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UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

realizacija 2021 in plan 2022

Zakonodaja v različnih fazah realizacije:

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

• Zakon o gasilstvu

• Zakon o varstvu pred požarom

• Pravilnik o požarnem varovanju

• Uredba o požarni taksi

• Pravilnik o standardiziranih gasilskih zavarovanjih

• Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 

pomoč vključno z Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot

• Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito

• Uredba o službi v Civilni zaščiti

• Pravilnik o uporabi in upravljanju sistemov brezpilotnih zrakoplovov za izvajanje 

nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči

• Amandmaji k Zakonu o dohodnini (DZ ni glasoval na seji 15. 12. 2021 in bo o 

spremembah pri dohodnini glasoval na eni od prihodnjih sej)

• Amandmaji k Zakonu o davku na dodano vrednost

• Amandmaji k PKP zakonodaji

Izvedene težiščne naloge 2021
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Operativa:
• Zagotavljanje razpoložljivosti, opremljenosti, usposobljenosti in popolnjenosti sil za zaščito 

reševanje in pomoč ter organizacijsko-tehničnih pogojev za njihovo delovanje

• Nabavljena vozila in oprema za prečrpavanje velikih količin vode (HCP) in v Romuniji 

certificiran SLO modul v EU nabor sil

• Povečana sredstva na 2,4 MIO EUR in izveden razpis za sofinanciranje nabave gasilske 

zaščitne in reševalne opreme, na katerega se je prijavilo 703 prostovoljnih gasilskih 

društev in 49 gasilskih zvez za 387 društev. Na razpis se je prijavilo tudi 5 gasilskih zvez s 

petimi vozili.

• Državne rezerve in oprema enot za zaščito in reševanje – ključna aktivnost je bila nabava 

osebne opreme pripadnikov (1000 delovnih uniform CZ ter obuval). Na področju DRMS so 

bili nabavljeni kontejnerji, postelje in odeje za namen začasne nastanitve ogroženih 

prebivalcev, ter dopolnjujejo se zaloge agregatov, črpalk, motornih žag, radijskih postaj…

• Urejanje odziva na nesreče v železniških predorih oziroma javni železniški infrastrukturi in 

na področju RKB dekontaminacije

• Zbiranje informacij in vključevanje v postopke ob širitvi avtocestnega omrežja

• Nabava dodatne opreme za GEŠP – manjše dekontaminacijske postaje in fumigatorji

• Izvedeno sodelovanje na sejmu SOBRA v Gornji Radgoni

• Izplačani dodatki za nevarnost in posebne obremenitve prostovoljcem po PKP- jih

• Izvedba mednarodne intervencije gasilcev ob velikih požarih v Severni Makedoniji

• Nakup tabličnih računalnikov za gasilske enote, kar bo omogočalo dostop do aplikacij za 

poročanje o intervencijah in tudi drugih aplikacij URSZR

Izvedene težiščne naloge 2021

Izvedene težiščne naloge 2021

COVID-19:

• Izvajanje Službe za podporo Poveljniku CZ RS in delo v Klicnem centru 080 1404

• Distribucija zaščitne opreme preko DLC Roje

• Vlada Republike Slovenije je na svoji 41. redni seji sprejela sklep (št. 84300-

14/2020/2 z dne 26. 11. 2020), s katerim so se občinam zagotovila sredstva za 

poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času 

epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v višini 6.500.000,00 evrov.

• preko določil PKP-7 je bilo vsem gasilskim enotam v PGD nakazanih 3.180.000 

EUR sredstev, kot nadomestilo za izpad prihodkov. Sredstva so se lahko porabila 

za tekoče delovanje ter nakupe opreme. 

• Prostovoljnim gasilcem, ki so posredovali v intervencijah v času epidemije COVID-

19 so bili izplačani dodatki za nevarnost in posebne obremenitve in sicer: 

– v 1. valu 6.808 gasilcem skupaj 196.310 EUR

– v 2. in 3. valu 13.255 gasilcem v višini 597.330 EUR

• V četrtem valu je s PKP-10 določeno izplačilo dodatka za nevarnost in posebne 

obremenitve

– za pripadnike sil ZRP, študente in dijake v podpori zdravstvu, 

– poklicne gasilce v poklicnih jedrih PGD, 

– direktorje poklicnih gasilskih zavodov
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Izvedene težiščne naloge 2021

Preventiva:

• Izvedeno predsedovanje Slovenije Svetu EU na področju civilne zaščite

• Izvedene vaje CMX, SiQuake, Fraport 2021, Potres 2021, 

• Izvedene aktivnosti z IAEA za izvajanje mednarodne misije EPREW FOLLOW UP 

v 2022

• Izvedena vsa načrtovana mednarodna usposabljanja

• Izvedenih devet posvetov ob izdaji Pravilnika o izdelavi ocene ogroženosti

• Izdelana je Ocena ogroženosti RS zaradi nesreče z nevarnimi snovmi, priporočila 

za izvajanje RKB zaščitnega ukrepa, Načrt dejavnosti URSZR

• Realizacija Načrta izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami v ICZR RS

• Prenova  4 programov usposabljanja

• Izvedena prva usposabljanja za prostovoljne gasilce z vozniškim dovoljenjem 

kategorije B za vožnjo manjših gasilskih vozil, ki presegajo skupno maso 3.500 kg 

• Izvedena delna zamenjava voznega parka Gasilske šole, dobavljeno gasilsko 

vozilo za tehnično reševanje z dvigalom, vozilo za logistiko in rovokopač

Projekti:

• Izvajanje 18 različnih EU projektov – ključen projekt je HCP (vzpostavitev EU modula -

enote za prečrpavanje velikih količin vode)

• Izdelava razvojno raziskovalnih nalog  
– Učna gradiva za program temeljnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev,

– Sodelovanje z ZRC SAZU - Gasilsko terminološki slovar,

– Sodelovanje z UM-FGPA – Izračuni v gasilstvu.

