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Spoštovane gasilke, spoštovane 
članice naše organizacije! 

 
Prisrčno pozdravljene na vašem 

tradicionalnem srečanju predsednic 
Komisij za članice - gasilke v 
gasilskih zvezah. Vaše letošnje 
druženje je že devetindvajseto in po 
dolgem času spet v Dobrni, ki vas je 
v preteklosti že večkrat gostila.    

 
     Različne aktivnosti, kot so posveti in srečanja, organizirana proti koncu leta, so 

vedno priložnosti za pregled aktivnosti med letom.  
V naši organizaciji, kjer članice predstavljate skoraj tretjino članstva in ste vse bolj 
vpete tudi v zahtevno operativno delo, je bilo leto zelo razgibano, saj so ga 
zaznamovali številni dogodki.    
      

Že februarja smo organizirali tradicionalni »Dan predsednikov in poveljnikov 
gasilskih zvez«, ki potekalo v Selnici ob Dravi, aprila pa smo v Majšperku izpeljali 
letno sejo Plenuma Gasilske zveze Slovenije.  

Konec maja smo na slovesen način v uporabo predali regijski poligon za 
usposabljanje gasilcev, zgrajen v Ormožu. Poligon podravskih gasilcev je prvi od 17 
poligonov, namenjenih praktičnemu usposabljanju gasilcev na regijski ravni, ki jih 
Gasilska zveza Slovenije namerava zgraditi v prihodnjih letih. Z zadovoljstvom lahko 
tudi povem, da bo kmalu začel v Radljah ob Dravi nastajati drug takšen poligon.  

Junija smo bili prisotni na tradicionalnih dnevih zaščite in reševanja. Letos je 
prireditev potekala v Murski soboti in je bila prvič poimenovana po Miranu Bogataju, 
dolgoletnemu poveljniku Republiškega štaba Civilne zaščite, ki je odločilno 
zaznamoval oblikovanje ter delovanje slovenskega sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami.  

Močno v našem spominu bo zagotovo ostal velik mednarodni gasilski dogodek v 
Avstriji – 16. članska in 21. mladinska gasilska olimpijada. Zgodba letošnje gasilske 
olimpijade v Beljaku je imela za slovensko gasilsko reprezentanco lep zaključek. Na 
njej je tekmovalo 16 naših enot  –  svojih predstavnikov nismo imeli samo v kategoriji 
poklicnih članov B. Naša »olimpijska bera« je bila 5 medalj, od katerih so bile kar tri 
najžlahtnejše ter po ena srebrna in ena bronasta. Verjamem, da so osvojena odličja 
najlepše plačilo za trdo delo naših enot, saj so si jih priborile z napornimi treningi in 
velikim odrekanjem. Ne morem mimo dejstva, da je bila za enoto članic B iz Hajdoš 
to že peta osvojena zlata medalja.  

V okviru olimpijade je v Beljaku potekala tudi delegatska skupščina mednarodne 
gasilske organizacije CTIF, kjer je bila potrjena kandidatura naše države za 
organizacijo gasilske olimpijade leta 2021. Prav tako je bila potrjena tudi premestitev 
sedeža CTIF v Slovenijo v Ljubljano na sedež Gasilske zveze Slovenije. Še eno 
veliko zaupanje slovenski prostovoljni gasilski organizaciji.  

 Poletni meseci so bili, žal, tudi v znamenju velikih intervencij. Prišlo je do večjega 
požara v podjetju za zbiranje in predelavo odpadkov pri Novem mestu, ki je bil že 
tretji takšen požar v letošnjem letu – maja je zagorelo v skladišču nevarnih odpadkov 
v podjetju Kemis, junija pa ljutomerskem podjetju Eko Plastkom.  
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Avgusta je dvakrat zagorelo na našem Krasu. Letošnja požarna sezona je bila 
tudi sicer med zahtevnejšimi, saj so v poletnih mesecih divjali požari v vseh 
sredozemskih državah. Poleg požarov v naravnem okolju sta avgust pri nas 
zaznamovala še neurja.    
     Po programu Sveta članic in Sveta veteranov je zadnjo avgustovsko soboto v 
Pomurju v Črenšovcih  potekalo že 4. medgeneracijsko srečanje – srečanje, ki 
povezuje vse generacije našega članstva.   
     
      Omeniti moram še sprejem prenovljenega pomembnega dokumenta Gasilske 
zveze Slovenije - Tipizacije gasilskih vozil - ki določa okvire tehnike, katera se 
uporablja v slovenskem prostovoljnem gasilstvu. Dokument je svoje mesto našel tudi 
v Merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, ter predstavlja pomemben dokument v okviru letnih razpisov za 
sofinanciranje gasilske in reševalne opreme s strani Uprave RS za zaščito in 
reševanje.  

 
In nenazadnje je potrebno omeniti našo stanovsko revijo Gasilec – glasilo 

gasilcev Slovenije – na katero smo lahko ponosni in ki letos obeležuje 120-letnico 
izhajanja. 

 
Nanizal sem le nekaj najpomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali letošnje leto. 

Samo s skupnimi močmi smo jih uspešno izpeljali, zato – spoštovane gasilke – 
izrekam iskreno zahvalo tudi vam za prispevek, ki ste ga dale, da je naša 
organizacija uspešna, trdna in prepoznavna v slovenskem prostoru.  

Želim vam prijetno druženje v Dobrni in vas pozdravljam z gasilskim pozdravom: 
»Na pomoč!« 

 
Franci Petek, VKGČ II., 

poveljnik Gasilske zveze Slovenije 
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      Šele ko zmoremo, česar nismo pričakovali, odkrijemo sebe  
in premagamo dvom, ki je namišljeno strašilo.  
Odpre se tisoč novih poti in samo od nas je odvisno, 
katero si bomo izbrali. (N.N). 
 
V Svetu članic smo si izbrale pot povezovanja in 

pozitivne naravnanosti in temu cilju sledimo že skoraj pet 
let. V tem času smo postale ne le dobre gasilske kolegice, 
ampak so se med  mnogimi stkale tudi pristne prijateljske 
vezi, ki se bodo  prav gotovo nadaljevale tudi po tem, ko 
bo naš petletni mandat zaključen. Vendar sedaj še ni moj namen delati »mandatnega 
obračuna«. Za to bo še čas, saj smo se dogovorile, da bomo petletno poročilo 
pripravile do izobraževanja v Tržiču, prihodnje leto. 

V Biltenu, ki smo ga v elektronski obliki pripravile tako kot vsako leto, so zajete 
realizirane aktivnosti. Ko sem zbirala vsebine, jih urejala ter pošiljala gasilki in 
kolegici Martini Jelovčan, ki vsako leto prijazno priskoči na pomoč s končno obliko in 
lekturo,  sem pravzaprav ugotovila, kakšno delo je opravljeno. Članice smo se na 
zadnji seji dogovorile o tem, kateri prispevki naj bi bili objavljeni, sicer bi bil naš 
končni izdelek precej obširnejši. V njem so seveda zajeti tudi prispevki predavateljev 
in vodij delavnic, saj želimo vsaj kanček tistega, česar bomo deležne na predavanjih 
in delavnicah, deliti z bralci Biltena. 

Predstavnice regij se vsaka posebej trudijo, da je plan regij, ki seveda vključuje 
dejavnosti Sveta članic, realiziran. Tako, kot so slovenske pokrajine raznolike, so tudi 
aktivnosti, ki pritegnejo članice različne in najti ključ, kaj ponuditi različnim starostnim 
strukturam in interesom, ni lahko. Pa vendar vse številčneje obiskani regijski posveti 
in izobraževanja za članice, ki jih organiziramo, kažejo na to, da ubiramo pravo 
strategijo za povezovanje in bogatitev gasilk z znanjem.  Vedno več je izobraženega 
kadra med članicami in v marsikaterem društvu in zvezi gasilski tovariši in tovarišice 
delujejo suvereno, z ramo ob rami, kar je pravzaprav naš cilj. To je bil gotovo cilj tudi 
našega častnega predsednika Enesta Eörya, o katerem je izšla knjiga, ki je bila 
predstavljena ob spominski slovesnosti, 4. novembra v Hodošu.  V njej so s svojimi 
zapisi sodelovale tudi nekatere članice.  

Ko je bilo Medgeneracijsko srečanje GZS v Črenšovcih, sem v dar dobila gasilsko 
kroniko, v katero je avtor zapisal – Gasilski sestri v spomin… Pojasnil mi je, da so se 
včasih tako nazivali med seboj. Če pomislim, smo res kot velika družina. To občutim 
predvsem, ko pridem na kak posvet, srečanje ali drug gasilski dogodek. Mnogo je 
iskrenih stiskov rok, prisrčnih dobrodošlic, prijetnih izmenjanih besed. To je tisto, kar 
nas bogati - iskreni odnosi in skupni interesi. Ti naj nas vodijo tudi prihodnje leto pri 
kadrovanju na vseh nivojih. Prav je, da funkcije sprejmejo ljudje, ki se zavedajo, zakaj 
so bili voljeni in vidijo vizijo svojega doprinosa oziroma dodane vrednosti k napredku 
in razvoju naše organizacije. Ni pomembno, je to gasilec ali gasilka, pomembno je, 
da deluje povezovalno, da goji prave vrednote in premore veliko srčne kulture.  

Naj zaključim z Ghandijevimi besedami: »Moč ni pogojena s fizičnimi 
zmogljivostmi. Moč prihaja iz neomajne volje.«  

 
Drage gasilke, najlepša hvala vsem in vsaki posebej, da ste imele neomajno voljo 

za delo, da ste vsaka po svoje prispevale k uresničitvi naših skupno zastavljenih 
ciljev. 

Vladka Bučevec, VKGČ, 
predsednica Sveta članic GZS 
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRNA 

 
Skozi razvoj kraja, ki je bil zaznamovan z razvojem in pozidavo Toplic se je vse 

bolj kazala potreba po organizirani požarni brambi. Tako se je leta 1875 na pobudo 
lastnikov Toplic, premožnih kmetov, obrtnikov in trgovcev ustanovilo Prostovoljno 
gasilsko društvo Dobrna. Za prvega načelnika je bil izvoljen hotelir Franc Orosel. Ob 
ustanovitvi je društvo štelo 18 članov. 

Med 1. svetovno vojno je bilo uničenega večina arhiva, tako da za obdobje do 1. 
svetovne vojne o delu društva ne vemo veliko. Ohranjeno pa je nekaj zapiskov o 
ustanovitvi in nekaj slik. 

Delo društva nam je bolj poznano med obema vojnama. V obdobju zadnjih 60 let 
oz. v zadnjih 20-tih letih je društvo pridobivalo na pomenu. Razvoj kraja je pripomogel 
k razvoju društva in njegovi vpetosti v življenje s krajem.  

PGD Dobrna je osrednje društvo v Občini Dobrna in je po merilih o kategorizaciji 
in sklepu župana občine, društvo III. kategorije. Trenutno društvo šteje 260 članov, 
od tega je 52 operativnih članov. PGD Dobrna pokriva 3200 ha površine, ki se 
razprostira skozi 11 naselij. V naši garaži pa so v stalni pripravljenosti naslednja 
vozila: MAN 224 4x4 (letnik 2001); Mercedes Atego 1529 (letnik 2012); Mercedes 
Vito (letnik 2005) in Ford Transit (letnik 2015).  

V društvu posebno pozornost namenjamo izobraževanju, izpopolnjevanju in 
usposabljanju naših članov. Poleg tega, da se srečujemo z vse bolj sodobno in 
zahtevno gasilsko opremo in tehniko, so tudi same nesreče vse bolj zahtevne.  

Posebno pozornost namenjamo vzgoji gasilske mladine v vseh kategorijah; 
pionirke, pionirji, mladinke in mladinci. Redno se udeležujemo raznih gasilskih 
tekmovanj, kjer beležimo dobre rezultate. Pred nekaj leti smo se kot predstavniki 
Slovenije uvrstili na gasilsko olimpiado, in to kar petkrat. 

Seveda v društvu skrbimo tudi za naše veterane, člane in članice. Sodelujemo na 
raznih tekmovanjih in prirejamo razne skupne dogodke. Saj le-tako lahko v društvo 
ostajamo povezani, kar pa je zelo pomembno za obstoj društva. 

 

Stanka Repas, VGČ ORG I. 

 

 
PGD Dobrna 
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Najstarejša gasilska enota članic v Celjski regiji 

 
Podatek o najstarejši ženski gasilski enoti izhaja iz PGD Dobrna. 
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 bilo leta 1875 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.  

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 uničena. Ohranile so se fotografije in nekaj 
zapiskov o ustanovitvi ter ustno izročilo. 

Žensk v slovenskem gasilstvu je bilo do leta 1939 zelo malo. Zanimiv in drag 
spomin o zgodovini PGD Dobrna in na čase pred 1. svetovno vojno je fotografija iz 
leta 1908, ki prikazuje žensko gasilsko ekipo, ki je čuvala domove med vojno, ko so 
možje in fantje odhajali na fronto. Po ustnem izročilu so bile članice društva v večini 
žene in dekleta članov društva. Dokaz na fotografiji je poveljnik  Peter OROŽNIK, ki 
je na fotografiji skupaj z ženo.  

V žensko ekipo so bile včlanjene predvsem žene, ki so bile zaposlene v 
gostinskih lokalih in kopališču toplic Dobrna.  Imele so spodbudo v gospe 
ROŽANC,  takratni lastnici hotelov v Dobrni, ki je bila ravno tako včlanjena v 
društvo in je zelo dobro razumela zaposlene žene, če so morale aktivno delovati v 
času službe. Zelo pomembno za toplice je bilo, da so imele usposobljene gasilke, 
saj so se takratni gostje počutili varno, poleg tega je bilo preventivno poskrbljeno, 
da so objekti, ki so imeli veliko zgodovinsko vrednost, bili ohranjeni. 

