sežani (29. 8. 2015). Pri pripravi in 
izvedbi smo bile članice kar močen člen v verigi organizatorja. Priprave so se pričele že 
v mesecu marcu. Občasno smo se dobivali ter usklajevali naše ideje ter zmožnosti. 
Srečanje smo uspešno speljali. 
 
UDELEŽBA NA POSVETU PREDSEDNIC KOMISIJ ZA DELO S ČLANICAMI PRI GZ: 
V lanskem letu je bil posvet GZS v Murski Soboti. Iz naše regije se je posveta udeležilo 
13 članic, kar pomeni, da smo se posveta udeležile članice iz vseh 6 GZ naše regije. 
 
Tudi letošnjega posveta, upam, da se bomo udeležile v lepem številu, kar je še bolj 
pomembno. Upam, da se bodo posveta udeležile članice iz vseh GZ, da bodo lahko tako 
iz prve roke prenesle vse novosti in čim več informacij, ki jih bodo  pridobile na posvetu 
in so pomembne za delovanje članic v gasilski organizaciji. 
 
Članice v naši OKR se dobro počutimo v moški sredini, saj nas naši gasilci obravnavajo 
kot sebi enake. V naši regiji imamo tudi predsednice društev. Upam, da se v naslednjem 
mandatu, katera od naših članic potegovala tudi za funkcije višjega nivoja.  
 
Na pomoč! 
 

Tanja Gregorič, VGČ org. 
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PODRAVSKA REGIJA 
 

Regija:  PODRAVSKA REGIJA 

Število GZ v regiji 
 

Število delujočih 
Komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v regiji 
 

Število delujočih 
komisij za članice  

v PGD v regiji 
14 13 106 98 

 
AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2015 

 
Območna gasilka zveza Ptuj je v organizaciji PGD Cirkulane 6. junija odlično pripravila 
srečanje članic Podravske regije. Na srečanju se je zbralo 365 gasilk vseh generacij. 
Pripravljen je bil zanimiv kulturni program, nagovor predsednika regijskega sveta 
mag. Janeza Merca, predsednika OGZ Ptuj Marjana Megliča, predsednika PGD 
Cirkulane Antona Kokota in župana občine Cirkulane Janeza Jurgeca, ki nam je 
predstavil njihovo občino, ter tekmovanje v  štirih šaljivih igrah. Obiskali so nas tudi 
gostje iz Gasilske zveze Varaždinske županije in si ogledali naše srečanje. 
 
V zabavnem delu je med gasilkami različnih zvez in društev vladalo izjemno dobro 
vzdušje. Tekmovalke so se morale izkazati pri lovljenju vode, pospravljanju jabolk, 
kuhanju jajc in delu natakarice. Prvo mesto so dosegle članice GZ Majšperk, drugo 
članice GZ Sveti Tomaž in tretje članice GZ Juršinci. Pokale najboljšim so podelili 
podpoveljnik GZS Zvonko Glažar, član UO GZS in predsednik sveta Podravske regije 
mag. Janez Merc, predsednica komisije za delo s članicami Marica Mlakar, predsednik 
OGZ Ptuj Marjan Meglič. Na srečanju nas je obiskal poveljnik GZS Franci Petek.  
Naslednje srečanje članic Podravske regije bo v GZ Videm. 
 
Pohoda na Kisovec  so se udeležile članice iz  Območne gasilske zveze Ptuj. 2. 
medgeneracijskega srečanja so se udeležile članice iz GZ Središče ob Dravi, Lenart in 
Območne gasilske zveze Ptuj. Srečanje in pohod je bilo zelo dobro pripravljeno in 
organizirano. 
 
V mesecu novembru se nas je v veliki dvorani gasilskega doma Ptuj zbralo blizu 190 
članic Podravske regije na posvetu članic, ki je bilo poučno in družabno obarvano. 
Tema na posvetu je bila uniformiranost članic, predstavitev ženskega gasilskega 
pevskega zbora GZ Ormož, ki deluje od leta 2014 in snežna zavesa, največja prometna 
nesreča v Sloveniji. Po končanem uradnem delu smo imele pogostitev in družabni 
večer.   
 
Članice se aktivno vključujejo v izobraževanje, sodelujejo pri mesečnih operativnih 
vajah, pomagajo pri izvedbi tabora mladine, organizirajo delavnice za članice, posvete, 
srečanja, pohode, formiranje ešalona članic na paradi, praktične vaje z izolirnimi 
dihalnimi aparati, uporaba radijskih postaj z vajo na terenu, udeležba na dnevu 
odprtih vrat, predstavitve opreme in dela gasilca ter sodelovanje pri aktivnostih v 
mesecu požarne varnosti. V GZ Gorišnica imajo ženski gasilski pevski zbor, ki se 
udeležuje srečanja gasilskih pevskih zborov ter drugih prireditev tudi izven svoje 
zveze. 
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Nekaj članic iz naše regije si je ogledalo gasilski sejem Interschutz v Hannovru. 
 
Članice GZ Ormož, Gorišnica in Lenart  so pripravile taktično vajo. Tudi ostale članice 
naše regije se vključujejo pri izvedbi vaje ter se udeležujejo intervencij. 
 
Na tekmovanjih dosegajo članice odlične rezultate, zato smo ponosni na njih in jim 
čestitamo. Članicam A in B iz PGD Hajdoše še posebej čestitamo za izjemne uspehe na 
tekmovanju za pokal GZS, ter vsem ekipam v Podravski regiji, ki so na regijskem 
tekmovanju dosegle odlične uspehe in se uvrstile na državno tekmovanje.   
 
Hvala tudi vodstvom gasilskih zvez in regijskemu svetu za podporo, pomoč in 
sodelovanje pri delu s članicami.                            
                                                                                                            Marica Mlakar, višji gasilec  
 
Nekaj utrinkov s srečanja članic Podravske regije: 
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POMURSKA REGIJA 

 
Pomurska regija je ena od najmočnejših regij v okviru GZS. Tako je število članic v 
Pomurski regiji tudi zelo visoko, saj imamo okrog  4800 članic vpisanih v sistem Vulkan. 
Članice Pomurske regije smo bile aktivne skozi celo leto. Udeležile smo se vseh 
aktivnosti, ki so bile v okviru GZ, regije in GZS. Članice smo bile zelo aktivne na 
tekmovanjih tako v zimski ligi, kot tudi na izbirnih tekmovanjih.  Kar v velikem številu, 
20 članic, smo se udeležile posveta predsednic in namestnic predsednic članic v GZ, ki je 
bilo organizirano v Preboldu. Tam je bil tudi eden od predavateljev naš poveljnik regije , 
tov. Dušan Utroša, kateri je predstavil delovanje Komisije za članice Pomurske regije. Z 
našimi rednimi letnimi posveti smo začeli pred osmimi leti. Takrat se je tega posveta 
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udeležilo 34 članic, pred tremi leti smo dosegli rekord 358 članic, letos pa je bilo na 
posvetu 320 članic. Udeležile smo se tudi pohoda v organizaciji GZ Kamnik. Tam je bilo 
60 članic iz Pomurske regije. Članice GZ Gornja Radgona so si v okviru tega pohoda 
organizirale svojo strokovno ekskurzijo, katero so zaključile s pohodom na Kisovec. S 
sabo so vzele tudi harmonikarja, kateri je skrbel za dobro voljo udeleženk. V jesenskem 
času smo pomagale pri organizaciji tekmovanja v okviru dnevov  Zaščite in reševanja, ki 
so potekali v Murski Soboti, vendar so bili zaradi navala beguncev zgolj okrnjeni na en 
dan, ko je potekalo gasilsko tekmovanje in tekmovanje prve pomoči. Gasilke smo 
izpeljale tudi vsakoletno redno letno srečanje in posvet gasilk regije, in sicer letos v PGD 
Srednja Bistrica v začetku meseca oktobra. Takrat nas je z svojim obiskom počastila tudi 
ministrica za obrambo RS ga. Andreja Katič in generalni direktor URSZR g. Darko But. 
Naša gosta sta nam povedala veliko spodbudnih besed za članice gasilke. Ministrica za 
obrambo je bila slavnostna govornica in članice je poskušala čim bolj spodbuditi za 
delovanje v gasilski organizaciji. Vzela si je tudi nekaj časa in se članicam približala med 
sedeži ter jih povpraševala po težavah in predlogih za naprej. To, da želimo biti članice 
enakovredne našim moškim kolegom, nam je na posvetu predstavila tudi ena od štirih 
pomurskih poveljnic društev. Poveljnica nam je podala svoj pogled in svoje težave z 
delom, ki je še pred kratkim bilo izključno moško. Naše članice so se začele pojavljati 
tudi na intervencijah, kot so napadalke in ne samo kot administratorke. Udeležba članic 
se iz leta v leto povečuje, vendar opažamo, da se določene GZ še vedno ne odzivajo na 
povabila. 
Ker pa želimo članice biti enake s člani, smo letos izvedle dve operativni vaji, kjer so 
sodelovale izključno članice. Prva taka vaja je potekala v GZ Moravske Toplice, kjer je 
bila predpostavka, da gori v turističnem naselju Prekmurska vas v Moravskih Toplicah. 
Druga takšna vaja pa je bila v okviru GZ Turnišče, kjer je bila predpostavka, da gori na 
gospodarskem poslopju v Gomilicah. Obe vaji sta bili dobro zasnovani in tudi dobro 
izvedeni, tako, da bomo članice s takimi vajami nadaljevale. 
 