Informatika:

• Razvoj novih storitev klica v sili in podlage za uvedbo povratnega klica 112 (seznanitev z 

obstoječimi rešitvami v posameznih državah EU - platforme za alarmiranje/obveščanje 

prebivalstva, priprava dokumentacije, izvedba JN, 2 reviziji);

• Vzpostavitev nove platforme za sprejem klicev na številki 112 z uporabo SIP protokola 

(testiranje in nadgradnja nove SIP telefonske centrale z RFC, kar bo omogočalo uvedbo 

novih storitev klica v sili 112, povezavo z Dispečerskima centroma zdravstva in gasilskimi 

enotami ter sprejem klica v sili neglede na lokacijo operaterja, prelivanje klicev med centri 

za obveščanje…)

• Nadgradnja sistema javnega alarmiranja (montiranih 115 siren v letu 2020 in 162 siren v 

letu 2021). Pripravljena rešitev ob proženju za povezavo na platformo (SIJAS-SMS).

• Priprava podlag za tehnično – tehnološko prenovo centrov za obveščanje;

• Posodobitev SPIN in E-SPIN (poleg sprotnega spremljanja intervencij še za potrebe 

požarne takse, GEŠP, požarno pokrivanje; podatki o intervencijah na ravni gasilskih enot 

in štabov CZ…)

Izvedene težiščne naloge 2021
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Dogodek
Število 

intervencij

Število 

pripadnikov

Število 

poškodovanih 

Stroški 

intervencij

Požari in eksplozije 7.788 61.836 47 4.790.498

Nesreče v prometu 2.678 20.313 5 2.753.001

Onesnaženja, nesreče z 

nevarnimi snovmi
944 5.042 373.008

Poplave 1.657 9.082 914.157

Najdbe NUS 668 1.285 4.195

Druge nesreče 2.235 14.620 6 610.035

Tehnična in druga pomoč 6.632 23.855 4 1.455.415

Število 

intervencij

Število 

pripadnikov

Število 

poškodovanih

Stroški 

intervencij

24.683 149.618 62 11.423.763

Enota
Število 

intervencij

Število 

pripadnikov

Število 

poškodovanih 

Stroški 

intervencij

Enote za tehnično reševanje 3 15 500

Enote za varstvo pred NUS 668 1.261

Enota za hitre reševalne 

intervencije
20 117 130

Poklicne gasilske enote 8.163 33.250 7 3.840.418

Prostovoljna gasilska društva 14.786 107.651 55 7.376.479

Industrijske gasilske enote 57 231 9330

Gorski reševalci 838 5.807 148.182

Jamarji 15 70 4.627

Potapljači 33 149 21.364

Kinologi 186 979 6.798

Druge CZ enote 39 88 15.935
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Število intervencij po enotah

Število intervencij po dogodkih 

Požari in eksplozije

Nesreče v prometu

Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi

Poplave

Najdbe NUS

Druge nesreče

Tehnična in druga pomoč

Intervencije v letu 2021

Povračilo intervencijskih stroškov 2021 za sodelovanje gasilcev v večjih

intervencijah ob aktiviranem državnem načrtu v letu 2021 ni bilo potrebno.

Izplačani so bili dodatki za nevarnost in posebne obremenitve.

Ocenjevanje škode 2021:
Dogodek Čas Višina škode Št. občin

Neurja s poplavami 18.julij 2021 14.040.466,52 38

Pozeba med 5. in 9. aprilom 2021 40.064.109,34 143
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Finančna sredstva 2021

Sredstva za gasilstvo znašajo 68,25 % vseh integralnih sredstev, namenjenih 

sofinanciranju reševalnih sestavov. 

Integralna sredstva Znesek

sofinanciranje letnega programa aktivnosti in nalog Gasilske zveze Slovenije 648.900

sofinanciranje obletnic PGD-jem 222.000

sofinanciranje gasilskih enot širšega pomena (GEŠP) 3.675.000

sofinanciranje predorskih gasilcev 111.300

Posodabljanje zaščitne in reševalne opreme gasilskih - DDV 2.400.000

Dodatni program GZS (delovanje gasilskih regij, stroški psiholoških 

zaupnikov, EU projekti)
57.133

SKUPAJ: 7.114.333

Namenska sredstva

Ocenjen pritok požarne takse je v letu 2021 znašal cca.10.300.000,00 EUR. Skupaj s prenosom 

neporabljenih sredstev iz leta 2020 so razpoložljiva sredstva znašala 11.850.000,00 EUR.

Realizacija (80 %) bo v letu 2021 znašala  cca 9.500.000,00 EUR, od tega 7.249.213,02 EUR kot nakazilo 

lokalnim skupnostim in 2.300.000 EUR za ostale naloge širšega pomena.
(Priliv požarne takse za mesec december še ni znan, kot tudi ne skupna realizacija, zato so prikazani zneski le ocenjeni, razen zneska za lokalne 

skupnosti, ki so že v celoti prejela zakonsko določeno vrednost požarne takse ( 70%).