Zanimivo je, da so imele tudi svoje, ženske, uniforme, ki so bile lepe in 
praktične: dolga obleka, širše krojena, da jih ni ovirala pri teku, in pokrivalo, ki je 
imelo obliko klobučka, nekateri so bili podobni kasnejši gasilski kapi. Ena od članic 
je bila ''trubačica'', ki je s signalom iz ''trube'' opozorila na nevarnost v objektu ali na 
širšem področju Dobrne. 

Vodilni gasilci, ki so ostali doma, so ženskam prenašali znanje, ki so ga 
potrebovale, potem pa so to znanje prenašale druga drugi. Prav gotovo so jih 
''izobraževale'' tudi potrebe, ki so se pojavile v trenutni situaciji, ko je prišlo do 
požara ali kakšne druge nesreče, kjer so morale posredovati.  

Občutek, da so lahko gasilci samo moški, je hitro izginil. Tako so sodelovale 
tudi v raznih odborih, prav gotovo pa je tu osnova za ''družinsko'' članstvo v PGD 
Dobrna, ki se je širilo tudi po razširjenih sorodstvenih zvezah, in tako vključevalo 
nove članice in člane. 

Po do sedaj znanih podatkih je bila to prva ženska gasilska ekipa, ki je bila 
ustanovljena v Sloveniji.  

Ženske gasilke so zelo spoštovali. To spoštovanje je raslo in ostajalo tudi 
naprej, saj so bile in so še danes ženske v PGD Dobrna in posredno v njeni okolici, 
ki jo zdaj pokriva GZ Vojnik – Dobrna, včasih pa je spadalo v GZ Celje, zelo 
cenjene in aktivne.  

V tem trenutku je prav, da se spomnimo bivšega poveljnika GZ Slovenije, 
Toneta Sentočnika, ki je bil doma v naši zvezi in je v času svojega delovanja 
izredno spodbujal delo z ženami. V tistem času je bil pravi razcvet ženskega 
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gasilstva na Celjskem, seveda pa tudi v celi Sloveniji. O razvoju ženskega gasilstva 
v Sloveniji in uspehih članic je s ponosom pripovedoval tudi v tujini. 

Članice v PGD Dobrna so še danes zelo aktivne, tako na operativnem in 
preventivnem področju. Tekmujejo, se izobražujejo in pridobivajo visoke stopnje 
izobrazbe, sodelujejo v izobraževanjih, ki jih organizira GZ, in pomagajo pri 
prireditvah, ki so pomembne za kraj in gasilstvo.   

Tudi z njihovo pomočjo je zrasel na Dobrni nov lep gasilski dom. Vemo pa, da 
ni uspeha, če ni dobrega sodelovanja, kar je v gasilskih vrstah še posebej 
pomembno.   

 
Danica Jezernik, GČ II., 

predsednica Komisije za delo s članicami v Celjski regiji 
 
Nova Cerkev, 29.10.2017 

 

 
Gasilke PGD Dobrna, 1875 

 

 
 
 

 
MAJHNO, ZELENO, LEPO: DOBRNA 

 
Dobrna je čudovito manjše naselje, ki spada v občino Dobrna. Kraj, na nadmorski 

višini 375 m, leži v ozki dolini pod južnimi obronki Paškega Kozjaka ob sotočju 
Dobrnice in Topliškega potoka. Zavzema severni del Celjske kotline. Je na pol poti 
med Celjem in Velenjem, ter le 14 km oddaljena od avtocestne povezave. 

Dobrna je pridobila status občine z reformo lokalne samouprave RS leta 1998. Po 
površini meri 31,62 km2 in ima približno 2.200 prebivalcev. V Dobrni imamo tako 11 
naselij, in sicer: Dobrna, Pristova, Loka pri Dobrni, Zavrh nad Dobrno, Klanc, 
Lokovina, Brdce nad Dobrno, Strmec nad Dobrno, Parož, Vrba in Vinska Gorica. 
Najvišje ležeči del je del Paškega Kozjaka, in sicer Štrukljev vrh, katerega nadmorska 
višina je 1227 m. 
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Zgodovina kraja sega zelo daleč v preteklost. Že Kelti in Rimljani so poznali 
zdravilno vodo na Dobrni. Slovensko ime Dobrna se pojavlja v listinah že leta 1155, 
kjer je omenjeno, da kraj pripada krški cerkvi. 

Dobrna je prepoznavna predvsem po toplicah. Dobrnske toplice se prvič omenjano 
leta 1403. Toplice so močno posegle v usodo kraja in v razvoj kraja. 

Dobrna je izredno bogata z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi.  
Pri navajanju naravnih znamenitosti nikakor ne moremo mimo zdraviliškega parka. 

Zaradi njega mnogi ljudje obiščejo Dobrno. Poleti nas obdaja s hladom in svežino in je 
pravi ponos Dobrne. Začetki urejanja zdraviliškega parka segajo v leto 1820, ko je 
tedanji lastnik dal zasaditi kostanjevo alejo.  

V okolici Dobrne pa je še kar nekaj naravnih znamenitosti: jama Ledenica 
(Bierkeller), potoček Drenovec, slap Šumečnik, soteska Hudičev graben (Zlodejev 
graben), Žeblarjeva peč, dolina Daje, Paški Kozjak,….Vse in še več naravnih 
znamenitosti kraja daje obiskovalcem številne možnosti neposrednega stika z naravo. 

Na majhni vzpetini v centru Dobrne nas pozdravi župnijska cerkve Marijinega 
Vnebovzetja, ki je osrednji sakralni objekt in je cilj številnih romarjev od blizu in daleč. 
Leta 1844 je bila na ruševinah stare pozidana sedanja cerkev. V okolic Dobrne pa 
lahko obiščemo še podružnično cerkev Sv. Miklavža v Vrbi ali pa župnijsko cerkev Sv. 
Jošta na Paškem Kozjaku.  

Hiša kulturne dediščine (zbirka Polenek), Galerija Kapelica, Dolina mlinov, črna 
kuhinja pri Šumej, razvaline Kačjega gradu, številne vile in kapele, in še kaj bi se 
našlo, pa zaznamujejo kulturno dediščino Dobrne. 

Da je na Dobrni res lepo in da se vsi skupaj trudimo biti izjemni, pa dokazuje 
priznanje, ki ga je Občina v letu 2017 prijela od Turistične zveze Slovenija, » Moja 
dežela lepa in gostoljubna«, kjer se je Dobrna uvrstila na 3.mesto. 

Vse to in tudi zaupanje za organizacijo takih srečanj daje prepoznavnost našemu 
kraju in dejavnosti, s katero se ukvarjamo. 

 

Povzeto iz knjige Dobrna; avtor Ivan Stopar (1986) in iz Turističnega vodnika 
Dobrna. 

Stanka Repas, VGČ ORG I. 

TERME DOBRNA, KJER JE ODLIČNO POČUTJE ŽE STOLETJA DOMA 

 

Terme Dobrna so najstarejše delujoče slovensko termalno zdravilišče z več kot 

610-letno tradicijo. Dobrnske terme in termalni vrelec se prvič pisno omenjata leta 

1403. 

 

Zdravilne lastnosti in blagodejnost termalne vode so občudovali že stari Kelti in 

Rimljani. Poseben pečat so na Dobrni pustile tudi številne zgodovinske osebnosti. 

Tukaj je navdih za svoja dela iskal pisatelj Karl May, avtor Vinetuja. Zdravje za svoje 

vojake je v slovitih kopelih našel Louis Bonaparte, brat slavnega vojskovodje.  
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Danes so Terme Dobrna sodobno in dinamično zdraviliško-turistično središče. 

Zdravilišče združuje tako naravne danosti kot sodobno medicinsko znanost, kar ga 

uvršča v sam vrh slovenskega turizma. 

 

Veliko blagodejnost dokazano pripisujejo kopelim z zdravilno termalno vodo. V 

Zdraviliškem domu so posebnost, zaradi katere se je tukaj vredno ustaviti, prav 

marmorne kopeli, ki so se ohranile vse do današnjih dni. Termalna voda iz vrelca 

priteče skozi reže direktno v kopeli in tako tudi odteče. 

 

Na Dobrni si lahko vzamete čas za raziskovanje kraja, zaplavate v termalnih 

bazenih, se sprostite v mavrični Deželi savn, se prepustite spretnim rokam maserjev 

ali pa se predajate kulinaričnim užitkom. 

 

Okolica nudi skoraj neomejene možnosti preživljanja prostega časa. Tukaj so 

številne sprehajalne in pohodniške poti, za dvig srčnega utripa pa se lahko podate po 

gorskih poteh, kot je tista na Paški Kozjak, z vzponom na kar 960 metrov nadmorske 

višine. 

Nina Čokl 

 
 
 

 
Dobrna (internetni vir) 
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PROGRAM POSVETA ZA PREDSEDNICE KOMISIJ 
ZA ČLANICE - GASILKE V GASILSKIH ZVEZAH, 

TERME DOBRNA, 18. IN  19. 11. 2017 

 
 
SOBOTA, 18. 11. 2017 
 
 

URA AKTIVNOST  PREDAVATELJ 

8.00 – 8.45 Prijava v hotelu  

9.00 – 9.30 Uvodni pozdrav in  navodila za 
delavnice 

Vladka Bučevec, VKGČ, 
predsednica Sveta 
članic GZS 

9.30 – 11.00 DELAVNICE  

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

Taktična vaja Matevža Haceta Ivan Jezernik, VGČ II., 
poveljnik GZ Vojnik -
Dobrna, član komisije 
GZS – za tekmovanja 

Fire Combat za mladino Mitja Ivančič, GČ, 
predsednik Komisije za 
mladino OKR 

Gasilstvo v filateliji Marinka Cempre Turk, 
VKGČ II. 

Kje pa vas čevelj žuli Predstavnice Sveta 
članic 

V pričakovanju adventa Milena Jurgec, VGČ 
ORG II., članica PGD 
Vojnik 

11.00 – 11. 30 Odmor   

11.30 – 13.00 DELAVNICE  

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

Taktična vaja Matevža Haceta Ivan Jezernik, VGČ II., 
član komisije GZS – za 
tekmovanja 

Fire Combat za mladino Mitja Ivančič, GČ, 
predsednik Komisije za 
mladino OKR 

Gasilstvo v filateliji Marinka Cempre Turk, 
VKGČ II. 

Kje pa vas čevelj žuli Predstavnice Sveta 
članic 

V pričakovanju adventa Milena Jurgec VGČ 
ORG II., članica PGD 
Vojnik 

12.30 – 14.00 Kosilo in prosti čas  
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14.00 – 15.30  SPROSTITVENE DEJAVNOSTI Animatorji Term Dobrna 

 Pohod do jame Ledenica  

Športne igre v Zdraviliškem parku 
(balinanje, odbojka, rusko kegljanje) 

 

Pohod v Dolino mlinov in Kačji grad  

Kopanje + vodna aerobika  

15.30 – 16.00 Odmor za kavo  

16.00 – 16.45 Dejavnosti Gasilske zveze Slovenije v 
letu 2017 

Franci Petek, VKGČ II., 
poveljnik GZS 

16.45 – 17.45 Zdrav način življenja Frenk Vengust, 
svetovalec za zdravo 
prehrano in zdrav način 
življenja 

17.45 – 18.00 Odmor  

18.00 – 19.00 Ženske v moškem svetu Sonja Lokar, 
članica Sveta ženskega 
lobija Slovenije, 
predsednica društva 
Evropska mreža za 
enakost spolov 

19.30 – 20.00  Večerja  

20.00  Večerni zabavni program  z ansamblom 
Klateži 

 

 
 
 
NEDELJA, 19. 11. 2017 
 

URA AKTIVNOST  PREDAVATELJ 

7.30 – 8.30  Zajtrk  

9.00 – 9.45 Množični nesreči na primorski 
avtocesti 

Gregor Vidrih, diplomirani 
zdravstvenik,  
mednarodni inštruktor MRMI 
(za množične nesreče) 

9.50 – 10.35 Požar hotela Jezero v Bohinju 
 

Silvo Režek, VGČ, 
poveljnik PGD Bohinjska 
Bistrica in podpredsednik GZ 
Bled Bohinj 

10.35– 11.00 Odmor  

11.00 – 11. 45 Iskanje pogrešanih oseb s 
pomočjo moderne tehnologije in 
inovativnih pristopov 

Matjaž Šerkezi, 
predsednik Komisije za 
informiranje in analize GRZS 

11.45 – 12.45 Moč pozitivnega mišljenja Mag. Brane Knehtl 
 

12.45 – 13.15 Zaključek – vprašanja in pobude Svet članic 

13.20 – 14.30 Kosilo  
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Še nekaj navodil: 
- Za operativni delavnici in Fire Combat  potrebujete delovno obleko. 

- Za delavnico Kje pa vas čevelj žuli lahko posredujete vprašanja, pobude ob 

prijavi ali do 12. 11. 2017 na e-mail GZS – strokovni sodelavki Nevenki Kerin. 

- Za delavnico V pričakovanju adventa  prinesete material, sta pa dve možnosti: 

1. makarone (školjke ali kakšne druge oblike);  trši papir (šeleshamer, bele, 

zelene, rjave … barve); pištolo za vroče lepilo in lepilo, sprej: zlat, bel, zelen ali 

kakšne druge barve, majhne okraske za novoletno smrečico (biserčke, male 

trakove, zvezdice …) škarje, svinčnik. 

2. trši papir (šeleshamer, bele, zelene, rjave … barve), 2  x A4;   mehkejši papir 

zelene barve (4 x A4;  lepilo; tulec od kuhinjskih brisač;  majhne okraski, 

biserčke, trakove, zvezdice ... škarje, svinčnik. 