                                Andreja Novak – Görkeš, VGČ org., 
  predsednica Komisije za članice GRSP 
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POSAVSKA REGIJA 

Regija: POSAVJE 

Število GZ v regiji 
 

Število delujočih 
Komisij za članice GZ 
v regiji 

Število PGD v 
regiji 

Število delujočih 
komisij za članice  v 
PGD v regiji 

3 3 71 PGD + 2 PIGD 38 
 

V Posavsko regijo so vključene tri gasilske zveze, in sicer: GZ Sevnica, GZ Brežice in GZ 
Krško, katera povezuje društva dveh občin, in sicer občine Kostanjevica na Krki in 
občine Krško. Članice Posavske regije že več kot 10 let uspešno sodelujemo z Zasavsko 
regijo.  Vsaka GZ ima izdelan  svoj plan dela Komisije za delo s članicami pri GZ.   
 
V letu 2015 smo se udeležile naslednjih skupnih aktivnosti: 

 V marcu smo se članice udeležile izobraževanja v Preboldu.  
 Udeležba na posvetu članic regij Zasavja in Posavja v Trbovljah na Čečah - 18. 

april 2015.  
 Konec avgusta smo sodelovale na 2. medgeneracijskem srečanju veteranov in 

članic.  
 V okviru meseca požarne varnosti smo se članice iz vseh treh GZ udeležile 

okrogle mize na Raki. Mesec oktober je tudi mesec boja proti raku, zato je bila 
letošnja tema  posvečena raku dojke, z demonstracijo pregledovanja na modelu, v 
izvedbi diplomirane medicinske sestre Klavdije Božič iz Zdravstvenega doma 
Krško ter predstavitvijo knjige Darje Molan Vem, da zmoreš, Darja. 

 
 V mesecu novembru se udeležimo tudi posveta predsednic in namestnic Komisij 
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za članice GZ, letos v Kranjski Gori.  
Poleg skupnih aktivnosti pa  članice gasilskih zvez izvajamo programe svojih GZ in PGD. 
 
GZ SEVNICA  
-sodelovanje pri pripravah in izvedbi občnih zborov PGD in skupščini GZ Sevnica, 
-sodelovanje pri pripravah in izvedbi praznovanja 60-letnice GZ Sevnica,19. 6. 2015, 
-priprave in udeležba na gasilskih tekmovanjih v organizaciji PGD in občinskem 
gasilskem tekmovanju,  
- udeležba članic in veterank na regijskem tekmovanju v Krškem, 
-udeležba na pohodu članic v organizaciji GZ Kamnik, 
-sodelovanje enot prve pomoči na regijskem tekmovanju v Sevnici, 
-izobraževanje članic na nadaljevalnem tečaju za gasilca v Sevnici, 
-udeležba članic na tradicionalnem gasilskem pohodu GZ Sevnica na Krim, avgust 2015, 
-sodelovanje na medgeneracijskem srečanju članic in veteranov v Sežani,avgust 2015, 
-sodelovanje na 11. ŠOLI POD MOSTOM v organizaciji PGD Šinkov Turn, oktober 2015,  
-članice so aktivno sodelovale na večji gasilski vaji v Sevnici in se vključevale v vse 
aktivnosti v mesecu varstva pred požari. 
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GZ BREŽICE 
 
-31. 01. 2015 – delavnica: peka kvašenih dobrot, 

 
 

-16. 05. 2015 - udeležba na občinskem gasilskem tekmovanju v Krški vasi s tremi 
ekipami, 
-05. 06. 2015 - udeležba na proslavi ob 60-letnici GZ Brežice, 
-13. 06. 2015 - srečanje veteranov GZ Brežice v Gadovi Peči, 
-05. 09. 2015 - ogled Jovsov, 
-07. 11. 2015 - 13. srečanje članic GZ Brežice (delavnice prve pomoči in predavanje 
Nevarnosti v bivalnem okolju in plin v gospodinjstvu). 
 

 
 

-V spomladanskem času smo kot instruktorice in predavateljice sodelovale po sektorjih 
na  nadaljevalnem tečaju za gasilca. 
- Od začetka begunske krize smo članice aktivne pri izvajanju požarne straže, čiščenju in 
pobiranju smeti na območju Rigonc in Dobove. 
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GZ KRŠKO 
 – sodelovanje pri pripravah in izvedbi občnih zborov PGD in skupščini GZ Krško, 
- udeležba na strokovni ekskurziji v tovarni Krka Novo mesto, 

 
 

-sodelovanje pri pripravah in izvedbi praznovanja 60-letnice GZ Krško,12. 6. 2015 

 
 

-priprave in udeležba na gasilskih tekmovanjih v organizaciji PGD in občinskem 
gasilskem tekmovanju,  
- udeležba članic in veterank na regijskem tekmovanju v Krškem, 
-izobraževanje članic po programu GZ Krško, 
-sodelovanje na medgeneracijskem srečanju članic in veteranov v Sežani, avgust 2015, 
- sodelovanje pri organizaciji 2 kvizov mladine v Dolenji vasi in orientaciji mladine v 
Velikem Podlogu, 
-izlet za članice –splavarjenje po reki Dravi, 5. 9. 2015 
- sodelovanje članic na občinskih, sektorskih in društvenih vajah v okviru meseca 
požarne varnosti, 
- kviz za članice, 28. 11. 2015. 
 
Na pomoč! 
 

Ana Somrak , GČ 
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SAVINJSKO-ŠALEŠKA REGIJA 

Regija: Savinjsko Šaleška regija 

Število GZ v regiji Število delujočih 
Komisij za članice 
GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 
komisij za članice  
v PGD v regiji 

4 4 69 63 
AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2015 
 
Savinjsko Šaleško regijo sestavljajo štiri gasilske zveze: Prebold, Zgornja Savinjska 
dolina, Šaleška dolina in Žalec.  Zadnje tri GZ so letos praznovale 60. obletnico obstoja 
in to ovekovečile s svečanimi slavnostnimi akademijami, na katerih  so tudi članice 
aktivno sodelovale.  
 
Na nivoju regije smo tudi letos organizirale gledališko igro z naslovom Obiravke so tu.  
Udeležilo se je je preko 100 članic iz cele regije. Prav tako pa so članice GZ Šaleške 
doline organizirale  za svoje članice  gledališko igro  Zadrega iz zadrege.  
 
28. 03. 2015 je bil v Preboldu že drugič zapored organiziran posvet za predsednice  
komisij GZ in PGD, na nivoju GZ Slovenije, z zelo pestro tematiko in dobrimi 
predavatelji.  246 članic je bilo prisotnih in vse so bile z organizacijo in vsebino posveta 
zelo zadovoljne. Hvala naši predsednici Sveta članic Vladki  Bučevec. 
 
V mesecu aprilu smo v naši regije organizirale posvet članic SA-ŠA regije in Celjske 
regije. Več o našem posvetu v samostojnem članku, ki ga je napisala Barbara Slatinšek. 
V GZ Žalec  je komisija pripravila posvet  na temo Uniformiranost gasilk in nošenje 
odlikovanj in z gostjo Darjo Rojec.  V mesecu oktobru pa so pripravile še en posvet z 
naslovom  Ali ste vse storili za varen dom? 
 