• Sprememba zakonodaje, ključna je priprava nove Resolucije o nacionalnem programu

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2022 do 2030.

EVROPSKA SREDSTVA

• Evropska kohezijska politika za obdobje 2014 - 2020 (20 + 8 MIO EUR)
– Zaključek javnega naročila in dobava 40 specialnih tovornih vozil,164 kotalnih zabojnikov in 10 visoko zmogljivih

črpalnih enot, priprava in izvedba razpisa za dodelitev

• Načrt za okrevanje in odpornost - SLO SERCIP - (25 +11 MIO EUR)
– Parcelacija zemljišča v Murski Soboti, izvedba postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja 

– V sodelovanju z občino komunalna ureditev gradbišča in pričetek izgradnje objekta v Sežani; priprava terena in 

dokumentacije za poligon

– Izvedba postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja za NCCZ v Ljubljani - Šentvidu

• Programiranje večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027 (cca 65 mio EUR EU sredstev)

Načrt 2022
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• Zaključek vzpostavitve RescEU logističnega centra v Rojah

• Odkup zemljišča v Pekrah od družine Kordik, pridobitev zemljišča s strani SKZGRS, 

energetska sanacija objekta

• Selitev izpostave URSZR Trbovlje

• Priprave za selitev izpostave URSZR Ptuj

• Preučitev možnosti za selitev izpostave URSZR Nova Gorica in Slovenj Gradec

• Posodobitev Državnih načrtov zaščite in reševanja za jedrsko in radiološki nesrečo, žled in ob 

nesreči zrakoplova (zaključno usklajevanje) 

• Prenova Ocene ogroženosti RS zaradi terorizma

• Izvedba mednarodne misije EPREW FOLLOW UP v 2022

• Aktivno sodelovanje v procesu oblikovanja in sprejemanja zakonodajnih aktov EU na področju

civilne zaščite

• Nadaljevanje izdelave meril za sofinanciranje delovanja strokovnih služb NVO

• Nadaljevanje izdelave koncepta izvajanja množične RKB dekontaminacije

• Nadaljevanje izdelave koncepta ukrepanja ob nesrečah v železniških predorih (na JŽI)

• V sodelovanju z RKS nadaljevanje celostne sistemske ureditve področja usposabljanja in 

prenova programov usposabljanja s področja prve pomoči

• Nadaljevanje pogajanj glede normativnega dela kolektivne pogodbe za poklicne gasilce 

Načrt 2022

• Izvedba projekta Mesec požarne varnosti

• Izvedba prvega usposabljanja po programu usposabljanja za operativne vodje gasilskih enot 

• Izvedba usposabljanja za pridobitev poklica gasilec - 29. generacija

• Razdeljevanje tabličnih računalnikov za gasilske enote, kar bo omogočalo dostop do aplikacij 

za poročanje o intervencijah in tudi drugih aplikacij URSZR

• Določitev kriterijev in priprava razpisa za delitev vozil in opreme, nabavljene iz sredstev 

Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 

• Oblikovanje modulov za prečrpavanje velikih količin vode na ravni regij

• Priprava podlag za oblikovanje EU modula za gašenje požarov (GFFFV)

• Izvedba programa „Berovo“ – izvedba usposabljanj in odkup rabljenih gasilskih vozil in opreme

• Izvedba Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja na Ptuju (od 26. do 28. maja )

• Sodelovanje pri izvedbi mednarodne gasilske olimpijade julija v Celju

• Izplačilo dodatkov po PKP 10 (pripadniki sil za ZRP, študentje in dijaki v podpori zdravstvu, 

poklicni gasilci v poklicnih jedrih PGD, direktorji poklicnih gasilskih zavodov)

Načrt 2022
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• Posodobitev koncepta vodenja odziva ob večjih nesrečah in koncepta povezave vseh ReCO v

način medsebojne pomoči

• Razvojno raziskovalne naloge IKS
– SI DRM AI – reorganizacija IKS ZARE za namen prehoda v informacijsko družbo,

– ARRS - Strategija razvoja informacijsko komunikacijskih sistemov na področju varstva pred naravnimi in drugimi

nesrečami,

– EU ISF projekt Povratni klic 112 – obveščanje in alarmiranje prebivalstva prek mobilnih telefonov in drugih

komunikacijskih kanalov,

– EU ISF projekt Vzpostavitev nove platforme za sprejem klicev na številki 112 z uporabo SIP protokola in omogočiti

sprejem storitev klicev v sili naslednje generacije,

– EU ISF projekt Informacijska varnost sistemov na področju zaščite in reševanja za podporo zaščite kritične

infrastrukture

• Postopen prevzem digitalnega radijskega omrežja DMR s strani Ministrstva za zdravje

• Objava razpisa za vzpostavitev SIP telefonije v centrih za obveščanje

• Po podpisu pogodbe izvedba vzpostavitve sistema množičnega obveščanja prebivalcev preko

javnih komunikacijskih omrežij

• Zagon panevropskega omrežja 112 PEMEA v prvi polovici 2022

• Nabava in montaža 40 siren javnega alarmiranja

Še vedno pa je neznanka pričakovan obseg našega sodelovanja oziroma vključitve ob pojavu 
afriške prašičje kuge in aviarne influence v Republiki Sloveniji