Obvezno: tanjši čopič, črn flomaster, po možnosti alkoholni. 
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GRADIVA PREDAVATELJEV IN VODIJ DELAVNIC 
 

MNOŽIČNI NESREČI NA PRIMORSKI AVTOCESTI 

Z DNE, 28. 12. 2014 IN 30. 1. 2016 

 
Predavatelj: Gregor Vidrih* 
*Nujna medicinska pomoč,  
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Prečna ulica 2, 6230 Postojna 

 
IZVLEČEK 
Množični nesreči na primorski avtocesti veljata za največji množični nesreči v 

cestnem prometu pri nas. V prvi je bilo v 53 vozilih poškodovanih 57 oseb, v drugi pa 
v 56 vozilih 29 oseb. V obeh primerih so bile slabe vremenske razmere eden od 
vzrokov nesreče. Vremenske razmere so pomembno vplivale tudi na hitrost in potek 
reševanja. Obe intervenciji sta bili izjemno uspešni. Odločilno je bilo usklajeno 
odlično sodelovanje vseh javnih služb, v prvi vrsti reševalcev in gasilcev. 

 
UVOD 
Dne, 28. 12. 2014, se je na avtocesti pri Postojni zgodila prva množična nesreča v 

nadaljevanju PRVA). V zimskih razmerah (-4⁰C, sneg in sunki burje do 100km/h) je 
bilo v razbitinah ujetih 175 ljudi, 13 narodnosti. 10 ljudi je bilo težko poškodovanih, 46 
lažje in ena oseba je umrla. Razbitine so ležale na dolžini 200 metrov. 

Druga množična nesreča se je zgodila dne, 30. 1. 2016  (v nadaljevanju DRUGA). 
V gosti megli je bilo v vozilih udeleženih 128 ljudi, 9 narodnosti. Osem oseb je bilo 
težko poškodovanih, 18 lažje in 4 osebe so umrle. Razbitine so ležale na dolžini 266 
metrov. 

 
PRVE MINUTE 
V PRVI je ekipa NMP Postojna prišla na kraj dogodka v petih minutah. Prvi klic s 

terena ni dal slutiti, da gre za nesrečo večjega obsega, zato je bila prva ekipa HMP 
na terenu brez opreme za obvladovanje množičnih nesreč. Hitro je bila izvedena 
primarna triaža in določene prioritete oskrbe. Podana je bila zahteva po vseh 
razpoložljivih NMP ekipah v okolici. Prva ekipa NMP uradno ni razglasila množične 
nesreče. Zaradi vremenskih razmer je naslednja ekipa NMP prišla šele čez 20 minut. 
Že med primarno triažo se je pojavil problem nadzora nad poškodovanci. Tu smo kot 
dodatni vir osebja uporabili gasilce. V vsako vozilo, kjer so bile težko poškodovane 
osebe, smo razporedili gasilce, ki so vršili nadzor in nudili prvo pomoč do prihoda 
ekip za transport. Zadnja ukleščena oseba je bila rešena v 1 uri in 18 minutah. 

V DRUGI je ekipa NMP Postojna prišla na kraj dogodka v 15 minutah. Istočasno 
je bila aktivirana ekipa NMP Sežana. Takoj smo bili obveščeni, da gre za množično 
nesrečo. Ekipa NMP Postojna je med vožnjo na kraj dogodka aktivirala vse 
zaposlene v NMP Postojna, razglasila množično nesrečo, zahtevala aktivacijo vseh 
razpoložljivih NMP ekip v okolici in določila vloge v ekipi. Posredno smo zahtevali tudi 
zaprtje drugega pasu avtoceste. Vzporedno je potekala aktivacija vseh zaposlenih v 
ZD Postojna in ZD Sežana. Ob prihodu na kraj dogodka je ekipa NMP Postojna 
prevzela vodenje intervencije. Takoj smo opravili sektorizacijo delovišča, tako da sta 
istočasno opravljali primarno triažo ekipi NMP Postojna in NMP Sežana. Primarna 
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triaža je bila zaključena v 13 minutah. Zadnja ukleščena oseba je bila rešena v 52 
minutah. Evakuacija vseh poškodovanih je bila končana v 2 urah in 5 minutah. 

 
KOMUNIKACIJA 
V PRVI je bila komunikacija preko GSM telefonov zaradi vremenskih razmer 

nemogoča. Vsa komunikacija z Regijskim centrom za obveščanje je potekala 
posredno preko UKV postaj gasilcev. Tudi tu so zaradi vremena nastajali zapleti. V 
DRUGI je vsa komunikacija potekala preko GSM telefonov ter UKV postaj. 

 
SEKUNDARNA TRIAŽA IN ZDRAVSTVENA OSKRBA  
V PRVI smo težko poškodovane osebe puščali v vozilih, saj vreme ni dopuščalo, 

da bi organizirali mesto sekundarne triaže in zdravstvene oskrbe. Natančni pregled in 
oskrba poškodovancev se je izvajala šele v reševalnih vozilih. 

V DRUGI so bili zaradi hitrega odziva reševalnih ekip vsi težko poškodovani takoj 
oskrbljeni in transportirani. Zdravstvena oskrba na kraju nezgode se je izvajala samo 
za zeleni sektor, ki je čakal na transport. 

 
ZELENI SEKTOR 
V PRVI smo za »zeleni sektor« uporabili avtobus, ki je bil udeležen v nesreči. Na 

avtobusu in v okolici smo v sodelovanju z gasilci imeli nadzor nad približno 100 
osebami.  V nadaljevanju je bila v sodelovanju z gasilci in DARS-om izvedena 
evakuacija 120 oseb v prostore DARS-a, kjer se je opravila retriaža. 

V DRUGI smo ves »zeleni sektor« zadržali na drugem voznem pasu avtoceste, ki 
je bila ta čas zaprta. Opravljena je bila sekundarna triaža, zdravstvena oskrba in 
transport poškodovanih. 90 nepoškodovanih je bilo prepeljanih v prostore PGD 
Razdrto. 

 
OBVEŠČANJE BOLNIŠNIC 
V PRVI bolnišnice neposredno s terena niso bile obveščene o množični nesreči. 

Obvestile so jih šele ekipe NMP, ki so izvajale transport. 
V DRUGI je vodja intervencije neposredno komuniciral z nadzornim 

travmatologom  Univerzitetnega  kliničnega centra Ljubljana, vodja reševalne postaje 
Sežana pa s Splošnima bolnišnicama Izola in Šempeter. Regijski center za 
obveščanje je bolnišnice obvestil šele po opozorilu vodje intervencije. 

 
DISTRIBUCIJA 
V obeh nesrečah je bila distribucija zelo uspešna in ni prišlo do preobremenitev 

posameznih bolnišnic. Poškodovanci so bili prepeljani v UKC Ljubljana, SB Izola in 
SB Šempeter, ki so bile v oddaljenosti od 50 do 60 kilometrov od kraja nesreče. V 
obeh primerih ena izmed NMP ekip ni upoštevala distribucijskega ključa vodje 
intervencije. Uporaba helikopterja za transport v obeh primerih ni bila mogoča. 

V PRVI je bilo v UKC Ljubljana prepeljanih 18 poškodovanih, 14 v SB Izola in 10 v 
SB Šempeter. V DRUGI je bilo največ poškodovanih prepeljanih v SB Izola, in sicer 
17, v UKC Ljubljana 10 in SB Šempeter 2. 

 
RAZPRAVA 
Analiza PRVE prometne nesreče je pokazala več sistemskih pomanjkljivosti. V 

NMP Postojna smo nanje opozorili in jih skušali odpraviti.  
Prvi velik problem je sistem obveščanja. Regijski centri za obveščanje nimajo 

zaposlenih zdravstvenih dispečerjev. Istočasno so obremenjeni z obveščanjem 
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gasilcev in ostalih javnih služb. Tako reševalcev dispečer ne vodi skozi protokole za 
reševanje množičnih nesreč in avtomatično ne obvešča bolnišnic. Samo v DRUGI 
nesreči sta dva dispečerja za časa intervencije sprejela 430 klicev in sta bila zato 
preobremenjena. 

Razglasitev množične nesreče. V PRVI nesreči prva ekipa NMP ni uradno 
razglasila množične nesreče. Zahtevala je le vse razpoložljive ekipe NMP v regiji. V 
DRUGI je ekipa NMP Postojna razglasila množično nesrečo že ob vožnji mimo kraja 
nesreče. Žal v sedanjem sistemu obveščanja izven centrov, kjer imajo zdravstvenega 
dispečerja, to ne sproži primernih protokolov za zdravstvo. Skupaj je v reševanju 
obeh sodelovalo 16 ekip NMP. 

Oprema za množične nesreče po enotah ni standardizirana. Triažni kartončki, ki 
so še vedno edini uradnoveljavni dokument za primarno triažo, so se v obeh 
množičnih nesrečah izkazali za neuporabne. Uporaba le-teh v primarni triaži je 
zamudna in slabo pregledna. Zato smo v DRUGI nesreči uporabili barvne zapestnice, 
ki so se izkazale za primerno rešitev za označevanje poškodovancev v primarni 
triaži. Triaža je potekala hitro in brez zapletov.  

Vodenje množične nesreče. V obeh dogodkih se je izkazalo, da je organizacija 
dela in vodenje s strani prve ekipe bistveno za uspeh intervencije. Prva ekipa mora 
vzpostaviti sistem vodenja z jasno določenimi vlogami in nalogami za vse ekipe, ki 
sledijo. Nujna je takojšnja ustanovitve štaba vodenja skupaj s policijo in gasilci. Iz 
naših izkušenj lahko trdimo, da vodja intervencije ni nujno zdravnik. Intervencijo naj 
vodi tisti član ekipe NMP, ki ima tisti trenutek največ znanja in izkušenj za vodenje 
takih dogodkov. 

Primarna triaža. V PRVI nesreči sta primarno triažo izvajala voznik reševalec in 
spremljevalec prve ekipe. Triaža je bila uspešna, vendar zaradi uporabe triažnih 
kartončkov zamudna. V DRUGI sta primarno triažo delali dve ekipi, ekipa NMP 
Postojna in NMP Sežana. Takoj je bila opravljena sektorizacija delovišča in prvič 
uporabljene barvne zapestnice, ki so pospešile izvajanje triaže. Kot bistveno se je 
izkazalo takojšnje sodelovanje z gasilci. Gasilci predstavljajo na terenu 
sekundarno  zdravstveno pomoč. Imajo dovolj znanja, da jih lahko v takih 
situacijah s pridom izkoristimo. Nujno je, da tistemu, ki izvaja primarno triažo, sledi 
zdravstveno osebje ali gasilci. Triažer opravi nujne posege in določi prioritete 
ekstrikacije in oskrbe. Tu je najpomembnejša komunikacija med zdravstvom in 
gasilci. Varnost ekip NMP na terenu je najpomembnejša, zato priporočamo, da triaže 
nikoli ne opravlja ena oseba sama, ampak v spremstvu, ali drugega člana ekipe NMP 
ali vsaj gasilcev. Te druge osebe lahko poskrbijo istočasno za komunikacijo z vodjo 
intervencije in pomagajo pri osnovnih zdravstvenih posegih. 

Evidence. V obeh nesrečah nismo imeli natančnih evidenc o številu 
poškodovancev po triažni skupinah. V PRVI nesreči je bilo zapisovanje na terenu 
zaradi vremenskih razmer nemogoče. V DRUGI pa je prišlo do izpada točnih evidenc 
zaradi nesporazuma znotraj ekipe, ki je izvajala primarno triažo. Zato sta bili v obeh 
primerih evidenci nenatančni.  

Komunikacija. V obeh nesrečah smo zaznali velik problem v komunikaciji 
zdravstva na terenu z ostalimi javnimi službami, zlasti policijo in DARS-om. 
Komunikacija med vodji posameznih služb je mogoča le preko GSM telefonov, saj 
ostali komunikacijski sistemi niso kompatibilni med seboj. Trenutno imajo zdravstvo 
in gasilci edini kompatibilni UKV sistem. 

Fireline. V obeh nesrečah je nastal zamašek, v katerih so obstala reševalna 
vozila. Težave so nastale v komunikaciji med upravljalcem cest, gasilci, policijo in 
ekipami NMP. Upravljalec cest bi moral v svojih protokolih za take dogodke imeti za 
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prioritetno nalogo zagotovitev reševalnega pasu. Pristojne službe so bile o tem 
opozorjene.  

Zeleni sektor. Iz naših izkušenj opažamo, da je učinkovita kontrola nad zelenim 
sektorjem zelo zahtevna in presega kompetence zdravstva na terenu. Obvezno je 
sodelovanje s Policijo in drugimi javnimi službami, nadzor nad poškodovanci in 
retriaža. Mesto oskrbe zelenega sektorja mora biti ločeno od ostalih dveh sektorjev. 
Vedno pa ostane množica ljudi, ki niso poškodovani. Tudi za te ljudi mora biti 
zagotovljen nadzor in prevoz s kraja nesreče. 

Prikolica za množične nesreče. V obeh primerih nismo zahtevali prikolice za 
množične nesreče, saj smo imeli dovolj opreme za reševanje. Vprašljiv je tudi 
reakcijski čas služb, ki so skrbniki teh prikolic.  

 
ZAKLJUČEK 
Kljub vsemu znanju in poznavanju smernic zahteva reševanje množičnih nesreč, 

poleg hitrega prepoznavanja glavnih problemov, tudi hitro prilagoditev situaciji na 
terenu in določeno mero improvizacije. Bistveno je primerno vodenje. 

V takih ekstremnih situacijah se vedno znova izkaže pomen permanentnega 
izobraževanja gasilcev ter skupnih vaj gasilcev in reševalcev. Osnova dobrega 
sodelovanja pa je vedno bila in ostaja spoštovanje med službami, tako na osebni kot 
profesionalni ravni. 