Članice po vseh GZ organizirajo pohode in srečanja, kjer se družijo in izmenjujejo  
izkušnje.  
Izveden je bil tradicionalni skupni pohod članic GZ Žalec in GZ Prebold po grajskih 
poteh Prebolda. Članice naše regije so se udeležile pohoda na Kisovec. Članice smo tudi 
poskrbele za tako imenovane ženske delavnice, saj  so bile po GZ organizirane 
delavnice na temo priprave koktailov, delale so namaze, kuhale enolončnice in se 
naučile,  kaj vse je potrebno postoriti na vrtu pomladi. Članice GZ Žalec pa so se v 
mesecu februarju razvajale z zvočno kopeljo in v mesecu maju so, s pomočjo mentorice 
Darje Rojec pripravljale  kreme in se naučile, kako iz preprostih naravnih stvari 
narediti uporabne  kremice zelo poceni. 
Gasilke GZ Prebold so pripravile tudi dve operativni delavnici, in sicer Delo z motorno 
brizgalno ter podroben pregled vaje CTIF in Dimniški požar. Članice GZ Prebold so tudi 
aktivno sodelovale  na požarni vaji, kjer so gasile in reševale stanujoče v  Domu 
upokojencev  Prebold,  članice Zgornje Savinjske doline pa so bile priča veliki požarni 
vaji, ki je bila organizirana na njihovem območju. 
Po vseh zvezah oziroma društvih potekajo razne delavnice, ponavadi ob praznovanju  
velike noči in božiča, kjer članice izdelujejo butare, vizitke, adventne venčke,.... 
 
Po vseh GZ so bila izvedena tekmovanja v vaji CTIF, kjer so močno zastopane enote 
članic. Prve tri enote članic A, članic B in starejših gasilk pa so se pomerile na regijskem 
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tekmovanju, ki je bilo meseca oktobra odlično izpeljano v GZ Šaleške doline. Seveda se 
naše enote pojavljajo na društvenih tekmovanjih in nemalo pokalov, ki so jih osvojile 
članice, krasi police gasilskih domov. 
 
Seveda pa ne smemo pozabiti na izobraževanje članic. Članice se pridno izobražujejo 
po vseh GZ,  tako s področja gasilstva, kot s področja reševanja ljudi, kjer so pridobile 
naziv bolničar.  
 
Kot je že navada, bodo tudi ob koncu leta članice po vseh GZ  svoje delovanje proslavile 
s plesom in dobrim žurom. Članice GZ Žalec in GZ Prebold se bodo družile skupaj, 
članice Šaleške doline bodo leto zaključile skupaj s starejšimi gasilci, članice Zgornje 
Savinjske doline pa se bodo veselile v okviru svoje zveze.  
 

Tatjana Plaskan, VGČ org. I. st., 
predsednica Komisije za delo s članicami Savinjsko Šaleške regije 

 
 

DELOVANJE ČLANIC V 60-IH LETIH GASILSKE ZVEZE ŽALEC 

 
Članice Gasilke zveze Žalec smo aktivne tako na družabnem, tekmovalnem, kot tudi na 
izobraževalnem področju.   
Svoje aktivnosti izvajamo po planu komisije za delo članic, ki smo ga pripravile že 
novembra lansko leto. 
Začele smo zelo sprostitveno. Kljub rdečemu alarmu in snegu smo v petek, 6. 2. 2015, v 
PGD Velika Pirešica organizirale »zvočno kopel«. Udeležba je bila verjetno zaradi 
vremenskih pogojev skromna, a smo zelo uživale ob zvokih gonga, se sprostile in vsaj za 
eno uro pozabile na vsakdanje skrbi. 
Po planu dela članic Savinjsko Šaleške regije smo gasilke GZ Žalec organizirale igro v 
izvedbi Kulturnega društva Gomilsko z naslovom Halo, obiravke so tu. Članicam PGD 
Gomilsko in PGD Grajska vas bi se rada zahvalila za vso podporo in odlično pogostitev. 
Vsaka udeleženka je odšla domov nasmejana in obdarjena z rožico. 
Vsako leto proti koncu marca, letos 28. 3., izvede Gasilska zveza Slovenije posvet za 
članice v Preboldu. Zaradi bližine smo se posveta udeležile po mojem mnenju kot 
najštevilčnejša zasedba. Izvedele smo marsikaj zanimivega iz gasilstva in vsakdanjega 
življenja.   
Istega dne smo v popoldanskih urah izvedle velikonočno delavnico. Iz slame smo 
izdelovale zajčke. Ob prijetnem druženju in okusnih prigrizkih je čas hitro minil, izdelki 
pa so krasili naše domove v času velikonočnih praznikov. 
Na podlagi anket smo letošnji pomladni posvet namenile uniformiranosti gasilk in 
nošenju položajnih oznak in činov ter nam, ženskam namenjeni temi, preventivi pred 
rakom dojk. Za strokovne teme smo za pomoč zaprosile našega poveljnika Davida Krka, 
ki nas je opozoril na napake, ki jih počnemo. Ob predavanju Darje Rojec pa smo se 
»kocinile« in spustile kako solzo. Posvet smo imele 11. aprila v prostorih PGD Braslovče.  
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Čez en teden smo se po planu Savinsko Šaleške regije udeležile posveta članic Savinjsko-
Šaleške in Celjske regije v Solčavi. Iz obeh regij nas je bilo 40, naša zveza je bila 
najštevilčnejša s 14 udeleženkami. 
Ker nas je Darja Rojec navdušila s svojimi kremami, smo se izven plana odločile še za 
delavnico izdelave kreme in mazil. 8. maja smo se zbrale v prostorih PGD Ponikva pri 
Žalcu in z velikim zanimanjem spremljale, kako se kreme, mazila in deodoranti 
izdelujejo. Verjamem, da marsikatera od udeleženk od takrat izdeluje kreme doma.  
S svojim prispevkom smo sodelovale tudi na strokovnem forumu ob 60-letnici GZ Žalec, 
29. maja. Spekle smo pecivo za pogostitev, na katerega bi bila ponosna marsikatera 
slaščičarka. 
Nekaj članic je s svojo prisotnostjo sodelovalo na svečani akademiji ob 60-letnici Gasilke 
zveze Žalec, ki je bila 29. junija v Žalcu. 
Gasilska zveza Slovenije in Gasilska zveza Kamnik vsako leto v začetku julija organizirata 
pohod članic. Tudi tega smo se udeležile in letos šle na Kisovec. 
Vsako leto se članice GZ Prebold in GZ Žalec srečamo na pohodu članic obeh zvez. 
Letošnjega je organizirala Gasilska zveza Prebold. Hodile smo po grajskih poteh in 
spoznale zgodovino v Preboldu. Pohod je bil odlično organiziran. 
Udeležile smo se tudi 2. medgeneracijskega srečanja, ki ga prirejata Svet članic in Svet 
veteranov pri Gasilski zvezi Slovenije, letos 29. avgusta v Sežani. Iz naše zveze smo se ga 
udeležile 3 članice PGD Žalec, ki smo zastopale tudi celo regijo. 
Jesenski posvet smo imele 3. oktobra, kjer smo se zopet izobraževale oziroma obnavljale 
svoje gasilsko znanje. Savina Naraks nas je spomnila na nevarnosti, ki prežijo doma, 
Oskar Neuvirt pa nas je s svojimi izkušnjami nasmejal in upam si trditi, da si bomo 
posvet zapomnile. Članicam PGD Žalec se zahvaljujem za gostoljubnost in odlično 
pogostitev. 
Ampak nismo se nismo samo izobraževale in hodile okrog. Od pomladi do začetka 
oktobra so potekala tekmovanja in tudi tukaj dosegale odlične rezultate.  
Na tekmovanju Savinjsko Šaleške regije so članice A dosegle naslednje rezultate: 1. 
mesto PGD Andraž nad Polzelo in 3. mesto PGD Kapla – Pondor. Pri članicah B bodo našo 
zvezo na državnem tekmovanju zastopale članice PGD Braslovče. Vsem tekmovalkah 
iskreno čestitam in vsem, ki nas boste naslednje leto zastopale na državnem 
tekmovanju, želim veliko sreče in uspeha. 
Do konca leta imamo po planu dela še eno delavnico v novembru. Izdelovale bomo 
namaze.  
Da ne bom predolga, se vam želim zahvaliti za vse lepe trenutke, ki jih doživljamo 
skupaj, za vse uspehe, ki jih dosegamo tako na tekmovalnem, izobraževalnem in tudi 
zasebnem področju. 
 