Načrt 2022

Sofinanciranje gasilstva 2022

➢ povišanje integralnih sredstev za 10%

➢ cca. 10 MIO EUR iz naslova požarnega sklada

➢ dodatno sofinanciranje Gasilske zveze Slovenije iz naslova letnih aktivnosti – dodatni program

➢ prenos materialnih sredstev Požarnega sklada na GZS

Namen sofinanciranja Leto 2022 (v €)
Gasilska zveza Slovenije – redna dejavnost 713.790

Gasilske enote  širšega pomena skupaj  4.062.500 

Gasilske enote  širšega pomena – portalni gasilci  23.100

Obletnice PGD 293.500

Gasilska zaščitna in reševalna oprema (razpis – DDV) 2.600.000

Gasilska zveza Slovenije – sodelovanje na Bogatajevih dnevih zaščite in 

reševanja
40.000
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HVALA ZA POZORNOST

www.sos112.si
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN

DRUGIMI NESREČAMI

mag. Boris BALANT

glavni inšpektor Čatež, januar 2022

DELOVANJE INŠPEKTORATA

2

PRIPRAVA 
PREDPISA

IZVAJANJE 
NALOG

NADZOR
MINISTRSTVA, OBČINE,

DRUŠTVA,  PODJETJA, 

STAN.ZGRADBE =>270.000

• Varstvo pred požarom (ukrepi VPP, delovanje GE, pooblaščenci, 

usposabljanje zaposlenih…)

• VNDN (ocene ogroženosti, načrti, ukrepi, izobraževanje)

• Nadzor ZVU (kopališča, športna dejavnost, izposojevalci opreme)

• Gasilstvo (določila po ZGas…. podrobneje kasneje…..)

LJ

PO

CE
MB
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Statistika opravljenega dela v 2021

Inšpekcijski nadzori:

 4.433 inšpekcijskih 
nadzorov:
 VPP – 3.858

 VNDN - 148

 VPU - 231

 Gasilstvo – 196

 COVID – 7.576

 SKUPAJ:

12.009 NADZOROV

Prekrškovne naloge:

 3.872

 7 plačilnih nalogov, 

 22 odločb o prekršku 

 3.843 opozoril o 
prekrških

3

GLAVNE UGOTOVITVE
VPP

✓ predpisani dokumenti so izdelani, usposabljanja zaposlenih se izvajajo, 

naprave in sredstva za VPP se večinoma vzdržujejo;

X  evakuacijske poti, izhodi; intervencijske in postavitvene površine za gasilce,

predpisi.

VNDN

✓ zahtevani dokumenti so večinoma izdelani;

X  ocene ogroženosti, ažurnost načrtov, predpisi.

VPU

✓ stanje se iz leta v leto izboljšuje;

X  reševalci na mestih opazovanja, zmanjševanje območij kopališč.
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Inšpekcijski nadzor v PGD
GEŠP

 Pogodba z URSZR

 “Tripartitna” pogodba 
(obseg, obdobje opravljanja, 
financiranje, nadzor)

 Stalna pripravljenost 
gasilcev in opreme

 Letni programi in poročila, 
(namenskost porabe 
sredstev)

 Kategorizacija (izpolnjevanje 
kadrovskih pogojev, vozila)

 Osebna varovalna oprema 
(obleke, škornji, rokavice, 
čelade)

 Zdravniški pregledi

PGD

 “Tripartitna” pogodba 
(obseg, obdobje opravljanja, 
financiranje, nadzor)

 Kategorizacija (sklep, 
izpolnjevanje kadrovskih 
pogojev, vozila)

 Osebna varovalna oprema 
(obleke, škornji, rokavice, 
čelade)

 Zdravniški pregledi

5

GE - GLAVNE UGOTOVITVE

 196 nadzorov, večina II. kategorije; zapisniki občinam in GZ

✓ postopek ustavljen v 44 primerih

X nezadostno število veljavnih zdravniških spričeval - 49,5 % 

društev;

X nezadostno število ustrezne osebne varovalne opreme - 57 % 

društev.

!! Opazen napredek pri poznavanju tematike in zavedanju o 

pomembnosti ustrezne OVO in opravljenih zdravniških pregledih !!
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NADALJEVANJE/OKREPITEV SODELOVANJA

NA REGIJSKI RAVNI
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Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v 

katerih se izvaja gasilska 
dejavnost

Terme Čatež, 7. in 8. 1. 2022

Posvet predsednikov in poveljnikov gasilskih 
zvez

dr. Janja Kramer Stajnko
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● Analiza stanja objektov v katerih se izvaja 
gasilska dejavnost v Sloveniji

● Novosti Gradbenega zakona sprejetega      
9. 12. 2021

● Koraki legalizacije

● Ugodnosti za gasilce

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Vsebina
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● Vprašalnik – VULKAN

● Pridobljeni podatki za 548 objektov                          
(na dan 25. 12. 2021)

● Kategorije objektov: gasilski dom, dom krajanov, 
garaža, dom vaščanov in gasilcev, kulturni in gasilski 
dom, orodišče, večnamenski dom …

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Analiza obstoječega stanja
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● Razvrstitev v 5 skupin
● 1. skupina Objekti, ki imajo popolno dokumentacijo –