 
 
 

POŽAR HOTELA JEZERO - BOHINJ, 5. 1. 2017 

 

Predavatelj: Silvo Režek, VGČ,  vodja intervencije, 
               poveljnik PGD Bohinjska Bistrica in podpredsednik GZ Bled Bohinj 
 
PGD Bohinjska Bistrica je v četrtek, 5. januarja 2017 preko Regijskega centra za 

obveščanje Kranj ob 15:24 prejela obvestilo o požaru ostrešja na Hotelu Jezero, na 
Ribčevem Lazu v Bohinju. Prva je o požaru obvestila zaposlena iz Turističnega 
društva Bohinj, ki se nahaja v sosednji zgradbi. Še pred izvozom sem glede na 
prijavo zahteval aktivacijo avtolestve GARS Jesenice, ki je predvidena za 
posredovanje na našem območju (pri nakupu je sodelovala tudi Občina Bohinj) ter 
aktivacijo PGD Stara Fužina.  Zaradi delovnega mesta tik ob gasilskem domu ter 
prisotnosti še nekaj gasilcev v neposredni bližini je prvi izvoz z GVC 24/50 in tremi 
gasilci potekal v zelo kratkem času (15:26), v roku dobre minute je sledila še GVC 
16/15 z 8 gasilci. Med tem se je že polnil GVM-1,  ki je na kraj pripeljal dodatno 
moštvo ter kasneje HTRV-1, ki je poleg prevoza moštva, bilo na kraj napoteno 
predvsem zaradi tehnične opreme, ki bi jo morebiti lahko potrebovali pri odpiranju 
vrat in drugih nepredvidenih tehničnih posegih na samem požaru. 

 
Bohinj sestavljata dve dolini, lega hotela pa je na koncu spodnje Bohinjske doline, 

zato se pogled v zračni liniji na lokacijo pokaže šele v naselju Laški Rovt. Viden je bil 
steber dima, ki se je dvigal nad naseljem Ribčev Laz, zato sem še pred prihodom na 
samo lokacijo začel z 2. alarmom in zahteval aktiviranje vseh bližnjih PGD v spodnji 
in zgornji Bohinjski dolini: PGD Savica Polje, Gradišče, Nomenj, Nemški Rovt, 
Srednja vas v Bohinju ter Bohinjska Češnjica.   
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Po prihodu na kraj je ogenj na zahodnem delu zgradbe segal cca 1 meter visoko 
v samem slemenu ostrešja, ki ga prekriva kovinska kritina. Ker so razmere 
narekovale hitre ukrepe, sem izdal trenutno povelje za evakuacijo gostov iz hotela ter 
gašenje ostrešja preko vodnega monitorja GVC 24/50. V nižjih nadstropjih hotela se 
večina gostov še ni zavedala, da gre dejansko za požar, zato je šele prisotnost 
gasilcev »spodbudila« evakuacijo. Odziv zaposlenih je bil zelo pozitiven. Z vodjo 
recepcije sva takoj določila zbirno mesto ter postopke popisa. Med tem časom so na 
kraj že prispeli gasilci PGD Stara Fužina z AC 16/30, ki je sprva z vodo napolnila 
GVC 24/50  ter GV-1, iz katerega so gasilci pričeli s postavljanjem MB v Bohinjskem 
jezeru, zato je bila nemotena preskrba z vodo zagotovljena relativno hitro, saj na tem 
delu hotela ni zunanjih hidrantov. Razpoložljivi gasilci so v tem času že pričeli s 
postavljanjem B voda v notranjosti objekta, kjer se je namestil trojak, naprej pa dva C 
napada. Tako je gašenje z  notranjima napadoma steklo hitro. Časovno se še vedno 
nahajamo v obdobju 20 min po prihodu na kraj, kjer lestve še ni, izredno močan veter 
pa je požar že začel širiti po ostrešju proti vzhodnemu delu.  Zato se je  AC 16/30 
PGD Stara Fužina premaknila proti V delu objekta  in skušala zaustaviti širjenje 
požara, vendar neuspešno. Na kraj že prispejo enote, ki so bile aktivirane še med 
vožnjo na kraj. Okrepijo se notranji napadi z dodatnimi gasilci ter postavi se nekaj 
zunanjih B napadov, ki so imeli nalogo gasiti predvsem lesene dele  frčad, da so 
požar zadrževali v samem podstrešju in se ne bi razširil po leseni zunanji konstrukciji 
na nižja nadstropja. V Bohinjsko jezero se je postavila dodatna MB PGD Srednja vas, 
da je lahko pokrila potrebe po vodi. Vzpostavila se je tudi prve sektorizacija območja, 
v danem trenutku le na tri sektorje. Ob 15:58 (25 min po prihodu) sem aktiviral še 
dodatna PGD iz Bohinja  (Koprivnik, Nomenj in Studor), v pripravljenosti za 
morebitno drugo intervencijo v Bohinju je ostalo le še  PGD Gorjuše. 

 
Pred prihodom ALK iz GARS Jesenice je veter požar že v celoti razširil nad 

ostrešje prvega trakta hotela. ALK je na kraj 
prišla ob 16:08 (41 minut). Že vnaprej se je 
predvidela postavitvena površina ter samostojen 
vir vode iz MB. ALK smo sprva postavili na 
vogalni del hotela na vzhodu, tako da bi lahko 
pokrivala tako pročelje kot tudi ostrešje. Ker sem 
po prvih učinkih posredovanja preko lestve 
sprevidel, da se zadeva ne izboljšuje, sem aktiviral še lestev GRS Kranj, kasneje pa 
še zadnjo prosto enoto iz Bohinja, PGD Gorjuše, ter zaprosil za pomoč enote iz 
bližnjih občin, PGD Ribno z GVC 24/50 ter PGD Bled z nosilci IDA. 

Za preskrbo z vodo je bila v Bohinjsko jezero postavljena še tretja MB - PGD 
Studor v Bohinju, v Jezernico pa MB PGD Gradišče in Savica Polje. 

Intenziteta požara se je stalno spreminjala. V določenih trenutkih so se  predvsem 
na delu, kjer je prišlo do požara, že kazali učinki gašenja z notranjimi napadi in 
omejevanje širjenja po frčadah, ob novih sunkih vetra pa je bil ves trud izničen. Okoli 
16:15 je prišlo v mansardnem delu do porušitve dela ostrešja na samo stopnišče, 
zato je bil ukazan umik in začasna prekinitev gašenja z notranjimi napadi. Gasilci so 
se umaknili v 2. nadstropje. ALK GRS Kranj je na kraj prišla ob 16:56 (44 minut) in 
pričela z gašenjem hotela na pročelju vzhodnega dela zgradbe, ALK Jesenice pa se 
je premaknila na sredino hotela. V tem trenutku je bilo določeno tudi 7 sektorjev, ki so 
jih vodili poveljniki društev na kraju ali njihovi namestniki.  Po dogovoru z regijskim 
poveljnikom je za pomoč pri vodenju prišel poveljnik GZ Radovljica s PV-1. 

Iz Bohinjskega jezera odteka 
druga najkrajša reka v Sloveniji, 
Jezernica, ki se od sotočja z 
Mostnico (100 metrov od mosta) 
imenuje Sava Bohinjka 
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Med tem časom so ponudila pomoč PGD iz Občine Radovljica z nosilci IDA, ki 
smo jo sprejeli. Tako so sprva prišli gasilci PGD Lesce, kasneje pa še PGD 
Radovljica, s ciljem, zamenjati moštvo zaradi utrujenosti.  Intenziteta požara se je 
med tem že toliko umirila, da so se ponovno pričeli izvajati notranji napadi preko 
stopnišča, v drugi fazi pa preko ALK GRS Kranj na vzhodnem delu. Vzhodno pročelje 
hotela je vsaj dvakrat kazalo, da je v celoti pogašeno, vendar je veter poskrbel za 
vedno nove vzbuhe ognja. Ob 18:43 so bila aktivirana dodatna PGD za zamenjavo 
moštva iz občine Bled in Gorje, pri tem je bila pozornost namenjena  dejstvu, da tudi 
na Bledu ostane še vedno zadosti enot v primeru dodatnega požara (PGD Bohinjska 
Bela, Gorje, Podhom in Zasip) ob 20:09 pa je Regijski poveljnik za Gorenjsko v 
pripravljenost dal še enote iz GZ  Jesenice (PGD  Zabreznica, Hrušica, Planina pod 
Golico, Jesenice, Koroška Bela, Javorniški Rovt, Blejska Dobrava in Smokuč). Požar 
se je pričel umirjati okoli 20.30 ure, kjer so prve enote že pričele zapuščati prizorišče, 
sledili so še manjši vzbuhi, vendar se je tudi to prenehalo okoli 22. ure. Enote, ki so 
prispele na kraj, so sproti menjavale ekipe utrujenih gasilcev. 

 
V času največjega nastopa enot je bilo območje razdeljeno na 7 sektorjev, 

uporabljeno je bilo 5 delovnih kanalov, zato se je na kraju zelo izkazalo vozilo PV-1 iz 
GZ Radovljica, ki je tudi označevalo poveljniško mesto. 

 
Na kraju je bila že od samega začetka v večjem številu prisotna Policija z več kot  

15 policisti, ki so poleg zavarovanja kraja, zapore državne ceste, zelo intenzivno 
sodelovali tudi pri sami evakuaciji in kasneje predvsem pri iskanju gostov. Pri popisu 
evakuiranih je bil zelo intenziven tudi predstavnik gasilcev, ki je sproti obveščal o 
številu popisanih. V hotelu so bili v času požara registrirani 103 gostje, od tega ni bilo 
točnega podatka, koliko gostov se je v času požara dejansko nahajalo v samem 
objektu, saj se jih je veliko smučalo na Voglu, nekateri so bili na sprehodih ali si 
ogledovali druge znamenitosti Bohinja.  Zato je bilo število evakuiranih 35 oseb 
ocenjeno glede na prvotno število popisanih na zbirnem mestu. Število manjkajočih 
oseb do 103 se  je hitro zmanjšalo na nekaj deset. Ustavilo pa se je pri 6 gostih, ki po 
več kot dveh urah niso bili popisani. Kljub temu, da sta se v tem času že izvedla dva 
pregleda objekta, se je izvedel še tretji, skoncentriran na sobe in predele, kjer naj bi 
pogrešani bili nastanjeni; dvigala in druge pomožne prostore, vendar je bilo tudi to 
iskanje neuspešno. Veliko težavo so predstavljale zaklenjene sobe, ki so bile v 
zadnjem pregledu s »šopom ključev« tudi odklenjene in v 1. in 2. nadstropju zaradi 
osebnih predmetov  gostov zaklenjene nazaj. Dva od pogrešanih (državljana 
Slovenije) je Policija našla doma, preostali (šlo je za družino iz tujine) pa so bili 
najdeni naslednji dan v apartmajih v naselju Ukanc.  Za vse goste iz hotela so se 
našle nove nastanitve v sosednjem manjšem hotelu ter v okoliških apartmajih. Veliko 
gostov je iz hotela zbežalo bosih, tisti iz bazenskega kompleksa pa v haljah in 
natikačih. Za njih so preskrbo z oblačili zagotovili člani Rdečega križa iz Radovljice in 
v Bohinj pripeljali obleke in obutev.  

 
Že od samega začetku je bila za morebitne poškodbe gostov ter gasilcev na kraju 

prisotna ekipa z zdravnikom iz ZD Bohinj ter 2 reševalni vozili iz Reševalne postaje 
Bled.  

 
V roku dobre ure je stekla tudi logistika. Del gasilcev PGD Koprivnik je bil 

zadolžen za dobavo goriva. V  bližnjem gasilskem domu PGD Savica Polje se je 
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pričelo polnjenje tlačnih posod IDA, dodatne jeklenke je iz GZ Radovljica na kraj 
pripeljalo PGD Kamna Gorica. 

 
Zaradi mraza je bila ključna tudi prehrana gasilcev. Sprva so zaposlene delavke iz 

bližnjega Turističnega društva gasilce oskrbovale s toplim čajem, kasneje so na 
pomoč priskočile tudi gasilke PGD Stara Fužina. Poskrbljeno je bilo tudi za topel 
prostor za počitek v bližnjem za javnost zaprtem lokalu. Civilna zaščita Bohinj je 
poskrbela za prehrano in organizirala dostavo pic na požarišče, po 20 kom naenkrat, 
da so tudi gasilci, ki so kasneje prišli na vrsto za počitek, lahko dobili topel obrok. 
Skupno so v celotni intervenciji dostavili 80 komadov pic. 

 
Mediji so že od samega začetka spremljali požar. Ključen je bil dogovor s 

Policijsko upravo Kranj in njihovim tiskovnim predstavnikom g. Kosom, s katerim sva 
se dogovorila, da bo medije sprotno obveščal o dogajanju na požarišču, ključne 
izjave sva uskladila po telefonu. S tem je bil pridobljen čas, da se posvečam sami 
intervenciji, mediji pa so bili vseeno deležni ažurnih informacij s terena. Pritisk 
medijev po dodatnih izjavah na samem kraju se je pojavil šele ob 20. uri, ko so se 
razmere že nekoliko umirile in smo jim lahko dali vsa potrebna pojasnila. Kot 
pozitivno ocenjujem tudi skupno novinarsko konferenco Policije, gasilcev in CZ 
Bohinj, kjer smo poleg skupnega nastopa lahko medsebojno tudi uskladili izjave. 

 
O požaru je bila 10. 1. 2017 že narejena analiza. Ključne ugotovitve na analizi so 

pokazale, da gre za uspešno izpeljano intervencijo, ustrezno taktično postavitev in 
pristop glede na dane okoliščine. Potekala je tudi razprava glede oddaljenosti ALK na 
Gorenjskem ter učinkih gašenja zunanjih napadov. Izpostavljene so bile tudi nekatere 
težave, ki so se pojavljale predvsem na področju označevanja vodij sektorjev in s tem 
povezanega vodenja intervencije, kako zagotoviti celovite preglede hotela ob 
zaklenjenih sobah. 

 
Za konec bi se rad zahvalil vsem, ki so sodelovali na intervenciji in s tem 

pripomogli, da so bili vsi gostje evakuirani brez poškodb, da nobeden od gasilcev ni 
poškodovan in ne nazadnje, da vodstvo hotela v roku dobrega meseca že 
predvideva odprtje hotela.  