Mirjana Lovrek, VGČ org. 1. st, 
predsednica Komisije za delo članic GZ Žalec 
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POSVET ČLANIC CELJSKE IN SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE 

 
18. 04. 2015 smo se članice gasilskih društev Savinjsko-šaleške in Celjske regije zbrale 
na posvetu v Solčavi. Posvet vsako leto pripravi ena od regij in letos smo bile na vrsti 
članice Savinjsko-Šaleške regije. Organizacijo posveta sva prevzeli predsednica Komisije 
za članice GZ ZSD Barbara Slatinšek skupaj z županjo Občine Solčava Katarino Prelesnik, 
ki je tudi sama gasilka in predsednica Komisije za članice pri PGD Solčava. Naša želja je 
bila, da bo posvet nekoliko drugačen od dosedanjih, zato smo si za cilj zadale, da bomo v 
program vključile tudi druge teme. Predvsem pa smo želele, da je program pester in 
razgiban. 
Zjutraj smo se zbrale v kulturnem domu v Solčavi in ob prigrizku, ki so ga za nas 
pripravile članice PGD Solčava. Ob kavi smo počakale na prihod še zadnjih udeleženk in 
pričetek posveta. Uvodoma sta nas pozdravili namestnica predsednice komisije za delo 
članic Savinjsko-šaleške regije Mirjana Lovrek in županja Občine Solčava Katarina 
Prelesnik.  
Osrednja delavnica je potekala pod naslovom Poslanstvo življenja-nesebična pomoč 
drugim. Človeka njegova narava spodbuja k različnim udejstvovanjem skozi življenje. 
Poslanstvo »biti prostovoljec« je del posebnega, nesebičnega dela posameznika. Pri 
svojem delu se prostovoljci, tudi gasilci, srečujemo s tanko mejo med življenjem in 
smrtjo, nesrečami, nasiljem, trpljenjem, pa tudi s hvaležnostjo in srečo, je povedala 
predavateljica Renata J. Roban.  
Po končani delavnici nas je prisotne članice pozdravil predsednik GZ ZSD in Savinjsko-
šaleške regije Janko Žuntar. Nato pa smo si udeleženke, razdeljene v skupine, ogledale 
solčavske zanimivosti; razstavo fosilov, župnijsko cerkev ter razstavo o Solčavskem 
centru Rinka. Spoznale smo tudi, kako nastane filc in se seznanile s tehniko mokrega 
polstenja volne ali filcanja, ter si ogledale razstavo filcanih izdelkov Bicka. Okrepčale 
smo se z malico in pomudile pri nakupih na kmečki tržnici. Za konec smo se vse skupaj 
zopet zbrale v kulturnem domu in si ogledale skeč, ki ga je na temo gasilstva v Solčavi 
pripravil Nejc Slapnik. Udeleženke so bile s posvetom in doživetji zadovoljne in so z 
nasmehom na ustih odšle domov. Organizatorke smo si želele večjo udeležbo, a smo 
kljub temu bile zadovoljne z izvedbo in potekom celotnega posveta. 
 

Zapisala Barbara Slatinšek,  
predsednica komisije za delo članic GZ Zgornje Savinjske doline 
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SREČANJE GASILK GZ ŽALEC IN GZ PREBOLD 

 
TEKST: Manuela Fonda 
FOTO: Katja Zaveršnik 
 
Srečanja članic GZ Žalec in GZ Prebold je ena od, sedaj že tradicionalnih, oblik druženja 
gasilk omenjenih zvez. V letošnjem letu je bila organizacija dodeljena GZ Prebold, kjer se 
je Komisija za delo s članicami odločila, da svoje kolegice popelje po grajskih poteh.  
Predzadnjo soboto v mesecu avgustu se nas je tako 45 gasilk podalo na pot.  V spremstvu 
dveh vodičev je začetek poti vodil izpred graščine Prebold do lokacije nekdanjega dvorca 
Gorica (Gorzhof) v Kaplji vasi. Od tam smo po gozdni in delno asfaltirani poti krenili pod 
vznožje Žvajge in si ogledale ostanke gradu Libenštajn (Liebenstein). Zaradi 
naklonjenosti lepemu in toplemu vremenu je sledilo malo počitka in možnost okrepčila z 
vodo, pecivom in sadjem. Po novih nabranih močeh smo pot nadaljevali v Prebold do 
cerkve Sv. Pavla in nato do Sv. Lovrenca, kjer je pri krajevni cerkvi nekoč stal dvor. 
Zadnja postojanka je bila v Šeščah, kjer smo si ogledale ostanke dvorca Šešče 
(Schonbiehel) in se s pogledi  zazrle še na pobočje Burkeljčevega hriba, kjer se nahajajo 
razvaline gradu Žaženberk (Sachsenwart). Pohod smo ob dobri hrani in pijači zaključili 
na Ribniku Druškovič.  
Kljub 5-urni hoji so gostje pohvalile pohod in tako domov odšle z lepimi vtisi ter obljubo, 
da se prihodnje leto zopet snidemo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeleženke srečanja GZ Žalec in GZ Prebold 

 

 

SEVERNOPRIMORSKA REGIJA 

Regija:  SEVERNOPRIMORSKA REGIJA 

Število GZ v regiji Število delujočih 
Komisij za članice 
GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 
komisij za članice v 
PGD v regiji 
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9 8 49 32 
AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2015 

- Predsednica komisije za članice SPR je bila prisotna na vseh skupnih sejah 
poveljstva in predsedstva SPR. 

- Predsednica in namestnica Komisije za članice sta bili prisotni na izobraževanju 
članic Sveta članic v Šinkovem Turnu pri Kosezah. 

- Spodbujanje članic k udeležbi na medgeneracijskem srečanju v Sežani. 
- Organizacija celodnevnega posveta članic SPR v Cerknem. 
- Pomoč pri organizaciji skupne vaje članic treh gasilskih zvez: GZ Tolmin, GZ 

Bovec in GZ Krajnska Gora, ki je potekala v Tolminu. 
- Nadzor in opominjanje članic pri nepravilnem nošenju svečane gasilske 

uniforme ter opominjanje na nepravilno izdelavo in prodajo ženske gasilske 
uniforme. 

- Spodbujanje članic k organiziranju vaj članic in udeležbi na čim več članskih 
vajah. 

- Spodbujanje članic k udeležbi na čim več raznih članskih gasilskih tekmovanjih. 
- V Komisiji za članice SPR se trudimo za dober pretok informacij od Sveta članic 

GZS do posameznih članic v gasilskih društvih. 
- Spodbujanje članic k opravljanju zdravniških pregledov, udeležbi na 

izobraževanjih in opraviti čim več specialnosti. 
- Predsednica Komisije za članice SPR se trudi za večjo prisotnost gasilk operativk 

na operativnih vajah in intervencijah ter zastopanost članic na pomembnejših 
funkcijah na nivoju gasilskih zvez in regije. 

Katarina Kenda Maver, 
predsednica Komisije za članice SPR 

 
 
 

POSVET ČLANIC SEVERNOPRIMORSKE REGIJE 2015 

 
V soboto, 7. novembra 2015, je potekal posvet članic Severnoprimorske regije (v 

nadaljevanju SPR). Vse aktivnosti letošnjega posveta so potekale na območju Gasilske 
zveze Cerkno, ki je bila tudi organizator. 
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Na prelepo jesensko jutro smo se zbrale na parkirišču pred vstopom v težko dostopno 

sotesko Pasice, v Dolenjih Novakih, katera že od leta 1943 skriva partizansko bolnico 
Franja. Ker dostopna pot do bolnice vodi ob potoku, preko klančin in v skalo vklesanih 
strmih stopnic, smo 61 vseh zbranih članic razdelili v dve skupini in vsako je vodil vodič 
Mestnega muzeja Idrija.  

Ob poti stojijo pojasnjevalne 
table, na katerih si lahko 
obiskovalci preberejo, da je bolnica 
dobila ime po partizanski zdravnici 
Franji Bojc Bidovec, da so zdravili 
578 težko ranjenih pacientov, tiste 
pa, ki niso preživeli, so pokopali 
pred vhodom v sotesko. Prebrati je 
mogoče še veliko drugih zanimivih 
podatkov o delovanju bolnice. V 
notranjosti soteske stoji 14 lesenih 
barak, v katerih so prikazani 
rentgen, operacijska soba, 
izolirnica, soba za ranjence, 
kuhinja, jedilnica, soba za osebje, 

kopalnica in invalidski dom. Zgrajenih je bilo tudi več pomožnih objektov, med njimi tudi 
elektrarna za oskrbo z električno energijo. 

Po ogledu skrbno obnovljenih objektov, katere so silovite poplave leta 2007 dobesedno 
odnesle, si med vračanjem nazaj do parkirišča, preberemo spominsko ploščo vsem 
tamkaj umrlim, ki je postavljena ob vstopu v sotesko. Nato smo se zopet zbrali pri 
vozilih, kjer nam je poveljnik SPR, Stanko Močnik, ki je obenem tudi poveljnik Gasilske 
zveze Cerkno, namenil nekaj pozdravnih besed. Predstavil nam je nadaljnji potek 
posveta in predlagal, da najprej obiščemo najbližje gasilsko društvo – PGD Novaki. 
 