18,75 %

● 2. skupina Objekti, ki so bili zgrajeni pred 31. 12. 1967 –
14,5 %

● 3. skupina Objekti, ki so bili zgrajeni po 31. 12. 1967, 
manjka samo uporabno dovoljenje – 22 %

● 4. skupina Objekti, ki so bili zgrajeni pred 1. 1. 1998 –
25,75 %

● 5. skupina Objekti, ki so bili zgrajeni po 1. 1. 1998 –
19 %

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Analiza obstoječega stanja
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Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Analiza obstoječega stanja

1. skupina
19%

2. skupina
14%

3. skupina
22%

4. skupina
26%

5. skupina
19%

Objekti brez 
veljavnih 

dokumentov
81%
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● Sprejet v DZ RS: 9. 12. 2021

● Objava v Ur. l. RS: 17. 12. 2021

● Začetek veljavnosti: 31. 12. 2021

● Začetek uporabe: 1. 6. 2022

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Gradbeni zakon
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● IV. Poglavje: 142. – 146. člen

●142. člen – splošno

●143. člen – zahteva za odločbo o 
legalizaciji

●144. člen – dokumentacija za legalizacijo

●145. člen – postopek legalizacije

●146. člen – objekt daljšega obstoja brez 
gradbenega dovoljenja

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Legalizacija objektov
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●146. člen – objekt daljšega obstoja brez 
gradbenega dovoljenja

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Legalizacija objektov
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● Koraki legalizacije
● Dokumentacija za legalizacijo

● pooblaščeni arhitekt ali inženir za objekte zgrajene 
po 1. 1. 2005

● za objekte daljšega obstoja – ne potrebujemo 
pooblaščenega strokovnjaka

● Dokazila o daljšem obstoju gradnje 

● Vpis v kataster stavb

● Plačan komunalni prispevek

● Plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Legalizacija objektov
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● Dokazila o daljšem obstoju gradnje 

●Vse kar bo »potrdilo« obstoj objekta pred 
1. 1. 2005

●Npr. ortofoto posnetki (prostorski 
informacijski sistemi občin, Geodetski 
inštitut), priče, različni računi, ...

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Legalizacija objektov
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● Vpis v kataster stavb

●Zahteva za vpis stavbe v kataster stavb –
geodetska uprava

●Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb –
geodetsko podjetje

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Legalizacija objektov
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● Komunalni prispevek
● Možnost oprostitve z odlokom občine

● Cca. 40 % občin oprosti plačilo

● Pobuda na Skupnost občin Slovenije, Združenje 
slovenskih občin in vse slovenske občine za 
spremembo odlokov

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Legalizacija objektov
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106. člen
(nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo)

Ugodnosti za gasilce

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost
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145. člen
(postopek legalizacije)

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Ugodnosti za gasilce
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● V. Poglavje: Uporabno dovoljenje za 
obstoječe objekte
●147. člen – uporabno dovoljenje za 

obstoječ objekt daljšega obstoja z 
gradbenim dovoljenjem
● Objekt zgrajen pred 1. 1. 2005 skladno z 

gradbneim dovoljenjem

● Vpisan v kataster nepremičnin

● Izjava pooblaščenega strokovnjaka

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Legalizacija objektov
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●148. člen – uporabno dovoljenje za 
obstoječ objekt z gradbenim dovoljenjem

● Projekt izvedenih del

● Podatki o izdanem gradbenem dovoljenju

● Dokazila o zanesljivosti objekta

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Legalizacija objektov
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●150. člen – domneva izdanega 
gradbenega in uporabnega dovoljenja po 
ZGO-1 (197. in 198. člen)

● Uporabno dovoljenje imajo vse stavbe, ki so 
bile zgrajene pred 31. 12. 1967 …

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost

Legalizacija objektov
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Hvala za pozornost.

Vprašanja?

Novosti Gradbenega zakona –
možnosti legalizacije objektov v katerih se izvaja gasilska dejavnost
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Priročnik o gasilskem protokolu

Čatež, 08. januar 2022

Posvet predsednikov in poveljnikov GZ

Janko Cerkvenik

2

Priročnik o gasilskem protokolu

Namen in cilji priročnika:
• Izboljšati zunanjo podobo organizacije,

• Zavedanje in védenje o protokolu,

• Nadomestiti izgubo samozavesti in 

pokončnosti,

• Izgrajevanje medsebojnih odnosov na temelju 

spoštovanja „nadrejenosti – podrejenosti“ ter 

zaupanja,

• Načrtovanje in izvedba prireditev „ljudi – za 

ljudi“,

• Zapisane mimimalne zahteve krovne gasilske 

organizacije,

• Prilagajanje in dogovarjanje z ostalimi 

deležniki,

• Zavedanje in obnašanje gasilcev v javnosti in 

na javnih prireditvah,

• Vsi dogodki nam morajo biti v ponos, 

udeležencem pa v trajnem spominu,

• Vsebina je namenjena vsem ravnem vodenja 

in upravljanja,

• Priprava in izvedba se odvijajo na skladen in 

v naprej določen poenoten način,

• Zaščita dostojanstva in ugleda gasilske 

organizacije.