 
Vremenska situacija 

 Temperatura zraka je bila sprva -3°C in je padala do -5°C. 

 Veter je v začetku pihal s hitrostjo 30 km/h in naraščal do 40 km/h, v sunkih je 
dosegal tudi višjo hitrost. 

 Občutek mraza vremenoslovci ocenjujejo na -15°C. 

 Temperatura gasilne vode iz Bohinjskega jezera je bila 3°C, kar je ob 
zapiranju ročnikov in ostalih vremenskih pogojih omogočilo, da je voda v 
cevovodu relativni hitro zamrznila. 

Osnovni podatki o hotelu: 

 leto izgradnje 1982; 

 leto popolne obnove in dograditve 2008; 

 material nosilne konstrukcije beton, železo beton; 

 število sob 71, število apartmajev 4, največje dovoljeno število ljudi v objektu 
300; 

 požarni načrt posredovan gasilski enoti – DA. 
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Statistika: 

LOKACIJA ŠTEVILO ENOT ŠTEVILO GASILCEV 

NA KRAJU 24 (od tega 2 poklicni) 225 

V PRIPRAVLJENOSTI 8 72 
 

 
 

Prikaz prihoda moštva na kraju po času 
 

 
 

Prisotna vozila na kraju 
 

VRSTA VOZILA ŠTEVILO 

GVM-1 9 

GVC 16/15, 16/25 6 

GV-1 4 

GVV-1 3 

GVC 24/50 2 

AC 2 

ALK 2 

HTRV-1 1 

GVZ-1 1 

PV-1 1 

 
 
 
 
 
Naj spregovorijo še fotografije, ki  so delo Milana Arha in Antona Čopa. 
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Stanje pred prihodom gasilcev 

 

 
 
 
 

 
Črpališče v Bohinjskem jezeru 
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TAKTIČNA VAJA MATEVŽA HACETA 

Vodja delavnice: Ivan Jezernik, VGČ II. 
 
Teoretično je bila vaja opisana in objavljena ob posvetu članic v Zrečah, 15., 16. 

11. 2013  
http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Clanice/BILTEN%20-

%202013%20-%20obdelan-1.pdf, tokrat pa je delavnica namenjena praktičnemu 
delu. 

 

TEHNIČNO REŠEVANJE 

Vodja delavnice: Marijan Jelenko, VGČ II. 
 

Delavnica bo sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela ter bo vsebovala 
naslednje vsebine: taktičen nastop pri prometni nesreči, ogled kraja vodje 
intervencije, prometno zavarovanje kraja, požarno zavarovanje, odklop akumulatorja, 
stabilizacija, tehnični poseg  (uporaba hidravličnega orodja), izvleka ponesrečenca in 
sodelovanje z drugimi službami ( NMP, Policijo in DARS-om ). 

 
 

OTROŠKI FIRE COMBAT 

 
Predavatelja: Mitja Ivančič, GČ  

       Petra Jaksetič, GČ 
      
Fire Combat za mladino, zakaj? Ker se otroci želijo poistovetiti s svojimi starejšimi 

tovariši in ker smo vsi v mladosti gledali na starejše kolege kot heroje in idole. 
Mnogim izmed nas so bili gasilci eni izmed teh herojev in vzornikov. 

 
Če ste mogoče kdaj že sodelovali ali gledali tekmovanje članov v Fire Combatu, 

ste verjetno ugotovili, da je to tekmovanje tako fizično kot tudi psihično zelo zahtevno. 
Najboljše dvojice s celotnim poligonom opravijo v slabih 2 minutah. Ko smo v Ilirski 
Bistrici prvič organizirali tekmovanje dvojic za odrasle, smo imeli bučno podporo 
mladih gasilcev pri navijanju, saj so bili nad tekmovanjem navdušeni, hkrati pa tudi 
nekoliko razočarani, saj je pred njimi še dolga pot učenja, da se spopadejo s takšnim 
poligonom, ko bodo starejši. Tako smo staknili glave in padla je ideja, da tekmovanje 
prilagodimo ter ga pripravimo tudi za naše male junake. Glavna idejna voditelja sta 
bila Petra Jaksetič ter Mitja Ivančič, ki sta ob pomoči ostalih pripravila progo ter 
določila pravila Otroškega Fire Combata. Tako je pred tremi leti ideji prisluhnil tudi 
predsednik GZ Ilirska Bistrica, tovariš Radojko Fabec, in tako smo prvič v sklopu 
organizacije Fire Combata za odrasle izvedli tudi Otroški Fire Combat, ki je že prvo 
leto požel val navdušenja med otroci. 

  
V delavnici želiva pokazati, kako lahko z nekaj spremembami in opremo, ki jo 

imajo društva za druga mladinska tekmovanja, naredimo novo ter atraktivno 
tekmovanje, ki je v našem primeru pritegnilo kar nekaj novih mladih gasilcev. Zakaj? 
Ker je bilo drugačno, ker so kot veliki gasilci tudi oni »špricali« s cevjo in podirali 
tarčo. Na delavnici bo prikazan poligon za pripravnike, s katerim se boste lahko 

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Clanice/BILTEN%20-%202013%20-%20obdelan-1.pdf
http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Clanice/BILTEN%20-%202013%20-%20obdelan-1.pdf
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članice tudi spopadle. Da pa ne bo naloga prelahka, bomo strogi sodniki beležili 
vsako napako.  

 
Spomladi smo v Mokronogu predstavili to tekmovanje samo v sliki in besedi, 

tokrat pa bo šlo zares. V Mokronogu smo s predstavitvijo Otroškega Fire Combata 
poželi kar nekaj zanimanja, mogoče pa je potrebna le še delavnica, da to tekmovanje 
še kje zaživi. Kot pa opažamo, so nekateri že izpeljali svoje izvedenke tega 
tekmovanja in upamo, da bo to tekmovanje postala stalnica. 

 

 
 
 
 

V PRIČAKOVANJU ADVENTA 

 
Vodja delavnice: Milena Jurgec, VGČ ORG II. 
 
V delavnici bodo ponujene tri variante. 

 
V delavnici bomo izdelovale:  
1.  adventni  aranžma: Material, ki naj bi ga imele s seboj: svečke, okraski, 

trakovi … Podlaga bo na razpolago.  
2. novoletne smrečice iz papirja ali makaronov: Prosta odločitev udeleženk, 

kaj bodo izdelale. 
 Za smrečico iz papirja potrebujemo trši papir (šeleshamer, bele, zelene, rjave … 

barve), 2  x A4, mehkejši papir zelene barve (4 x A4), lepilo  tulec od kuhinjskih 
brisač; majhne okraske, biserčke, trakove, zvezdice ..., škarje, svinčnik. 

Za smrečico iz makaronov potrebujemo  makarone (školjke ali kakšne druge 
oblike), trši papir (šeleshamer, bele, zelene, rjave … barve), pištolo za vroče lepilo in 
lepilo, sprej: zlat, bel, zelen ali kakšne druge barve, majhne okraske za novoletno 
smrečico (biserčki, mali trakovi, zvezdice …), škarje, svinčnik. 

3. Za božični Vojnik bomo izdelale okraske za smrečico članic GZS, zato bodo 
udeleženke potrebovale tanjši čopič in idejo, kaj naslikati na manjšo okroglo  leseno 
podlago. 
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GASILSTVO IN FILATELIJA 

 
Predavateljica: Marinka Cempre Turk, VKGČ II. 
 
Imata kaj skupnega filatelija in gasilstvo? Seveda. Čeprav je znamka le majhen 
košček papirja, ima poleg osnovne naloge še svojo zgodbo in razlog za izdajo. Ta 
košček papirja z lepilom kupimo v zameno za določeno poštno storitev. Na vsaki 
znamki je motiv, ki vzbudi določeno radovednost. In potem se začne … 
V časih, ko je bila potrebno na vsako poštno pošiljko nalepiti dokaz o ustrezno 
plačani poštnini (znamko), so bili motivi na poštnih znamkah več kot odličen medij za 
obveščanje širše javnosti o aktualnem dogajanju. Še pred nekaj desetletji je bil to 
najbolj pogost oz. skoraj edini način komuniciranja na daljavo. Prva znamka je izšla v 
Angliji leta 1840. Na slovenskem ozemlju leta 1918 izidejo znamke, ki jo jih tiskali v 
Ljubljani in na Dunaju ter nosijo oznako »Država SHS«. Uporabljali  so jih v glavnem 
na ozemlju Slovenije in imenujemo jih »Verigarji«. 
Prvo gasilsko znamko mi je podaril brat. Bila je ameriška, na njej bila stara gasilska 
črpalka v rdeči barvi na beli podlagi. Dolgo časa sem jo nosila v denarnici, jo večkrat 
komu pokazala in nazadnje celo izgubila.  
Za zbiranje gasilskih znamk so me navdušile znamke same z zanimivimi motivi, 
raznolikostjo, barvitostjo, sporočilnostjo, … Ob zbiranju in pregledovanju znamk je 
včasih potrebno obnoviti znanje iz geografije (kje leži država, ki je izdala znamko, 
njena velikost, število prebivalcev), poimenovanju valute in razmerju do evra. Zaradi 
zanimive znamke želim izvedeti še kaj več in poiščem podatke, ki se nanašajo na 
zgodovino gasilstva, naprav, avtomobilov, požarov v preteklosti, za gasilstvo 
pomembnih osebnosti, politične povezave, kolonije, uniforme, različne obletnice, ki 
so vzrok za izdajo in še veliko drugega.  
V moji zbirki je več kot 1100 gasilskih znamk iz 140 držav. Zbiram tudi ovitke prvega 
dne (FDC) in kuverte, ki imajo natiskan gasilski motiv ali gasilski žig ali gasilsko 
znamko ali pa vse troje. Sedaj zbirko popolnjujem z izdanimi gasilskimi znamkami v 
preteklih desetletjih in tekočo izdajo. 
Slovenska pošta je 1997 leta izdala gasilsko znamko, ki prikazuje metliško 
gasilsko čelado in rdečega petelina. Naslednja gasilska znamka je izšla 9 let 
kasneje kot doplačilna znamka. Doplačilne znamke oz. doplačilnice doplačamo 
k običajni poštnini en teden v oktobru. Izkupiček je namenjen izenačevanju 
materialne opremljenosti gasilstva in vzpodbujanju mladine za gasilstvo.  
Všeč so mi znamke, na katerih so konji in stare črpalke. Všeč so mi znamke, ki so 
oblikovane tako, da imajo več elementov sporočanja oz. več kot samo fotografijo 
gasilskega vozila ali požara. 
Informacije o izdanih gasilskih znamkah poiščem na filatelističnih spletnih straneh in 
pod gasilsko tematiko. Tudi pod drugimi temami se kaj najde, na primer v tematiki 
"psi" sem našla psa, ki ima poleg gasilski znak in je sestavni del gasilske enote. V 
temi Stavbe je tipičen švedski gasilski dom, itd. V časopisu Dnevnik ob torkih 
preberem rubriko Filatelija in izvem kaj novega o novih znamkah. Vsako leto obiščem 
sejem Collecta v Ljubljani, ki je namenjen zbirateljem. Tam je tudi priložnost za 
srečanje in razgovor s filatelisti različnih držav.  
Za bralce revije Gasilec od septembra 2014 dalje napišem članek o gasilskih 
znamkah in predstavim dve ali tri znamke. Predstavljene se bile znamke na temo: 
čelade, tekmovanja, gasilstvo na filmu, gasilstvo v državah (Norveška, Madžarska, 
Costa Rica, Latvija, Japonska), stare črpalke, konji, gasilske ladje, požari v naravi, 
obletnice katastrofalnih požarov (350 let požara v Londonu, 300 let po požaru v 
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Sarajevu, vozila in gasilci na letališčih,  Magirusove lestve, itd. 
Ta moj konjiček na začetku zbiranja ni bil velik strošek. V zadnjih letih veliko gasilskih 
znamk izide samo v bloku in cena je občutno višja kot za posamezno znamko. Prva 
leta zbiranja mi je zadostoval en album, sedaj pa moram zaradi izdaj znamk v blokih 
pogosteje kupiti novega. Opazila sem, da nekaterim državam izdajanje znamk 
pomeni »biznis«. 80 % naklade natiskanih znamk prodajo filatelistom po celem svetu 
in samo 20 % jih je na razpolago v državi izdajateljici. 
  