Tam so nas, s prijazno besedo in manjšo pogostitvijo, pričakali predsednik in poveljnik 
društva ter njihove članice. Predstavili so nam področje in način delovanja članstva v 
društvu, poudarila sta dobro sodelovanje z vodstvom GZ Cerkno, s katero so še posebno 
sodelovali v letu 2013 pri nabavi novega gasilskega vozila IVECO EUROCARGO, ki je 
tipiziran kot GCGP-2. Ker pa jim je ob novi pridobitvi primanjkovalo prostora v 
gasilskem domu, so k obstoječemu domu prizidali tudi novo garažo. Članstvo v društvu 
aktivno dela na področju mladine, članic in seveda na operativnem delovanju, saj 
pokrivajo 47km2 zahtevnega in razgibanega 
terena. Po ogledu smo se zopet skupaj 
odpravili proti dolini, natančneje do 
gasilskega doma PGD Cerkno, kjer nas je 
čakalo kosilo z okusnimi idrijskimi žlikrofi. 
 

Posvet smo nadaljevali s predstavitvijo 
lanskoletne intervencije »Žledolom«. O 
poteku in specifikah je spregovoril 
poveljnik SPR, Stanko Močnik, ki je tudi v 
vlogi poveljnika Civilne zaščite Cerkno 
posredno in neposredno vodil večdnevno zahtevno reševanje številnih dogodkov na 



27. posvet predsednic Komisij za članice - gasilke v GZ - 2015  
 

122 

 

območju občine Cerkno. Pokazal nam je tudi nekaj slik, s katerimi smo si lažje 
predstavljale razsežnost in težavnost intervencije. Ob tem je poudaril, da je pri 
intervencijah takšnega značaja in razsežnosti, sodelovanje članic še posebej pomembno 
pri vodenju vse bolj zahtevnejše dokumentacije in logistični oskrbi članov.  

 
Po predstavitvi, smo se spet razdelili v dve 

skupini. Medtem ko si je prva skupina najprej 
ogledala značilnosti mesta in odšla v 
Cerkljanski muzej na ogled razstave 
»Cerkljanska skozi stoletja« in razstavo 
cerkljanskih laufarjev »Pust je kriv!«, je druga 
skupina zavzela garažo PGD Cerkno, v kateri 
smo lahko videli šest gasilskih vozil in 
njihovo opremo. Največ pozornosti je 
pritegnila letošnja pridobitev IVECO 
MAGIRUS Multistar, s katerim so gasilci 
številne članice popeljali na 30 metrov višine. 
Po končanem prvem delu ogleda se nam je pridružil tudi predsednik GZ Cerkno, Tomaž 
Štremfelj, in prevzel vodenje drugega ogleda po mestu in muzeja. Čas je mineval hitro in 
že smo bili s programom posveta pri koncu. Sledila je zahvala organizatorjem za odlično 
izpeljan posvet članic Severnoprimorske regije in srečen povratek vseh udeleženk in 
udeležencev domov. 
 
Foto: Dominka Perdih 

 
Katarina Kenda Maver, 

predsednica Komisije za članice Severnoprimorske regije 
 

ZASAVSKA REGIJA 
 

Regija: Zasavje 

Število GZ v regiji 
 

Število delujočih 
Komisij za članice 
GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 
komisij za članice  
v PGD v regiji 

3 3 24 PGD + 8 PIGD 28 
 

Zasavska regija je ena od manjših regij, tako po površini kot po številu gasilskih 
društev.  
V regijo Zasavje so vključene tri gasilske zveze in sicer: GZ Hrastnik, GZ Trbovlje in GZ 
Zagorje. Članice Zasavske regije že vrsto let uspešno sodelujemo s Posavsko regijo. 
Članice regije Zasavja smo tudi v letu 2015 delale po izdelanem in sprejetem planu. 
Vsaka GZ ima izdelan tudi svoj plan dela Komisije za delo s članicami pri GZ. Imele smo 
2 redni seji.  
 
V letu 2015 smo se udeležile naslednjih skupnih aktivnosti: 

 V marcu smo se članice udeležile izobraževanja v Preboldu in ga tudi pohvalile.  
 V aprilu smo izvedle regijski posvet Zasavja in Posavja v Trbovljah. Udeležilo se 
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ga je 80 gasilk. Osrednja tema je bilo predavanje »Internet in zloraba 
mladoletnikov«, tov. Klemena Repovša. Sledila je predstavitev kataloga – »Cvetje za 
poletje«, ge. Damjane Napret, voden ogled cerkve sv. Katarine, gasilskega doma 
PGD Čeče ter pogostitev z druženjem. Vse pohvale gredo predsednici Komisije 
za članice GZ Trbovlje, Dejani Senčar, za organizacijo in vodenje posveta. 

 Konec avgusta smo sodelovale na 2. medgeneracijskem srečanju veteranov in 
članic Slovenije v Sežani. Vsi so pohvalili odlično organizacijo z orientacijskim 
pohodom in domiselnimi igrami z bogatimi nagradami, saj smo članice in 
veterani GZ Zagorje osvojili dve prvi mesti. 

 V juliju so se članice GZ Hrastnik in GZ Trbovlje udeležile pohoda na planino 
Kisovec. 

 V okviru meseca požarne varnosti smo se iz vseh treh GZ udeležile okrogle mize 
na Raki. Mesec oktober pa je tudi mesec boja proti raku, zato je letošnja tema 
posvečena raku dojke z demonstracijo pregledovanja na modelu v izvedbi 
diplomirane medicinske sestre Klavdije Božič iz Zdravstvenega doma Krško, ter 
predstavitvijo knjige Darje Molan Vem, da zmoreš, Darja. 

 V mesecu novembru se udeležimo tudi posveta predsednic in namestnic Komisij 
za članice GZ, letos v Kranjski Gori.  

 Za konec leta pa vsaka gasilska zveza organizira prednovoletno srečanje članic.  
 
Poleg skupnih aktivnosti se članice gasilskih zvez udeležujemo aktivnosti na nivoju 
PGD-jev  in GZ. 
 
GZ HRASTNIK  
18. 6. 2015 – sodelovanje članic na 60. obletnici GZ Hrastnik, 
29. 8. 2015 – gasilske igre na Marnem, 
11. 9. 2015 – operativna vaja članic - Ob 17.00 dežurni delavec RTH - obrat Hrastnik 
obvesti poveljnika PIGD Rudnik Hrastnik o opaženem močnem dimu iz delno odprtega 
okna objekta strojna, jaška Hrastnik1. Poveljnik PIGD Rudnik Hrastnik po SITA aktivira 
svojo operativno enoto in članice, o požaru pa obvesti ReCO Trbovlje, dežurnega 
nadzornika ter elektrikarja RTH - obrat Hrastnik. Na kraju intervencije se ugotovi 
možnost širjenja požara, zato se na sami lokaciji potrebuje dodatna pomoč. Vodja 
intervencije preko ReCO zahteva delovni kanal in aktiviranje enot. Na vaji je sodelovalo 
11 članic in 9 gasilcev iz treh PGD in PIGD Rudnik. 
Na vajo povabimo tudi vodstvo gasilske zveze in po opravljeni vaji pripravimo oceno in 
analizo vaje. 
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GZ TRBOVLJE  
Poleg skupnih aktivnosti smo se članice GZ Trbovlje v letu 2015 udeležile 
tradicionalnega balinanja na AMD Trbovlje in 27. 4. 2015 Florjanove maše. Članice PGD 
Trbovlje so se udeležile 22. Vrtačnikovega tekmovanja v Šentlambertu, GZ Zagorje, 4. 
10. 2015 gasilske parade v Preboldu. Konec novembra pa bodo organizirale 
prednovoletno delavnico in srečanje gasilk GZ Trbovlje na AMD. 
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GZ ZAGORJE – Udeležile smo se Florjanove maše v Podkumu, Kolovratu. Ob 
praznovanju 60-letnice GZ Zagorje smo imele članice svoj ešalon v gasilski paradi. V 
okviru gasilske zveze sta letos 2 društvi praznovali okrogli obletnici delovanja 
gasilskega društva (80-letnico), in sicer PGD Tirna in PGD Kolovrat. V naši zvezi smo 
imeli letos 6 meddruštvenih tekmovanj, katerih se redno udeležujemo tudi članice. Na 
vse slovesnosti smo vabljene tudi članice in se jih tudi udeležimo. Konec septembra 
smo v okviru meseca požarne varnosti članice PIGD ETI pripravile taktično vajo ETI za 
vse članice GZ Zagorje. V oktobru se je 10 ekip članic udeležilo regijskega tekmovanja v 
Trbovljah. Zaključno prednovoletno srečanje članic GZ letos organizirajo članice PGD 
Mlinše. Ogledale si bomo igro domačega KD Mlinše in se družile ob gasilskih šaljivih 
igrah.   
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Zavedamo se, da so se delovne obveznosti zelo spremenile. Primanjkuje nam časa in v 
veliki meri je sodelovanja članic odvisno od pripravljenosti in drugih dejavnikov. Na 
svoje opravljeno delo, in da smo del velike humanitarne organizacije, smo članice 
ponosne. Brez  podpore in pomoči vodilnih na ravni društev, zveze in regije ne bi 
dosegle zastavljenih ciljev. Hvala. 
 