9. 01. 2022

2

3

• Medsebojno spoštovanje in zaupanje;

• Spoštovanje simbolov, oznak in znakov;

• Osebna urejenost;

• Preverjanje urejenosti udeležencev;

• Spoštovanje čina in funkcije;

• Varovanje ugleda organizacije in lasten vzgled

• Naše vedenje ne sme škodovati drugim.

Priročnik o gasilskem protokolu

Naš vpliv na zunanjo podobo organizacije

4

• Pozdravljanje, rokovanje in predstavljanje;

• Odnos moški – ženska;

• Uporaba prenosnih telefonov;

• Uporaba osebnih predmetov;

• Sprejem pomembnejših gostov;

• Podpisovanje pogodb ali sporazumov.

Priročnik o gasilskem protokolu

Gasilski bonton
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• Uporaba civilne obleke;

• Uporaba uniforme;

• Uporaba delovne obleke.

„Obleka ne naredi človeka, temveč ga pokaže“.

Priročnik o gasilskem protokolu

Oblačila za različne priložnosti

Učinek prvega vtisa

6

Priročnik o gasilskem protokolu

V pripravah na javni nastop se zavedajmo učinka »prvega vtisa«, 

kateremu največjo težo daje: 

• izgled (kako izgledamo) v 55%;

• naše počutje (kako nastopamo), ki je zastopano z 38%;

• zadnje govor (kako govorimo), samo 7%, od celotnega vtisa.

Zapomnite  si: 

»Nikoli ne boste imeli druge priložnosti, da 

popravite slab prvi vtis !«
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• Pravno-statusna ureditev PGD;

• Pravno-statusna ureditev GZ;

• Pravno-statusna ureditev GR;

• Pravno-statusna ureditev GZS;

• Vloga zastopanja, delegiranja in odločanja;

• Upoštevanje Poslovnika o delu organov.

Priročnik o gasilskem protokolu

Zasedanja najvišjih organov v gasilski organizaciji

8

Gasilske prireditve so gasilska praznovanja in druge 
javne prireditve (PGS).

• Program prireditve: namen, vsebina, kraj in čas, 
sodelujoči.

• Seznanitev višje organizacije in upravnega organa.

• Vodstva GZ, GR in GZS presojajo primernost in 
vsebino prireditve.

• Zadolžitev tehničnega osebja; 

• Ustrezna promocija.

Priročnik o gasilskem protokolu

Priprava protokola za gasilsko prireditev
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Naloge:

Pomagati predsedniku in poveljniku pri splošno 
upravnih, administrativnih in osebnih zadevah.

Spremljati funkcionarja na večjih prireditvah, 
povezovanje z organizatorjem in vodjo gasilskega 
protokola.

Pribočniki predsednika GZS: 

Jani Šalej, Sabina Sorčan, Neža Strmole.

Priročnik o gasilskem protokolu

Gasilski pribočnik predsednika in poveljnika
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Naloge:

Pomagati organizatorju pri organizaciji gasilskih prireditev in uradnih sprejemih. 

Vodjo protokola imenuje organizator prireditve, soglasje poda nadrejeni poveljnik.

Naloge vodje protokola:

● Sestavljanje, izvajanje in pregled gasilskega protokola ter usklajevanje z drugimi protokoli;

● Sodelovanje s poveljnikom parade;

● Priprava scenosleda prireditve;

● Komunikacija z ustreznimi službami ob obisku državnika;

● Sprejemanje gostov na parkirnem prostoru in spremstvo do prireditvenega prostora;

● Pomoč in podpora pri izvedbi pričakovanih zadolžitev gostov;

● Usklajevanje programa s povezovalcem prireditve;

● Priprava obvestil dobitnikom priznanj in preverjanje njihove prisotnosti;

GZS bo pripravila usposabljanje za vodje protokola.

Priročnik o gasilskem protokolu

Vodja gasilskega protokola
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Oznake vodje protokola in pribočnika

11

Priročnik o gasilskem protokolu

12

V kolikor se v gasilsko prireditev vključuje državni ali
lokalni protokol, se organizator z njimi usklajuje.

Protokol Vlade RS ali občine, morajo dosledno,
enakopravno in spoštljivo upoštevati naše organizacijske
predpise o izvedbi gasilske prireditve.

V nobenem primeru se organizator prireditve ne podreja
zahtevam posameznikov ali službam, ki bi hotele
spreminjati določila o gasilskem protokolu in naših aktih
(PGS)!

Vsi župani in protokolarne službe države, so Priročnik
prejeli v vednost.

Priročnik o gasilskem protokolu

Vključevanje državnega ali lokalnega protokola
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Letošnje obletnice GO (Ʃ = 166)

13

Priročnik o gasilskem protokolu

150 let 5

140 let 12

130 let 15

120 let 10

110 let 19

100 let 24

14

HVALA ZA POZORNOST !

Priročnik o gasilskem protokolu

Vprašanja in odgovori !?
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PRIROČNIK ZA DELO ČLANIC 
IN NJIHOVA VLOGA V 

GASILSKI ORGANIZACIJI

8. 1. 2022

Posvet predsednikov in poveljnikov

Jasmina Vidmar

2

● Pobuda – predsednik GZS

● Oblikovanje delovne skupine 

● Priprava načrta dela (8. 10. 2020-26. 12. 2021)

● Prenova učnega programa za specialnost »vodja 
članic«

● Priprava vsebin priročnika

Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

POTEK DELA
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Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

4

Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

Vsebina priročnika
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Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

Vsebina priročnika

6

Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

Vsebina priročnika
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Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

Vsebina priročnika

8

Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

Vsebina priročnika
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Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

Vsebina priročnika

10

Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

Vsebina priročnika
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Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

Vsebina priročnika

12

Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

Vsebina priročnika
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Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

Vsebina priročnika

14

Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

Vsebina priročnika
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Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

Vsebina priročnika

HVALA ZA VAŠO POZORNOST.