 

 

ŽENSKE  V  MOŠKEM  SVETU 

 
Srečanje z gasilkami na njihovem 29. posvetu predsednic Komisij za članice –    
gasilke 
Dobrna, 18. 11. 2017 
 
Predavateljica: Sonja Lokar, 
                         članica Sveta ženskega lobija Slovenije, 
                         predsednica društva Evropska mreža za enakost spolov 
 

V razvitem demokratičnem svetu se to ne vidi na prvi pogled, a v državah, ki 
zaostajajo v ekonomskem razvoju in kjer je neposreden vpliv zelo nazadnjaških 
tradicij celo vgrajen v zakonodajo, kot na primer v večini arabskih držav, je povsem 
jasno, da ženske živimo v moškem svetu. To ne pomeni, da  ta svet ni še kako 
odvisen od nas, od našega plačanega dela, od našega neplačanega dela -  skrbi za 
dom, otroke, družino in druge ljudi v naših skupnostih, pomeni pa, da nam pravila, 
kako bomo živele to svojo nepogrešljivo družbeno pomembnost, opredeljujejo moški 
in da nam ta pravila določajo vedno znova mesto tiste polovice človeštva, ki dela več, 
zasluži manj in odloča še manj.  
Na seznamu svetovnih držav, (Global Gender Gap Index, 2016), kjer so se razlike 
med spoloma v prid resnične enakosti žensk najbolj zmanjšale, je med prvo 
deseterico  7 evropskih držav – Slovenija je na tem seznamu med 144 državami na 
8. mestu.  
Na svetovni ravni smo ženske dosegle v poprečju 68% tistega, kar imajo moški, če 
primerjamo naslednja področja:  

 

 Vsa 
področja            

Plačano 
delo        

Izobrazba   Zdravje Politika 

Svetovno 
povprečje        

0.68                          0.59                            0.95             0.96              0.23                         
 

Islandija  
(1. mesto)                    

0.87                           0.81                            1 0.97             0.72 

Slovenija 
(8. mesto)                    

0.79                           0.78                             1   0.98             0.39 
 

 
 
Zakaj je Slovenija tako visoko? Kako smo ženske v Sloveniji to dosegle? 
Napredovanje žensk k resnični enakosti se je v Sloveniji začelo kot povsod po 
Evropi  že davno. Prvi mejnik  za nas  je bil obvezno osnovno šolanje za dečke in 
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deklice v maternem jeziku, ki ga je uvedla Marija Terezija leta 1774. Žensko 
gibanje za pravico do vseh vrst izobrazbe in plačanega dela v vseh poklicih, pa 
tudi za pravico žensk do sodelovanja v javnem življenju in politiki se povezuje z 
gibanjem za Zedinjeno Slovenijo,  in napreduje vzporedno z modernizacijo 
Slovenije v prvi industrijski revoluciji vse od zadnje četrtine devetnajstega stoletja. 
Malokdo ve, da je pred drugo svetovno vojno v Sloveniji delež žensk med  
mezdnimi delavci že dosegel skoraj 30%. Resnični preskok v enakosti spolov je 
Sloveniji prineslo množično sodelovanje žensk v NoB.  Dejansko so si naše 
napredne babice in matere priborile  vse ključne pravice, ki jih uživamo še danes. 
Enakost pred zakoni, volilno pravico, svobodno odločanje o ločitvi zakona, konec 
poniževanja samohranilk in nezakonskih otrok, pravico do svobodnega 
načrtovanja družine, predvsem pa dejansko enake možnosti za šolanje, plačano 
delo, podružbljanje brezplačnega dela žensk z javnimi vrtci, šolami  vseh stopenj, 
javnim zdravstvom, javno skrbjo za ostarele in invalide.  Podobno so ženske 
napredovale v vseh nekdanjih socialističnih državah, samo v Sloveniji pa nam je 
uspelo, da smo večino pridobljenih pravic ubranile tudi po spremembi 
ekonomskega in političnega sistema  v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, in to 
kljub temu, da nas je bilo  od prvih volitev 1990 do 2008 v parlamentu in vladi 
komaj za sol. Odstotek delegatk v zadnji slovenski socialistični skupščini je bil 
26%, v prvem obdobju naše parlamentarne demokracije, od leta 1990 do 2008, 
pa se je gibal med  katastrofalnimi 7.8 in 14%.   
 
Če pustimo ob strani države, ki so nastale iz bivše socialistične Jugoslavije in ki 
so jih vojne v devetdesetih razvojno potisnile vsaj za pol stoletja  nazaj, je zelo 
zanimivo pogledati, zakaj se to ni zgodilo ne v treh baltiških državah, ne na 
Madžarskem, Češkem, Slovaškem, Poljskem, v Bolgariji ali v  Romuniji.  
 
Največja razlika med temi državami in Slovenijo je v tem, da smo se napredne 
ženske vseh barv in iz različnih področij življenja – od civilne družbe do 
sindikatov, od znanstvenic do kmetic, od političark in poslank do umetnic, 
novinark in uradnic, znale povezovati v velike koalicije okrog povsem konkretnih 
vprašanj in ubraniti svoje pridobljene pravice vsakokrat, ko so nam jih poskusili 
odvzeti. Ob nastajanju nove ustave leta 1991 smo z demonstracijami pred 
parlamentom ubranile svojo pravico do svobodnega odločanja o rojstvih otrok, 
ubranile smo ločenost šole od cerkva, ubranile smo in celo izboljšale  javne vrtce, 
subvencionirano prehrano v šolah,  v veliki meri smo ubranile javno zdravstvo in 
šolstvo in javni, pay as you go pokojninski sitem, vključno z nekaterimi dodatnimi 
pravicami žensk, ki so se vezale na našo večjo obremenjenost z neplačanim 
skrbstvenim delom.  V času po spremembi sistema smo tudi bistveno izboljšale 
svoje možnosti, da s pomočjo zakonov, državnih politik in javno podprtih 
podpornih institucij, kot so npr. varne hiše,  ustavimo nasilje nad ženskami in 
otroki. Kakšno pomembno bitko pa smo tudi izgubile. Najpomembnejša je tista, ki 
nas je oropale stalne, varne zaposlitve za poln delovni čas. 80% mladih žensk 
danes dobi delo za določen čas, kar pomeni, da so ogrožene njihove  pravice iz 
materinstva, da ne morejo najeti kredita, da si ne morejo privoščiti otroka, če si ga 
želijo. Izgubile smo tudi  bitko za pravico samskih žensk do umetne oploditve, v 
času hudega varčevanja po krizi 2008 pa tudi bitke za pomembne socialne 
pravice: znižali in zamrznili so nam plače v javnem sektorju, kjer ženske 
prevladujemo, kar je seveda prizadelo tudi poklicne gasilke in gasilce, zamrznili 
so nam pokojnine, porodniško so nam znižali na 90%, ukinili brezplačni vrtec za 
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drugega otroka, varstveni dodatek za najsiromašnejše upokojence, med katerimi 
prevladujejo ženske, pa spremenili v posojilo in s tem mnoge revne upokojenke 
prisilili, da so se ga odrekle. Kljub temu, da se vlada že nekaj let hvali z odličnimi 
ekonomskimi rezultati, pa so bili ti varčevalni ukrepi šele deloma odpravljeni, ali 
pa sploh še ne.   
 
Najtežje in najkasneje smo vzpostavile koalicijo, s katero smo začele uveljavljati 
našo pravico do enake moči žensk in moških v politiki. Predloge za uzakonjanje 
minimalnih kvot za oba spola so zdaj ženske iz LDS, zdaj tiste iz SD, od leta 1992 
do leta 2000 predlagale v parlamentu vsaka zase sedemkrat in s temi predlogi 
niso nikoli uspele. Šele ko smo leta 2001 ustanovile veliko koalicijo za kvote, smo 
leta 2004 dosege spremembo ustave in postopoma tudi volilne zakonodaje za 
volitve v evropski parlament, v občinske svete in v državni zbor.   
 
Zato imamo danes v Sloveniji v 8-članski delegaciji za evropski parlament 3 
ženske, v DZ 36% žensk, v občinskih svetih pa 32% svetnic. Tam, kjer nimamo z 
zakonom predpisanih  kvot, na primer pri županjah ali v vodstvenih organih 
podjetij in javnih služb, pa je bistveno slabše. Med 212 župani je, denimo, samo 
16 županj.  
 
Velika sprememba političnega strankarskega prizorišča po izbruhu ekonomske 
krize 2008 in še posebej po vstajah 2011 v Sloveniji, nam je prinesla tudi vlade, v 
katerih se je število ministric postopoma povzpelo na polovico. Temu je botrovala 
želja SMC, da se predstavi kot stranka, ki ji gre za demokracijo in človekove 
pravice, pa tudi dejstvo, da šele kriza, ki prinaša res  huda tveganja v politiki, 
prinese ženskam večjo priložnost, da postanejo ministrice, ker se moški politiki  
pač bolj  bojijo izpostaviti.  
 
Zakaj je tako pomembno, da si ženske priborimo polovico moči v odločanju, 
kjerkoli že delamo? 
Ker imamo drugačne izkušnje, drugačne prioritete in drugačen način reševanja 
konfliktov od moških in ker samo skupaj lahko pridemo do najboljših odločitev. 
To velja tudi za gasilsko organizacijo in čas bi bil, da se tudi ve, gasilke, bolj 
odločno postavite zase in v organe odločanja na vseh ravneh v GZS pripeljete 
vsaj 30 % žensk, svoje najboljše tovarišice. Predlagam vam, da se povežete tudi 
z Ženskim lobijem Slovenije in da s skupnimi močmi dosežemo, da vas bo v 
organih odločanja v vaši organizaciji vsaj toliko, kolikor vas je že med članicami. 
Lepo je, da vam vaši vodilni   kolegi  priznavajo, da ste na marsikaterem področju 
boljše od njih in vas hvalijo, da ste bolj vztrajne, natančne in pridne, še bolje pa bi 
bilo, če bi vam to priznavali tudi tako, da bi vas enako množično usposabljali in  
napredovali  za vaše predano delo kot kolege gasilce in vas izvolili v organe, ki 
odločajo o tem, kakšno gasilsko organizacijo bo imela Slovenija v bodoče. Že zdaj 
je to najboljša in najbolj ugledna množična organizacija v Sloveniji, a ve, drage 
gasilke,  ste  skoraj najboljše gasilke na svetu!   
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ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

 
Frenk Vengust, svetovalec za zdravo prehrano in zdrav način življenja 
 
V hitenju in nenehnem pomanjkanju časa ljudje pozabimo, kako pomembno je naše 
psihofizično zdravje. Vsi, ki smo vozniki in lastniki avtomobilov, se zavedamo, da le-ti 
potrebujejo skrbno nego, če želimo, da bomo sedali v brezhibno vozilo ter se varno 
pripeljali na želeni cilj. Ni škoda denarja in ne časa za naše jeklene konjičke. Vsaj pol 
tako dobro, kot skrbimo zanje, bi morali zase. Mi imamo v življenju žal na voljo le en 
motor, ki mora delati do našega zadnjega diha. In prav je, da cenimo svoj organizem, 
svoje zdravje ter da skušamo poskrbeti zase tako, da bomo fit, saj bomo le tako laže 
kos tako intelektualnim kot fizičnim naporom ter opremljeni za boljše premagovanje  
stresa. Mediji nas kar bombandirajo z raznimi svetovanji, kaj je za nas dobro in kaj 
slabo, današnja resnica je že jutri zmota. Kako se najti v množici informacij in vzeti za 
svoje tiste, ki so resnične in preverjene? Zagotovo težko. 
Ravno zato sem poprosila Frenka Vengusta, s katerim sva se bila na Evropskem 
prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini, on kot predsednik doping kontrole, jaz pa 
kot bolničarka, da bi prišel na naš posvet v Dobrno.  
Frenk Vengust,  upokojeni športni pedagog z Brda, sicer pa trener lokostrelcev in 
štirikratni “trenerski” udeleženec olimpijskih iger (Moskva 1980, Los Angeles 1984, 
Barcelona 1992, Atlanta 1996), pa seveda glasbenik, član nekdanjega ansambla 
Kamniktiti, ni predavatelj v klasičnem pomenu. Je svetovalec zdrave prehrane in 
zdravega načina življenja,  ki aktivno spremlja najnovejše smernice in izsledke 
zdrave prehrane na različnih področjih.  
V pogovoru mi je nanizal koncept svojega svetovanja na posvetu: 

1. Prehrana v svetu in Sloveniji 
2. Pregled prehranske piramide (SINDI) 
- ogljikovi hidrati (kruh, riž, krompir,…) 
- sadje, zelenjava 
- beljakovine; mleko in mlečni izdelki 
- maščobe in slaščice 
- mineralne snovi in vitamini 
- voda 
- začimbe 
3. Deset top živil (svetovna organizacija za prehrano) 
4. Hrana za možgane 
5. Pravilno uživanje hrane 
- Obroki 
- Priprava hrane (vegetarijanstvo, veganstvo) 
6. Gibanje: šport in rekreacija 
- dnevni vnos hrane (kalorij) 
- hujšanje in diete 
- aktivnosti v naravi 
- fitnes, aerobika 
- joga, meditacija 
- bolezni (sladkorna,..) 
- prehranska dopolnila 
- spanje 
7. Vprašanja slušateljic 

                                                                            Zapisala Vladka Bučevec 
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KNJIGA SPOMINI NA ŽIVLJENJE IN DELO: ERNEST  EÖRY (1936 – 2016) 

Avtor knjige: Florjan Jančič 
 
Spomin na častnega predsednika je obeležen ne le na spominski plošči v 

Hodošu, ampak tudi v knjigi avtorja Florjana Jančiča, ki ji je dal naslov SPOMINI NA 
ŽIVLJENJE IN DELO: ERNEST EÖRY (1936 – 2016). 

Recenzenta zbornika, Anton Koren, nekdanji predsednik GZ Slovenije  in Dušan 
Utroša, poveljnik Pomurske gasilske regije sta zapisala: 

Zbornik je preprost in nedvomno dragocen kulturni 
zapis spominov o osebnih srečanjih, sodelovanju z velikim 
gasilcem Ernestom Eőryjem.  

Širina njegovega ustvarjalnega nemira znotraj in zunaj 
organizacije, doma in v tujini, se odraža v številnih in hkrati 
vsebinsko bogati pestrosti prispevkov. Sleherni med njimi 
je kot del skupne enovite zgodbe o osrednji osebnosti in 
nehote o osebnosti avtorjev posameznih prispevkov. V 
vzornem sodelovanju obeh v spominih izstopajo kot 
stalnice vrednote razumevanja in obojestranskega 
spoštovanja. Častni predsednik je bil blizu vsem, ne glede 
na nivo posameznikovega delovanja v organizaciji, 
preprost in odprt v pogovoru, veseljak; zato je v spominih 
razum ujet v čustva. Prepričana sva, da je kljub temu 
piscem uspelo predstaviti resničnost pripovedi o predanosti 
in dejanjih v krepitvi, pri ljudeh visoko cenjene človekoljubne organizacije.  

Spomini na Ernesta Eőryja so hkrati spomini na organiziranost, delo in 
neprecenljive rezultate številnih prostovoljk in prostovoljcev. Zapisani spomini 
verodostojno ohranjajo preteklost, ocenjujejo sedanjost in soustvarjajo prihodnost 
organizacije. Zato zahvala vsem avtorjem prispevkov. Zahvala vodstvu Gasilske 
zveze Slovenije za njeno vsestransko podporo, Komisiji za zgodovino požarnega 
varstva pri pripravi in izdaji zbornika.  