Na pomoč! 

Helena Odlazek, VGČ org.  
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13. ZAHVALA 
 
V četrtek, 30. 10. 2014, ob 15.40 uri sem rodila punčko Mijo, veliko 55 cm in težko 4380 
g. 
V torek, 17. februarja 2015 so prišle Helena Odlazek, Danica Jezernik, Tatjana Plaskan in 
Vladka Bučevec kot delegatke Sveta članic GZS na obisk k Miji. 
Ob tej priliki bi se vsem članicam Sveta članic GZS zahvalila za vse prejete čestitke po 
elektronski pošti, delegatkam za obisk in darilo, ki ste ga prinesle tako za Mijo kot za 
Otta. 
Mija je konec oktobra upihnila prvo svečko. Je velika in nagajiva punca, čisto po mamici. 
 

Manca Ahačič 
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14. SLAVLJENKE 
Spoštovane slavljenke, Marica Mlakar, Mira Greifoner in Ivica Potisek! 

 
Življenje je stkano iz drobnih trenutkov radosti in bridkosti. 
Radosti nam rišejo nasmeh na ustnice, bridkosti nas okrepijo, 

da zmoremo še več in osebnostno rastemo. 
Naj vas drobni vsakodnevni trenutki zadovoljstva 

pripeljejo do uresničitve velikih ciljev. 
 

Vladka Bučevec, v imenu Sveta članic GZS 
 

 

ABRAHAMKA MARICA MLAKAR, PREDSEDNICA KOMISIJE ZA ČLANICE PODRAVSKE 
REGIJE  
 

 
  Marica Mlakar se je rodila 22. 3. 1965 na Ptuju. Kot 
majhna deklica je živela na Polenšaku, natančneje v 
Bratislavcih. Do 4. razreda je obiskovala osnovno šolo na 
Polenšaku, od 5. razreda dalje  OŠ Sveti Tomaž pri 
Ormožu. Dokončala je srednjo šolo na Ptuju in si 
pridobila poklic upravni tehnik. Ko je spoznala moža 
Branka, se je preselila na Grajeno in se tam počasi 
vključevala v gasilske vrste ter   leta 1990 uradno postala 
članica PGD Grajena.  
Marica je 9 let opravljala delo tajnice PGD Grajena, štiri 
leta je bila v nadzornem odboru društva.  Že 3. mandat   je 
aktivna in zavzeta predsednica članic podravske regije.  
Delo z gasilkami jo izjemno veseli in mu je zelo predana. 
Vključuje se v organizacije različnih dogodkov, od 
posvetov do srečanj, hkrati pa v društvu in v zvezi rada 
pomaga mentorjem mladine. Tako svoje znanje in 
predanost plemenitemu poslanstvu prenaša tudi na 
mlajše rodove. 
Čeprav vemo, da je Marica predana gasilstvu z dušo in 
srcem in je pripravljena vselej priskočiti na pomoč, ne da 
bi za to kar koli pričakovala, se ji kljub temu ob njenem 
okroglem življenjskem jubileju – srečanju z Abrahamom – 
iskreno zahvaljujemo za vse, kar je doslej storila za PGD 
Grajena in predvsem za članice sveta podravske regije. 
Želimo, da bi ji zdravje dobro služilo in bi še dolgo tako 
zavzeto in predano delovala v gasilskih vrstah.  
 

Jožica Pečovnik 
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ABRAHAMKA MIRA GREIFONER, PREDSEDNICA KOMISIJE ZA ČLANICE 
MARIBORSKE REGIJE 
 
MARIJA GREIFONER – MIRA –MIRICA 
 

 
 
Mirica, kot jo kličemo v našem društvu, se je rodila 15. 8. 1965. To je praznik Marijinega 
Vnebovzetja oziroma »Marija party«. Rodila se je v gasilski družini in tudi sama je kmalu 
vstopila v gasilske vrste. Članica PGD Starše je od 21. 2. 1976. 
Osnovni tečaj za gasilca je opravila že leta 1982, leta 2006 pa tudi tečaj za višjo gasilsko 
častnico organizacijske smeri. Opravila je tudi tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-
športnih disciplin (1985). Sodila je na veliko tekmovanjih, tudi na najvišji ravni (državna 
tekmovanja). 
Vseskozi se aktivno vključuje v delo domačega društva, kjer je opravljala naloge tajnika. 
Od leta 2013 pa je predsednica Sveta članic Mariborske regije. 
Že dolga leta je nepogrešljiva članica ženske ekipe B domačega društva. 
Za svoje delo je prejela številna gasilska priznanja, nazadnje letos gasilsko odlikovanje II. 
stopnje. 

Sanja Hleb Oset 
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              IVICA POTISEK – 70 LET 
 
 
Sredi meseca maja je praznovala 70. rojstni dan Ivica POTISEK. 
 
Njeno srečanje z gasilci se je začelo leta 1963 z zaposlitvijo v strokovni službi Gasilske 
zveze Slovenije. V 34-ih letih do upokojitve je opravljala več različnih delovnih nalog. 
 
Poleg rednih nalog je aktivno delovala na področju mladine, članic in drugih projektih. 
Naj jih nekaj navedemo: sodelovala je pri organizaciji in izvedbi rednih in izrednih 
kongresov GZS, sedemnajstih srečanjih društev „Mladi gasilec“, izvedbi gasilske loterije 
in akcije „Plamen“ (pridobivanje sredstev za adaptacijo doma slovenskih gasilcev na 
Travni gori), pri izvedbi počitniških kolonij gasilskih pionirjev v počitniških domovih v 
Volpariji in na Debelem rtiču, sodelovala pri organizaciji VII. mednarodnega srečanja 
gasilcev „Sternfahrt“ na Bledu, pripravah na otvoritev gasilskega muzeja in paviljona v 
Metliki  itd. 
 

Zelo si je prizadevala za večje vključevanje žensk v gasilske organizacije in organizirala 
posvete za članice v Celju, Travni gori, Mariboru in Dobrni. S številnimi članki v 
Gasilskem vestniku in Gasilcu je vzpodbujala, opogumljala in podpirala gasilke. Če je bilo 
potrebno, pa na nepravilnosti opozorila s kritičnim člankom. 
 
Številnim gasilkam in gasilcem je ostala v spominu kot »prijazna in vedno nasmejana 
gospa s Prešernove«. 
 

Pred 10 leti je po preselitvi na Dole pri Polici je postala članica PGD Polica.  
Za predano in dolgoletno delo je prejela več gasilskih priznanj ter odlikovanj doma in v 
tujini. Leta 2003 je prejela najvišje gasilsko odlikovanja - priznanje Matevža Haceta. 
 
Ob življenjskem jubileju ji številne gasilke in gasilci iskreno čestitamo in izrekamo 
zahvalo za opravljeno delo. Želimo ji veliko zdravja, sreče ter zadovoljstva v naslednjih 
desetletjih. 

 
Marinka Cempre Turk 
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15. VABILO NA 8. POHOD GASILK  GZS V 

ORGANIZACIJI ČLANIC GZ KAMNIK 

 

Na koledarju si obkrožite 2. julij 2016, saj vam takrat želimo pokazati 

še en lep delček naše okolice.  

Podali se bomo na Sv. Miklavža na Gori nad Snovikom. 
Start bo na parkirišču v neposredni bližini term Snovik. Odšli bomo na 

krožno pot do Sv. Miklavža in se vrnili v Snovik. Direktor term, tudi sam 

zagret gasilec, nam je stopil naproti,… pa naj ostane vse ostalo 

presenečenje. 

  

 
 

Kot vedno, je pohod na lastno odgovornost in je namenjen dobrovoljnim 

ljudem, ki se zavedajo, da se v skupini vedno ravnamo po najšibkejšem 

členu. Tokrat bodo dovolj športni copati ali lahko treking čevlji.  

Za lažji korak so priporočljive palic. 

Obvezen in nepogrešljiv del opreme je dobra volja in pozitivna energija. 

 

Natančno vabilo bomo na gasilske zveze poslale približno en mesec pred 

pohodom, objavljeno bo tudi na internetni strani GZS, na www.gasilec.net.   