16

Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji

»NA POMOČ!«
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VOZILA NA ALTERNATIVNI POGON

IN UKREPANJE OB NESREČAH IN 
POŽARIH

TOMAŽ AŽBE

NAMEN PRIROČNIKA

VOZILA NA ALTERNATIVNI POGONIN UKREPANJE OB NESREČAH IN 

POŽARIH

?
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ELEKTRIČNA VOZILA

VOZILA NA ALTERNATIVNI POGONIN UKREPANJE OB NESREČAH IN 

POŽARIH

❖ HIBRIDNA ELEKTRIČNA VOZILA – HEV

❖ BATERIJSKA ELEKTRIČNA VOZILA – BEV

VOZILA NA PLINSKI POGON

❖ VOZILA NA POGON NA LPG

❖ VOZILA S POGONOM NA CNG

❖ VOZILA NA LNG

VOZILA NA VODIK

❖ ELEKTRIČNA VOZILA Z GORIVNIMI CELICAMI – FCEV

➢ PREPOZNAVA VOZILA

➢ GLAVNI SESTAVNI DELI

➢ ZA VARNOST POMEMBNI DELI

➢ NEVARNOSTI

POLNILNICE IN POLNILNE ČRPALKE

VOZILA NA ALTERNATIVNI POGONIN UKREPANJE OB NESREČAH IN 

POŽARIH

❖ POLNILNE ČRPALKE ZA LPG

❖ ELEKTRIČNE POLNILNICE

➢DELOVANJE

➢NEVARNOSTI
❖ POLNILNE ČRPALKE ZA CNG

❖ POLNILNE ČRPALKE ZA LNG

❖ POLNILNE ČRPALKE ZA VODIK
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UKREPANJE OB NESREČAH IN POŽARIH 

VOZIL NA ALTERNATIVNI POGON

VOZILA NA ALTERNATIVNI POGONIN UKREPANJE OB NESREČAH IN 

POŽARIH

❖ UKREPANJE OB POŽARIH

❖ UKREPANJE OB NESREČAH

❖ POSEBNOSTI PRI GAŠENJU VOZIL 

❖ VOZILA V VODI

VOZILA NA ALTERNATIVNI POGONIN UKREPANJE OB NESREČAH IN 

POŽARIH

PPPPP

E-KOLESA, E-SKIROJI, E-SKUTERJI, E-MOTORNA KOLESA...

OZNAKE ISO 17840-4  

❖ pregled 

❖ puščanja goriva

❖ podvozja

❖ pokrov motorja / prtljažnika

❖ pokrovček za gorivo

PIRS

DODATKI
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VPRAŠANJA ???

ZAKLJUČEK

VOZILA NA ALTERNATIVNI POGONIN UKREPANJE OB NESREČAH IN 

POŽARIH
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Odnosi z javnostmi

v gasilstvu

Robert Okorn
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Zakaj, kdo in kje še?

• Želim vam približati stroko imenovano odnosi z 
javnostmi v namen še bolj učinkovitega opravljanja 
naših nalog.

• Vsebine izhajajo iz:

➢ Lastne prakse opravljanja javne gasilske službe;

➢ Prakse poučevanja;

➢ Več strokovnih usposabljanj.

• Predstavljene vsebine bodo zajete v nastajajočem 
Priročniku za odnose z javnostmi v gasilstvu.

Pomembnost odnosov z 

javnostmi za gasilstvo
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Odnosi z javnostmi kot proces

Cilji za gasilske organizacije
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Prepoznajmo naše strateške 

javnosti!

Krizno komuniciranje

• Javnost in mediji zelo hitro zaznajo nastanek ali pojav 
različnih naravnih in drugih nesreč.
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Krizno komuniciranje

• Razvoj družbenih omrežjih je omogočil, da je skoraj vsak 
od nas postal »hobi novinar«.

Vloga v intervencijsko 

poveljniškem sistemu (IPS)
• Umestitev medijskega predstavnika v IPS
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Naloge medijskega predstavnika

Orodja komuniciranja

✓ Izjava za javnost

✓Sporočilo za javnost (medije)

✓Novinarska konferenca

✓Poročilo o izvedenem dogodku (intervenciji)

✓ Lastni mediji

✓Družbena omrežja

✓Priprava in izvedba dogodkov
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Komuniciranje kot aktivnost 

odnosov z javnostmi
• Komuniciranje gasilske službe kot del občinske in 

državne strukture

Odnosi z javnostmi - dejstva

To ni nekdo, ki s fotoaparatom skače okoli, slika

in potem zapiše, kaj se je dogajalo

ter priloži nekaj slik!
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Odnosi z javnostmi - dejstva

• Odnosi z javnostmi so stroka.

• So aktivnost pred, med in po izvedbi intervencije.

• So vez med operativno enoto in zainteresirano javnostjo.