Veliko napornega dela je pri zbiranja prispevkov, oblikovanju zahtevnega 
protokola zbornika in zagotovitvi ostalih pogojev, vključno s tiskom oziroma izdajo 
knjižice, opravil Florjan Jančič, prejemnik nagrade Matevža Haceta. Florjan, hvala.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



29. posvet predsednic Komisij za članice – gasilke v GZ - 2017 

 

33 
 

DAJMO, ŠE ZADNJIČ SE SKUPAJ  

V KAMNIŠKE HRIBE PODAJMO! 
 

INFORMATIVNO VABILO NA 10. POHOD GASILK GZS V ORGANIZACIJI 
ČLANIC GZ KAMNIK 

 

     KDAJ? 30. junija, 2018           
 
KAM? Na Kamniško sedlo. 
 
ZAKAJ?  Ker želimo gasilke iz Kamnika »zašpiliti« niz desetih pohodov in ker je 

bil prvi pohod na Kamniško sedlo, bo zadnji tudi. »Štafeto« bomo predale 
naslednicam, ki bodo želele ohraniti tradicijo pohodov in bodo pripravljene pokazati 
bisere njihovega konca. 

 
KOMU JE POHOD NAMENJEN? Vsem gasilkam in njihovim spremljevalcem, ki 

imajo nekaj kondicije (čas jo imate pridobiti do pohoda v naslednjem letu). 
 
KAKŠNA JE POT? Del je pelje po gozdu, nato se dvigne nad gozdno mejo. 

Nevarna ni, ni pa namenjena tistim brez kondicije, saj tokrat z avtom ne moremo 
blizu, da bi vas odpeljali do cilja. 

 
POTREBNA OPREMA: Pohodni čevlji, pohodne palice (lahko nordijske), 

nahrbtnik  za rezervna oblačila, malico in dobro voljo – najpomembnejši del opreme. 
Pohod je na lastno odgovornost. 

 
OSTALE INFORMACIJE: Natančno vabilo bomo na gasilske zveze poslale 

približno en mesec pred pohodom, objavljeno bo tudi na internetni strani GZS, na 
www.gasilec.net.   

 
Ker veliko gasilk ne dobi vabila oz. z njim niso seznanjene, vas prosimo, če lahko 

posredujete naslov, kam naj vabilo pošljemo, da bo prispelo v prave roke.  
 
Kontaktni e-mail za prijave je: Gasilska zveza Kamnik: gz.kamnik@siol.net 
 
Informacije pa lahko dobite tudi na e-mailu: vladka68@gmail.com  in številki 041 

341 682.  
      Organizatorice: gasilke GZ Kamnik 

mailto:gz.kamnik@siol.net
mailto:vladka68@gmail.com
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SEZNAM UDELEŽENK 



 

REGIJA 
GASILSKA 
ZVEZA UDELEŽENKA 

SOBOTA 9. do 11. 
DELAVNICA 

SOBOTA 11.30 do 
13. DELAVNICA 

SOBOTA 14. do 15. 
SPROSTITEV UDELEŽENKA 

SOBOTA 9. do 
11. 
DELAVNICA 

SOBOTA 11.30 do 
13. DELAVNICA 

SOBOTA 14. do 
15. SPROSTITEV 

BELOKRANJSKA ČRNOMELJ 

MARIJA 
SCHWEIGER gasilstvo v filateliji 

v pričakovanju 
adventa kopanje in aerobika JOŽICA AUPIČ 

gasilstvo v 
filateliji 

v pričakovanju 
adventa 

kopanje in 
aerobika 

BELOKRANJSKA METLIKA                 

BELOKRANJSKA SEMIČ OLGA PLUT gasilstvo v filateliji kje pa vas čevelj žuli športne igre IVANA ZIDAR 
gasilstvo v 
filateliji kje pa vas čevelj žuli športne igre 

CELJSKA CELJE DANICA OŠTIR gasilstvo v filateliji 
v pričakovanju 
adventa   

BERNARDA 
SORŠAK 

gasilstvo v 
filateliji 

v pričakovanju 
adventa   

CELJSKA LAŠKO 

ŠPELA 
KRAGOLNIK taktična vaja tehnično reševanje 

pohod v dolino 
mlinov MOJCA ILIJEVEC taktična vaja gasilstvo v filateliji 

pohod v dolino 
mlinov 

CELJSKA LAŠKO 

KATARINA 
VOŠNJAK taktična vaja 

v pričakovanju 
adventa 

pohod v dolino 
mlinov         

CELJSKA RADEČE 

DOROTEJA 
JAZBEC gasilstvo v filateliji tehnično reševanje 

pohod v dolino 
mlinov         

CELJSKA 
SLOVENSKE 
KONJICE 

ROMANA 
STUPAN fire combat za mladino 

fire combat za 
mladino kopanje in aerobika ZLATKA OGRINC 

fire combat za 
mladino 

fire combat za 
mladino 

kopanje in 
aerobika 

CELJSKA ŠENTJUR 

HELENA 
VOLASKO fire combat za mladino 

v pričakovanju 
adventa   BRADA ŽUPANC 

fire combat za 
mladino 

v pričakovanju 
adventa   

CELJSKA 
ŠMARJE PRI 
JELŠAH NATALIJA ŠOLINC tehnično reševanje kje pa vas čevelj žuli 

pohod v dolino 
mlinov 

MARINKA 
STRAŠEK 

tehnično 
reševanje kje pa vas čevelj žuli 

pohod v dolino 
mlinov 

CELJSKA 
ZREČE - 
VITANJE ANITA KOTNIK fire combat za mladino tehnično reševanje kopanje in aerobika 

JASMINA 
VIDMAR 

fire combat za 
mladino tehnično reševanje 

kopanje in 
aerobika 

CELJSKA 
VOJNIK 
DOBRNA STANKA REPAS gasilstvo v filateliji 

fire combat za 
mladino 

pohod v dolino 
mlinov ŠPEGEL JOŽICA 

gasilstvo v 
filateliji 

fire combat za 
mladino 

pohod v dolino 
mlinov 

CELJSKA 
VOJNIK 
DOBRNA OLGA BOŽNIK gasilstvo v filateliji 

v pričakovanju 
adventa 

pohod v dolino 
mlinov 

ROMANA 
LOVENJAK 

gasilstvo v 
filateliji 

v pričakovanju 
adventa 

pohod v dolino 
mlinov 

CELJSKA 
VOJNIK 
DOBRNA 

ALBINA 
REBERNIK gasilstvo v filateliji 

v pričakovanju 
adventa 

pohod v dolino 
mlinov SILVA JEZERNIK 

gasilstvo v 
filateliji 

v pričakovanju 
adventa 

pohod v dolino 
mlinov 

CELJSKA 
VOJNIK 
DOBRNA 

BRIGITA 
JEZERNIK gasilstvo v filateliji 

v pričakovanju 
adventa kopanje in aerobika PETRA ZUPANC 

gasilstvo v 
filateliji 

v pričakovanju 
adventa 

kopanje in 
aerobika 

DOLENJSKA NOVO MESTO 

MARTINA 
GORŠIN taktična vaja 

fire combat za 
mladino 

pohod v dolino 
mlinov MELITA BLATNIK taktična vaja 

fire combat za 
mladino 

pohod v dolino 
mlinov 

DOLENJSKA NOVO MESTO 

APOLONIJA 
STRAJNAR taktična vaja 

fire combat za 
mladino 

pohod v dolino 
mlinov         

DOLENJSKA TREBNJE OLGA SMOLIČ v pričakovanju adventa gasilstvo v filateliji 
pohod v dolino 
mlinov KATJA KRESAL 

fire combat za 
mladino tehnično reševanje 

pohod v dolino 
mlinov 

DOLENJSKA TREBNJE ANA AJDIČ fire combat za mladino tehnično reševanje 
pohod v dolino 
mlinov         

DOLENJSKA ŠENTJERNEJ 

NATALIJA 
FRANKO tehnično reševanje 

v pričakovanju 
adventa 

pohod v dolino 
mlinov TINA GRUBAR 

tehnično 
reševanje 

v pričakovanju 
adventa 

pohod v dolino 
mlinov 

DOLENJSKA ŠENTJERNEJ LEA REBERNIK taktična vaja 
fire combat za 
mladino 

pohod v dolino 
mlinov 

PATRICIJA 
REBERNIK taktična vaja 

fire combat za 
mladino 

pohod v dolino 
mlinov 
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GORENJSKA 
MESTNE 
OBČINE KRANJ JANA POTOČNIK taktična vaja kje pa vas čevelj žuli 

pohod v dolino 
mlinov ŠPELA SKUBIN taktična vaja tehnično reševanje 

pohod v dolino 
mlinov 

GORENJSKA 
MESTNE 
OBČINE KRANJ MONIKA GRABEC taktična vaja kje pa vas čevelj žuli 

pohod v dolino 
mlinov         

GORENJSKA JESENICE ANDREJA ŠEBAT taktična vaja 
fire combat za 
mladino športne igre ŠPELA KOŠIR taktična vaja gasilstvo v filateliji 

kopanje in 
aerobika 

GORENJSKA KOKRA MARIJA ŠTIRN v pričakovanju adventa gasilstvo v filateliji pohod Ledenica DARJA KNIFIC 
v pričakovanju 
adventa gasilstvo v filateliji pohod Ledenica 

GORENJSKA 
KRANJSKA 
GORA KRISTINA ZIMA taktična vaja gasilstvo v filateliji pohod Ledenica 

ANICA 
DAVIDOVIČ taktična vaja 

fire combat za 
mladino 

pohod v dolino 
mlinov 

GORENJSKA RADOVLJICA                 

GORENJSKA BLED BOHINJ                 

GORENJSKA ŠKOFJA LOKA                 

GORENJSKA TRŽIČ                 

GORENJSKA NAKLO                 

GORENJSKA CERKLJE                 

KOROŠKA DRAVOGRAD VANJA LAUKO gasilstvo v filateliji kje pa vas čevelj žuli kopanje in aerobika 
DARINKA 
GOSTENČNIK 

gasilstvo v 
filateliji kje pa vas čevelj žuli 

kopanje in 
aerobika 

KOROŠKA 

DRAVSKE 
DOLINE RADLJE 
OB DRAVI  

LEONIDA 
MATJAŽ gasilstvo v filateliji tehnično reševanje športne igre MIHELIČ LILJANA 

gasilstvo v 
filateliji tehnično reševanje športne igre 

KOROŠKA 

MEŽIŠKE 
DOLINE RAVNE 
NA KOROŠKEM 

DARJA 
GORENŠEK taktična vaja 

fire combat za 
mladino 

pohod v dolino 
mlinov         

KOROŠKA 

MISLINJSKE 
DOLINE 
SLOVENJ 
GRADEC 

NATALIJA 
POGORELC tehnično reševanje 

fire combat za 
mladino pohod Ledenica SILVA GOLOB 

tehnično 
reševanje 

fire combat za 
mladino pohod Ledenica 

LJUBLJANA I BREZOVICA 

KATARINA 
GOLOB taktična vaja gasilstvo v filateliji 

pohod v dolino 
mlinov         

LJUBLJANA I DOL-DOLSKO SANDRA UČAKAR fire combat za mladino taktična vaja 
pohod v dolino 
mlinov 

VINCENCIJA 
OREHEK 

fire combat za 
mladino taktična vaja 

pohod v dolino 
mlinov 

LJUBLJANA I DOLOMITI 

VIKTORIJA 
BIZJAN OGRIN v pričakovanju adventa gasilstvo v filateliji 

pohod v dolino 
mlinov         

LJUBLJANA I IG                 

LJUBLJANA I LJUBLJANA                 

LJUBLJANA I MEDVODE                 

LJUBLJANA I ŠKOFLJICA KARMEN FABJAN fire combat za mladino tehnično reševanje 
pohod v dolino 
mlinov 

SIMONA 
KOVAČIČ 

fire combat za 
mladino tehnično reševanje 

pohod v dolino 
mlinov 

LJUBLJANA I ŠKOFLJICA 

TATJANA 
VEŠLIGAJ gasilstvo v filateliji 

v pričakovanju 
adventa 

pohod v dolino 
mlinov         
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LJUBLJANA I VELIKE LAŠČE                 

LJUBLJANA I VODICE                 

LJUBLJANA I HORJUL MATEJA JAZBAR v pričakovanju adventa taktična vaja 
pohod v dolino 
mlinov MOJCA JAZBAR 

v pričakovanju 
adventa taktična vaja 

pohod v dolino 
mlinov 

LJUBLJANA II DOBREPOLJE ANJA PERKO taktična vaja 
fire combat za 
mladino 

pohod v dolino 
mlinov DANICA ŠPORAR 

gasilstvo v 
filateliji 

v pričakovanju 
adventa 

pohod v dolino 
mlinov 

LJUBLJANA II GROSUPLJE CVETKA KADUNC kje pa vas čevelj žuli gasilstvo v filateliji 
pohod v dolino 
mlinov 

TONČKA 
KASTELIC 

kje pa vas čevelj 
žuli gasilstvo v filateliji 

pohod v dolino 
mlinov 

LJUBLJANA II GROSUPLJE MAJDA KASTELIC kje pa vas čevelj žuli gasilstvo v filateliji 
pohod v dolino 
mlinov DARJA ZAVIRŠEK 

kje pa vas čevelj 
žuli gasilstvo v filateliji 

pohod v dolino 
mlinov 

LJUBLJANA II 
IVANČNA 
GORICA                 

LJUBLJANA II KOČEVJE 

ROMANA 
MARINČ tehnično reševanje taktična vaja 

 
        

LJUBLJANA II LOŠKI POTOK JANA LAVRIČ fire combat za mladino gasilstvo v filateliji pohod Ledenica NINA ROJEC 
fire combat za 
mladino gasilstvo v filateliji pohod Ledenica 