 

Info e-mail za kakršnokoli vprašanje glede pohoda sta: 

vladka68@gmail.com in  minkakp@gmail.com 

 

mailto:vladka68@gmail.com
mailto:minkakp@gmail.com
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16. SEZNAM UDELEŽENK
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REGIJA GASILSKA ZVEZA UDELEŽENKA DELAVNICA  DELAVNICA  UDELEŽENKA DELAVNICA  DELAVNICA  SVET ČLANIC DELAVNICA  DELAVNICA  

      PETEK 9.30-11.00 PETEK 11.00-12.30   PETEK 9.30-11.00 PETEK 11.00-12.30 GZS PETEK 9.30-11.00 PETEK 11.00-12.30 

                      

BELOKRANJSKA ČRNOMELJ MARTINA FLEK firefighter combat operativna RENATA KAMBIČ firefighter combat operativna       

BELOKRANJSKA METLIKA CVETKA GRČMAN gorska reševalna sl. firefighter combat VERA JAKŠA gorska reševalna sl. firefighter combat MATEJA ŠVAJGER operativna firefighter combat 

BELOKRANJSKA SEMIČ IVANA ZIDAR več glav,več idej   MAJA GOVEDNIK folklorna         

                      

                      

CELJSKA CELJE JANJA SENTOČNIK gorska reševalna sl. problem nast.centrov BERNARDA SORŠAK folklorna rak dojk       

CELJSKA LAŠKO SAŠA KOLANDER problem nast.centrov firefighter combat             

CELJSKA RADEČE OLGA KNEZ gorska reševalna sl. več glav,več idej BREDA ŠULIGOJ folklorna rak dojk       

CELJSKA SLOVENSKE KONJICE                   

CELJSKA ŠENTJUR HELENA VOLASKO operativna več glav,več idej BREDA ŽUPANC operativna več glav,več idej       

CELJSKA ŠMARJE PRI JELŠAH MARINKA STRAŠEK izdelava ek.kozmetike operativna NATALIJA ŠOLINC izdelava ek.kozmetike operativna       

CELJSKA ZREČE - VITANJE JASMINA VIDMAR firefighter combat EFT metoda-tapkanje ANITA KOTNIK firefighter combat EFT metoda-tapkanje       

CELJSKA VOJNIK DOBRNA ALBINA REBERNIK EFT metoda-tapkanje problem nast.centrov       DANICA JEZERNIK več glav,več idej problem nast.centrov 

                      

                      

DOLENJSKA NOVO MESTO MARTINA GORŠIN folklorna rak dojk MELITA BLATNIK folklorna rak dojk       

DOLENJSKA TREBNJE ANA AJDIČ firefighter combat operativna OLGA SMOLIČ gorska reševalna sl. firefighter combat       

DOLENJSKA ŠENTJERNEJ VIDA BOŽIČ EFT metoda-tapkanje folklorna TATJANA KUHAR več glav,več idej problem nast.centrov       

DOLENJSKA ŠENTJERNEJ SILVA ROBEK firefighter combat operativna MILENA RODIČ rak dojk problem nast.centrov       

                      

                      

GORENJSKA MESTNE OBČINE KRANJ JANA POTOČNIK pride v petek pop. pride v petek pop.             

GORENJSKA JESENICE ANDREJA ŠEBAT     ŠPELA KOŠIR rak dojk gorska reševalna sl.       

GORENJSKA JESENICE ANA ZAVELCINA rak dojk gorska reševalna sl.             

GORENJSKA KOKRA DARJA KNIFIC rak dojk EFT metoda-tapkanje MARIJA ŠTIRN operativna  folklorna       

GORENJSKA KRANJSKA GORA ALENKA PRETNAR folklorna folklorna KRISTINA ZIMA problem nast.centrov gorska reševalna sl.       

GORENJSKA KRANJSKA GORA ANICA DAVIDOVIČ firefighter combat problem nast.centrov             

GORENJSKA RADOVLJICA SLAVICA KLEMENČIČ problem nast.centrov operativna             

GORENJSKA BLED BOHINJ                   

GORENJSKA ŠKOFJA LOKA TATJANA BERNIK folklorna operativna MAJA KUMER TRČEK folklorna operativna       

GORENJSKA TRŽIČ             MANCA AHAČIČ     

GORENJSKA NAKLO LIDIJA ALJANČIČ firefighter combat operativna             

GORENJSKA CERKLJE                   

                      

                      

KOROŠKA DRAVOGRAD ANA KADIŠ več glav,več idej EFT metoda-tapkanje FRANJA KOTNIK več glav,več idej EFT metoda-tapkanje       

KOROŠKA DRAVSKE DOLINE RADLJE OB DRAVI                    

KOROŠKA 
MEŽIŠKE DOLINE RAVNE NA 
KOROŠKEM DARJA GORENŠEK firefighter combat gorska reševalna sl. MARIJA ŠUŠEL firefighter combat gorska reševalna sl.       
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KOROŠKA 
MEŽIŠKE DOLINE RAVNE NA 
KOROŠKEM DARJA POLAJNER firefighter combat gorska reševalna sl. ANITA GRUBER firefighter combat gorska reševalna sl.       

KOROŠKA 
MISLINJSKE DOLINE SLOVENJ 
GRADEC METODA VRANJEK gorska reševalna sl. EFT metoda-tapkanje CVETKA BRICMAN rak dojk problem nast.centrov       

KOROŠKA 

MISLINJSKE DOLINE SLOVENJ 

GRADEC 

URŠKA VRANJEK 
OŠLAK firefighter combat operativna             

                      

                      

LJUBLJANA I BREZOVICA VIDA KRALJIČ KRŽIČ več glav,več idej EFT metoda-tapkanje KATARINA GOLOB operativna  firefighter combat       

LJUBLJANA I BREZOVICA MARJANA POGRAJC operativna več glav,več idej             

LJUBLJANA I DOL-DOLSKO                   

LJUBLJANA I DOLOMITI NINA KOŠIR firefighter combat operativna TEJA KOPAČ firefighter combat operativna       

LJUBLJANA I IG                   

LJUBLJANA I LJUBLJANA SABINA POKOVEC   EFT metoda-tapkanje ANDREJA LEBEN           

LJUBLJANA I MEDVODE                   

LJUBLJANA I ŠKOFLJICA                   

LJUBLJANA I VELIKE LAŠČE                   

LJUBLJANA I VODICE             MARIJA KUNSTELJ problem nast.centrov več glav, več idej 

LJUBLJANA I HORJUL                   

                      

                      

LJUBLJANA II DOBREPOLJE PETRA MAMBIČ EFT metoda-tapkanje folklorna NEVENKA GAČNIK EFT metoda-tapkanje folklorna       

LJUBLJANA II GROSUPLJE MAJDA KASTELIC gorska reševalna sl. problem nast.centrov ZDENKA VIDIC gorska reševalna sl. problem nast.centrov       

LJUBLJANA II GROSUPLJE CVETKA KADUNC gorska reševalna sl. problem nast.centrov             

LJUBLJANA II IVANČNA GORICA TONČKA SVETIN izdelava ek.kozmetike več glav,več idej AMALIJA GOVEKAR rak dojk več glav,več idej MARIJA NOVAK izdelava ek.kozmetike več glav,več idej 

LJUBLJANA II KOČEVJE ROMANA MARINČ firefighter combat operativna             

LJUBLJANA II LOŠKI POTOK JANA LAVRIČ folklorna gorska reševalna sl.             