LJUBLJANA II RIBNICA                 

LJUBLJANA III DOMŽALE ANA GRČAR v pričakovanju adventa gasilstvo v filateliji 
pohod v dolino 
mlinov         

LJUBLJANA III KAMNIK CVETKA SLAPNIK taktična vaja tehnično reševanje 
pohod v dolino 
mlinov MILENA KOŽELJ 

tehnično 
reševanje 

v pričakovanju 
adventa 

pohod v dolino 
mlinov 

LJUBLJANA III KAMNIK 

MARIJA KRAMAR 
PESTOTNIK kje pa vas čevelj žuli 

v pričakovanju 
adventa pohod Ledenica         

LJUBLJANA III LITIJA BARBARA CERAR tehnično reševanje 
fire combat za 
mladino športne igre MARUŠA LEMUT 

tehnično 
reševanje 

fire combat za 
mladino športne igre 

LJUBLJANA III LUKOVICA DARINKA NOVAK fire combat za mladino 
v pričakovanju 
adventa pohod Ledenica MAJA CERAR 

fire combat za 
mladino 

v pričakovanju 
adventa pohod Ledenica 

LJUBLJANA III MORAVČE ANICA PRCE gasilstvo v filateliji 
v pričakovanju 
adventa   MARIJA GOTAR 

v pričakovanju 
adventa tehnično reševanje   

LJUBLJANA III KOMENDA VERONIKA JENC       
DAMJANA 
BRICELJ       

LJUBLJANA III 
ŠMARTNO PRI 
LITIJI                 

MARIBORSKA MARIBOR NATAŠA KRAJNC taktična vaja 
fire combat za 
mladino pohod Ledenica DARINKA KODRIČ taktična vaja 

fire combat za 
mladino pohod Ledenica 

MARIBORSKA RUŠE MAŠA BERDINEK tehnično reševanje 
fire combat za 
mladino pohod Ledenica 

DANIJELA 
STRNAD 

tehnično 
reševanje 

fire combat za 
mladino pohod Ledenica 

MARIBORSKA 
SLOVENSKE  
GORICE 

MARTINA 
ZADRAVEC kje pa vas čevelj žuli gasilstvo v filateliji 

pohod v dolino 
mlinov         

MARIBORSKA STARŠE 

CVETKA 
TRSTENJAK v pričakovanju adventa gasilstvo v filateliji 

pohod v dolino 
mlinov 

MARJETA 
TURNŠEK 

v pričakovanju 
adventa gasilstvo v filateliji 

pohod v dolino 
mlinov 
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NOTRANJSKA CERKNICA                 

NOTRANJSKA LOGATEC PETRA ČUK tehnično reševanje taktična vaja kopanje in aerobika TADEJA JEREB 
tehnično 
reševanje taktična vaja 

kopanje in 
aerobika 

NOTRANJSKA LOGATEC 

MARINKA 
CEMPRE TURK               

NOTRANJSKA VRHNIKA 

SAŠA MEVEC 
PUŠNIK v pričakovanju adventa gasilstvo v filateliji pohod Ledenica         

NOTRANJSKA LOŠKA DOLINA 

DANICA 
ŠTEFANČIČ tehnično reševanje kje pa vas čevelj žuli pohod Ledenica 

MAGDA 
KOČEVAR 

tehnično 
reševanje gasilstvo v filateliji pohod Ledenica 

OBALNO 
KRAŠKA 

ILIRSKA 
BISTRICA ŠPELA SEDMAK               

OBALNO 
KRAŠKA IZOLA                 

OBALNO 
KRAŠKA 

OBALNA GZ 
KOPER                 

OBALNO 
KRAŠKA 

KRAŠKA GZ 
SEŽANA                 

OBALNO 
KRAŠKA POSTOJNA KARMEN DELAK gasilstvo v filateliji taktična vaja 

pohod v dolino 
mlinov JANA TRKMAN 

gasilstvo v 
filateliji taktična vaja 

pohod v dolino 
mlinov 

OBALNO 
KRAŠKA PIRAN BRANKA VAPNAR tehnično reševanje 

v pričakovanju 
adventa kopanje in aerobika MARIZA PRODAN 

tehnično 
reševanje 

v pričakovanju 
adventa 

kopanje in 
aerobika 

PODRAVSKA DESTRNIK                 

PODRAVSKA 
TRNOVSKA VAS 
- VITOMARCI                 

PODRAVSKA 
OBČINE 
DORNAVA                 

PODRAVSKA GORIŠNICA                 

PODRAVSKA 
OBČINE 
JURŠINCI 

VALERIJA 
MLINARIČ tehnično reševanje 

v pričakovanju 
adventa pohod Ledenica METKA ŠEGULA 

tehnično 
reševanje gasilstvo v filateliji 

kopanje in 
aerobika 

PODRAVSKA KIDRIČEVO PATRICIJA GREIF tehnično reševanje 
fire combat za 
mladino 

pohod v dolino 
mlinov SAŠA GODEC 

tehnično 
reševanje 

fire combat za 
mladino 

pohod v dolino 
mlinov 

PODRAVSKA LENART JELKA HOJNIK tehnično reševanje taktična vaja 
pohod v dolino 
mlinov         

PODRAVSKA MAJŠPERK                 

PODRAVSKA 
OBMOČNA GZ 
PTUJ MOJCA POŽGAN gasilstvo v filateliji kje pa vas čevelj žuli 

pohod v dolino 
mlinov HEDVIKA ROJKO 

gasilstvo v 
filateliji kje pa vas čevelj žuli 

pohod v dolino 
mlinov 

PODRAVSKA ORMOŽ DARJA BRATUŠA kje pa vas čevelj žuli gasilstvo v filateliji pohod Ledenica OLGA BELEC 
kje pa vas čevelj 
žuli gasilstvo v filateliji pohod Ledenica 

PODRAVSKA 
SLOVENSKA 
BISTRICA 

JOŽICA 
PEČOVNIK gasilstvo v filateliji 

v pričakovanju 
adventa   ZVEZDANA  FOŠT 

gasilstvo v 
filateliji 

v pričakovanju 
adventa   

PODRAVSKA 
SREDIŠČE OB 
DRAVI  MATEJA MUNDA fire combat za mladino kje pa vas čevelj žuli kopanje in aerobika LEA RAJH 

fire combat za 
mladino kje pa vas čevelj žuli 

kopanje in 
aerobika 
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PODRAVSKA 
VIDEM PRI 
PTUJU ANA ARNUŠ taktična vaja tehnično reševanje 

pohod v dolino 
mlinov         

PODRAVSKA SVETI TOMAŽ                 

POMURSKA 
GORNJA 
RADGONA  

BRIGITA 
STERNIŠA tehnično reševanje taktična vaja           

POMURSKA LENDAVA     
 

          

POMURSKA TIŠINA BOJANA BAGARI tehnično reševanje taktična vaja 
pohod v dolino 
mlinov BETINA PARTL 

tehnično 
reševanje taktična vaja 

pohod v dolino 
mlinov 

POMURSKA BELTINCI CVETKA SEČKAR kje pa vas čevelj žuli gasilstvo v filateliji 
pohod v dolino 
mlinov         

POMURSKA LJUTOMER                 

POMURSKA ROGAŠOVCI BRIGITA ČUFAR tehnično reševanje taktična vaja pohod Ledenica SABINA GOMBOC 
tehnično 
reševanje taktična vaja pohod Ledenica 

POMURSKA 
MO MURSKA 
SOBOTA INGRID LONČAR taktična vaja tehnično reševanje   SONJA GUMILAR 

tehnično 
reševanje 

v pričakovanju 
adventa pohod Ledenica 

POMURSKA PUCONCI                 

POMURSKA 
SVETI JURIJ  OB 
ŠČAVNICI                 

POMURSKA CANKOVA                 

POMURSKA 
MORAVSKE 
TOPLICE SONJA DAJČ v pričakovanju adventa kje pa vas čevelj žuli 

pohod v dolino 
mlinov         

POMURSKA HODOŠ                 

POMURSKA 
GORNJI 
PETROVCI                 

POMURSKA GRAD                 

POMURSKA RADENCI                 

POMURSKA ŠALOVCI                 

POMURSKA OBČINE KUZMA                 

POMURSKA TURNIŠČE 

VANJA 
MATJAŠEC fire combat za mladino taktična vaja kopanje in aerobika 

TATJANA 
DRAVEC VUK 

tehnično 
reševanje taktična vaja   

POMURSKA KRIŽEVCI                 

POMURSKA ČRENŠOVCI                 

POMURSKA 
OBČINE VELIKA 
POLANA                 

POSAVSKA BREŽICE IRENA UMEK taktična vaja gasilstvo v filateliji 
pohod v dolino 
mlinov VESNA KOZOLE 

gasilstvo v 
filateliji 

v pričakovanju 
adventa 

pohod v dolino 
mlinov 

POSAVSKA KRŠKO                 

POSAVSKA SEVNICA RENATA OSOJNIK v pričakovanju adventa 
fire combat za 
mladino kopanje in aerobika 

MARIJA MIRA 
ŠRAJ 

gasilstvo v 
filateliji kje pa vas čevelj žuli 

kopanje in 
aerobika 

SAVINJSKO 
ŠALEŠKA 

ŠALEŠKE 
DOLINE 

MILENA 
HRIBERŠEK gasilstvo v filateliji 

v pričakovanju 
adventa kopanje in aerobika         
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SAVINJSKO 
ŠALEŠKA 

ZG. SAVINJSKE 
DOLINE 
MOZIRJE                 

SAVINJSKO 
ŠALEŠKA ŽALEC 

MIRJANA 
LOVREK prisotna v nedeljo             

SAVINJSKO 
ŠALEŠKA PREBOLD ANJA DONKO tehnično reševanje 

fire combat za 
mladino pohod Ledenica 

KATJUŠA 
STEPIŠNIK 

tehnično 
reševanje 

fire combat za 
mladino pohod Ledenica 

SEVERNO 
PRIMORSKA CERKNO                 

SEVERNO 
PRIMORSKA TOLMIN                 

SEVERNO 
PRIMORSKA 

GORIŠKE, 
NOVA GORICA TANJA MARKIČ taktična vaja kje pa vas čevelj žuli 

pohod v dolino 
mlinov 

LILIJANA 
KAMENŠEK taktična vaja kje pa vas čevelj žuli 

pohod v dolino 
mlinov 

SEVERNO 
PRIMORSKA IDRIJA                 

SEVERNO 
PRIMORSKA KOBARID                 

SEVERNO 
PRIMORSKA AJDOVŠČINA                 

SEVERNO 
PRIMORSKA BOVEC                 

SEVERNO 
PRIMORSKA 

N.GORICA-
ŠEMPETER                 

SEVERNO 
PRIMORSKA VIPAVA                 

ZASAVSKA HRASTNIK 

MARJANA 
MOČILAR tehnično reševanje gasilstvo v filateliji 

pohod v dolino 
mlinov ALENKA POVHE 

tehnično 
reševanje gasilstvo v filateliji 

pohod v dolino 
mlinov 

ZASAVSKA TRBOVLJE MAGDA KLOPČIČ gasilstvo v filateliji kje pa vas čevelj žuli 
pohod v dolino 
mlinov 

MARINKA 
PAVELŠEK 

gasilstvo v 
filateliji 

v pričakovanju 
adventa 

pohod v dolino 
mlinov 

ZASAVSKA TRBOVLJE MARIJA KUHAR v pričakovanju adventa 
v pričakovanju 
adventa kopanje in aerobika DEJANA SENČAR 

v pričakovanju 
adventa 

v pričakovanju 
adventa 

kopanje in 
aerobika 

ZASAVSKA TRBOVLJE NATAŠA RAJŠEK v pričakovanju adventa 
v pričakovanju 
adventa kopanje in aerobika         

ZASAVSKA 
ZAGORJE OB 
SAVI 

ANTONIJA 
ŠRAMEL tehnično reševanje gasilstvo v filateliji 

pohod v dolino 
mlinov         
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SVET ČLANIC GZS 

REGIJA GASILSKA ZVEZA UDELEŽENKA 
SOBOTA 9. do 11. 
DELAVNICA 

SOBOTA 11.30 do 
13. DELAVNICA 

SOBOTA 14. do 
15. SPROSTITEV 

    

CELJSKA VOJNIK DOBRNA DANICA JEZERNIK 
v pričakovanju 
andventa gasilstvo v filateliji pohod Ledenica 

    

DOLENJSKA TREBNJE MOJCA FEMEC tehnično reševanje 
v pričakovanju 
andventa pohod Ledenica 

    GORENJSKA TRŽIČ MANCA AHAČIČ       
    LJUBLJANA II IVANČNA GORICA MARIJA NOVAK kje pa vas čevelj žuli gasilstvo v filateliji   
    LJUBLJANA III KAMNIK VLADKA BUČEVEC        
    

LJUBLJANA III LUKOVICA MARTA MONETA 
fire combat za 
mladino 

v pričakovanju 
andventa 

pohod v dolino 
mlinov 

    

MARIBORSKA STARŠE MARIJA GREIFONER kje pa vas čevelj žuli kje pa vas čevelj žuli 
pohod v dolino 
mlinov 

    NOTRANJSKA CERKNICA PAVLA PONIKVAR       
    

PODRAVSKA OBMOČNA GZ PTUJ MARICA MLAKAR 
fire combat za 
mladino kje pa vas čevelj žuli 

pohod v dolino 
mlinov 

    POMURSKA LJUTOMER ANDREJA GÖRKEŠ NOVAK       
    

POSAVSKA KRŠKO ANA SOMRAK gasilstvo v filateliji kje pa vas čevelj žuli 
pohod v dolino 
mlinov 

    

SAVINJSKO ŠALEŠKA PREBOLD TATJANA PLASKAN  gasilstvo v filateliji 
v pričakovanju 
adventa 

pohod v dolino 
mlinov 

    ZASAVSKA ZAGORJE OB SAVI HELENA ODLAZEK kje pa vas čevelj žuli gasilstvo v filateliji kopanje in aerobika 
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