LJUBLJANA II RIBNICA                   

                      

                      

LJUBLJANA III DOMŽALE ANA GRČAR folklorna EFT metoda-tapkanje MARIJA HRIBAR rak dojk več glav,več idej       

LJUBLJANA III DOMŽALE                    

LJUBLJANA III KAMNIK MARIJA HRIBAR EFT metoda-tapkanje folklorna MILENA KOŽELJ EFT metoda-tapkanje folklorna       

LJUBLJANA III KAMNIK MARTA PREGL firefighter combat operativna TAMARA KRAMAR firefighter combat operativna VLADKA  BUČEVEC     

LJUBLJANA III LITIJA BARBARA CERAR več glav,več idej operativna             

LJUBLJANA III LUKOVICA METKA URANKAR gorska reševalna sl. rak dojk MAJA CERAR EFT metoda-tapkanje gorska reševalna sl. MARTA MONETA     

LJUBLJANA III MORAVČE MARIJA GOTAR EFT metoda-tapkanje EFT metoda-tapkanje             

LJUBLJANA III KOMENDA                   

LJUBLJANA III ŠMARTNO PRI LITIJI                   
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MARIBORSKA MARIBOR VLASTA ORNIK folklorna problem nast.centrov DARINKA KODRIČ folklorna problem nast.centrov       

MARIBORSKA RUŠE                   

MARIBORSKA SLOVENSKE  GORICE                   

MARIBORSKA STARŠE CVETKA TRSTENJAK izdelava ek.kozmetike več glav,več idej MARJETA TURNŠEK izdelava ek.kozmetike več glav,več idej MARIJA GREIFONER     

                      

                      

                      

NOTRANJSKA CERKNICA MOJCA INTIHAR več glav,več idej problem nast.centrov       PAVLA PONIKVAR     

NOTRANJSKA LOGATEC                   

NOTRANJSKA VRHNIKA                   

NOTRANJSKA LOŠKA DOLINA TADEJA ANTONČIČ problem nast.centrov EFT metoda-tapkanje MAGDA KOČEVAR gorska reševalna sl. EFT metoda-tapkanje       

                      

                      

OBALNO KRAŠKA ILIRSKA BISTRICA JANA HRIBAR več glav,več idej firefighter combat ŠPELA SEDMAK več glav,več idej firefighter combat       

OBALNO KRAŠKA IZOLA                   

OBALNO KRAŠKA OBALNA GZ KOPER LEONIDA KRAMAR EFT metoda-tapkanje gorska reševalna sl.       TANJA GREGORIČ     

OBALNO KRAŠKA KRAŠKA GZ SEŽANA TINA FRANCA izdelava ek.kozmetike EFT metoda-tapkanje             

OBALNO KRAŠKA POSTOJNA                   

OBALNO KRAŠKA PIRAN TINA GUZIČ gorska reševalna sl. več glav,več idej SILVANA PUCER operativna problem nast.centrov       

                      

                      

PODRAVSKA DESTRNIK                   

PODRAVSKA TRNOVSKA VAS - VITOMARCI                   

PODRAVSKA OBČINE DORNAVA                   

PODRAVSKA GORIŠNICA                   

PODRAVSKA OBČINE JURŠINCI METKA ŠEGULA folklorna rak dojk VALERIJA MLINARIČ folklorna operativna       

PODRAVSKA KIDRIČEVO                   

PODRAVSKA LENART ANA JANČIČ firefighter combat operativna JELKA HOJNIK firefighter combat operativna       

PODRAVSKA MAJŠPERK                   

PODRAVSKA OBMOČNA GZ PTUJ VALERIJA FIŠINGER firefighter combat več glav,več idej LIDIJA TERBULC firefighter combat več glav,več idej MARICA MLAKAR rak dojk problem nast.centrov 

PODRAVSKA ORMOŽ BOJANA VRBNJAK EFT metoda-tapkanje problem nast.centrov MARTA ŽNIDARIČ EFT metoda-tapkanje problem nast.centrov       

PODRAVSKA SLOVENSKA BISTRICA ZVEZDANA FOŠT več glav,več idej problem nast.centrov JOŽICA PEČOVNIK problem nast.centrov rak dojk       

PODRAVSKA SREDIŠČE OB DRAVI                    

PODRAVSKA VIDEM PRI PTUJU ANA ARNUŠ rak dojk firefighter combat             

PODRAVSKA SVETI TOMAŽ                   

                      

                      

POMURSKA GORNJA RADGONA  BRIGITA STERNIŠA problem nast.centrov folklorna             
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POMURSKA LENDAVA ANA HOZJAN rak dojk firefighter combat MARJANCA FARKAŠ rak dojk gorska reševalna sl.       

POMURSKA TIŠINA                   

POMURSKA BELTINCI CVETKA SEČKAR operativna gorska reševalna sl. INGRID NOVAK gorska reševalna sl. firefighter combat       

POMURSKA LJUTOMER SARA ŽNIDARIČ operativna problem nast.centrov       ANDREJA NOVAK GÖRKEŠ problem nast.centrov gorska reševalna sl. 

POMURSKA ROGAŠOVCI SARA KOLLER firefighter combat operativna BRIGITA ČUFAR firefighter combat operativna       

POMURSKA ROGAŠOVCI MAJA FICKO firefighter combat operativna             

POMURSKA MO MURSKA SOBOTA SONJA GUMILAR gorska reševalna sl. rak dojk INGRID LONČAR firefighter combat EFT metoda-tapkanje       

POMURSKA PUCONCI                   

POMURSKA SVETI JURIJ  OB ŠČAVNICI                   

POMURSKA CANKOVA                   

POMURSKA MORAVSKE TOPLICE MATEJA NOVAK folklorna firefighter combat MARTINA LIPAJ folklorna firefighter combat       

POMURSKA HODOŠ                   

POMURSKA GORNJI PETROVCI                   

POMURSKA GRAD                   

POMURSKA RADENCI                   

POMURSKA ŠALOVCI                   

POMURSKA OBČINE KUZMA                   

POMURSKA TURNIŠČE DANIJELA TIVADAR operativna operativna 
TATJANA DRAVEC 
VUK operativna operativna       

POMURSKA KRIŽEVCI JOŽEFA VRBANČIČ operativna firefighter combat             

POMURSKA ČRENŠOVCI                   

POMURSKA OBČINE VELIKA POLANA                   

                      

                      

POSAVSKA BREŽICE VESNA KOZOLE izdelava ek.kozmetike gorska reševalna sl. DANICA GORIŠEK več glav,več idej izdelava ek.kozmetike       

POSAVSKA KRŠKO ANA MARIJA BAZNIK rak dojk problem nast.centrov       ANA SOMRAK več glav,več idej EFT metoda-tapkanje 

POSAVSKA SEVNICA IRENA S. MAVRIČ folklorna EFT metoda-tapkanje MIRA ŠRAJ več glav,več idej EFT metoda-tapkanje       

                      

                      

SAVINJSKO ŠALEŠKA ŠALEŠKE DOLINE                   

SAVINJSKO ŠALEŠKA ZG. SAVINJSKE DOLINE MOZIRJE EVA SEDOVŠEK operativna rak dojk STANKA PEČNIK operativna rak dojk       

SAVINJSKO ŠALEŠKA ŽALEC MIRJANA LOVREK folklorna EFT metoda-tapkanje             

SAVINJSKO ŠALEŠKA PREBOLD ANJA DONKO gorska reševalna sl. firefighter combat BRANKA KUMER gorska reševalna sl. firefighter combat       

SAVINJSKO ŠALEŠKA PREBOLD KATJUŠA STEPIŠNIK gorska reševalna sl. firefighter combat             

                      

                      

SEVERNO 
PRIMORSKA CERKNO                   

SEVERNO 
PRIMORSKA TOLMIN NATALIJA ZGAGA           KATARINA KENDA MAVER problem nast.centrov gorska reševalna sl. 
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SEVERNO 
PRIMORSKA GORIŠKE, NOVA GORICA LILIJANA KAMENŠČEK     TANJA MARKIČ           

SEVERNO 
PRIMORSKA IDRIJA RENATA LAPAJNE firefighter combat EFT metoda-tapkanje MATEJKA KAVČIČ firefighter combat EFT metoda-tapkanje       

SEVERNO 

PRIMORSKA IDRIJA KATARINA HVALA folklorna EFT metoda-tapkanje             

SEVERNO 

PRIMORSKA KOBARID                   

SEVERNO 
PRIMORSKA AJDOVŠČINA                   

SEVERNO 
PRIMORSKA BOVEC                   

SEVERNO 

PRIMORSKA N.GORICA-ŠEMPETER                   

SEVERNO 

PRIMORSKA VIPAVA                   

                      

                      

ZASAVSKA HRASTNIK ALENKA POVHE EFT metoda-tapkanje gorska reševalna sl. MARJANA MOČILAR EFT metoda-tapkanje gorska reševalna sl.       

ZASAVSKA TRBOVLJE DEJANA SENČAR folklorna EFT metoda-tapkanje NATAŠA RAJŠEK folklorna EFT metoda-tapkanje       

ZASAVSKA TRBOVLJE MAGDA KLOPČIČ folklorna izdelava ek.kozmetike MARINKA PAVELŠEK folklorna EFT metoda-tapkanje       

ZASAVSKA TRBOVLJE BLAŽENKA ŠARDI problem nast.centrov EFT metoda-tapkanje             

ZASAVSKA ZAGORJE OB SAVI MOJCA HROVAT EFT metoda-tapkanje problem nast.centrov STANISLAVA ČADEŽ EFT metoda-tapkanje problem nast.centrov HELENA ODLAZEK EFT metoda-tapkanje problem nast.centrov 

ZASAVSKA ZAGORJE OB SAVI KAJA ŠERGUN gorska reševalna sl. firefighter combat             
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