Gre za razumevanje in obvladovanje

vloge odnosov z javnostmi

pri opravljanju operativnih nalog gasilstva

(v povezavi z IPS).
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CTIF

Milan Dubravac

Kaj pomeni

• CTIF

• Comité Technique International de prévention
et d’extinction du Feu
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Zgodovina

• Ustanovljena 1900 v Parizu z namenom
vzpodbujanja in promoviranja sodelovanja
med gasilci

• ‘’Exchange of knowledge’’

CTIF danes

• 39 držav članic (www.ctif.org)

• Preko 50 pridruženih članic

• Statut

• Delegatska skupščina

• Izvršilni odbor

• Komisije

• Delovne skupine

http://www.ctif.org
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Redne članice

• Letna članarina

• Pravica sodelovanja v vseh aktivnostih CTIF

• Dolžnost imeti nacionalni CTIF odbor

Pridružene članice

• Pravne in fizične osebe

• Letna članarina

• Pravica sodelovati v aktivnostih CTIF

• Možnost uporabe CTIF znaka
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Delegatska skupščina

• 1x letno

• Povabljene vse stalne članice

• 1 država 1 glas

• Osnova statut

Izvršilni odbor

• Predsednik Milan Dubravac – SLO

• Generalni Sekretar Roman Sykora - AVT

• Podpredsedniki:
– Taina Hanhikoski – FIN

– Ole Hansen - NOR

– Zdenek Nytra – CZ

– Christophe Marchal – FR

– Anatoly Suprunovsky – RUS

– Yvonne Nasman – SWE

– Laszlo Berczi - MAD

• Blagajnik Marc Mamer - LUX
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Komisije

• Tekmovanja

• Evropa

• Nove tehnologije

• Požarna preventiva

• Letališča

• Požari v naravi

• Nevarne snovi

• Reševanje/zdravje

• Ženske v gasilstvu

• Mladina

Delovne skupine

• Podonavska

• Izobraževanje in usposabljanje

• Prostovoljni gasilci

• Predori

• Preiskovanje požarov
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Ostale aktivnosti

• Gasilske športne igre - olimpijade

• Strokovni seminarji

• Sodelovanje z ostalimi organizacijami (METRO, 
EU, IAEA, FEU, UITP, IEDO…)

• Best practice

• Quality control

• Satistično poročilo

• Projekti (EU, ISO...)

• CTIF muzej

CTIF pisarna
• Od 2017 v Sloveniji

• Kontaktna točka za vse članice

• Velika priložnost za našo državo
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CTIF SLOVENIJA
• Nacionalni odbor

• Od nedavnega stalno delovno telo Upravnega
odbora GZS

• Proaktivno delovanje

Hvala za pozornost!
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Zvonko GLAŽAR

srečanje predsednikov in poveljnikov

Čatež, januar 2022

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

Ustanovitev: leta 1900

Glavna ideja je bila organizacija  kongresov in simpozijev z namenom  

spodbujati požarne varnosti po državah članicah. 

Danes CTIF šteje: 48 držav članic in 46 pridruženih članov.

Slovenija je članica od leta 1992

Prvo CTIF tekmovanje: 1961 (Bonn - D), 11 držav – 51 tekmovalnih enot
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

IZKUŠNJE

Arhiv: Ivana JEZERNIK, 2019

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

ODLOČITEV
Skupščina CTIF, Beljak,  julij 2017 

Slovenija, CELJE, 18. do 25. julij 2021

Slovenija, CELJE, 17. do 24. julij 2022
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

PREDSTAVITEV

Seznanjeni so bili:

- Tedanja ministrica za obrambo: Andreja Katič

- Tedanji minister za obrambo: Karel Erjavec

- Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje: Darko But

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

PREDSTAVITEV

Prva uradna predstavitev:

Skupščina CTIF, Las Vegas, junij 2018
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

PREDSTAVITEV

Predstavitev  organizatorja je bila na sestanku tekmovalne 

komisije CTIF, 

Luxenburg, september 2018

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

PREDSTAVITEV

Župan MO Celje gospod  Bojan Šrot je  sprejel vodstvo tekmovalne komisije pri 

CTIF, oktober 2018
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

PREDSTAVITEV
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, je v petek, 7. decembra 2018 

– na delovnem pogovoru sprejel predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije.

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

PREDSTAVITEV
Predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije, je v sredo, 16. januarja 2019,

na delovnem obisku sprejel premier Marjan Šarec.
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

IZKUŠNJE DRUGIH

Beljak: 61.100 prebivalcev, 2016

Bürgermeister Günther Albel:

„Dogodek smo odlično izkoristili!“

Frekvenca gibanja: v mestu Beljak, julij 2017 (točka štetja: glavni trg)

- En teden prej: 61.000 oseb/teden

- V olimpijskem tednu: 351.000 oseb/teden

- Vrhunec v petek – olimpijskega tedna: 64.000 oseb/dan

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

IZKUŠNJE DRUGIH
Jean Rottner župan mesta Mulhouse:

„Da bi to vedel, bi vas sprejel z odprtimi rokami“
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

Gospodarska

Turistična

Promocijska

PRILOŽNOST

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 



09/01/2022

8

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

GASILSKA ZVEZA 

SLOVENIJE

Članov

Operativnih gasilcev

Mladih gasilcev  

165 000

50 000

40 000

Več kot 150 let organiziranega prostovoljnega gasilstva

150

Prostovoljnih gasilskih društev
1 341

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

PRIČAKUJEMO

Tekmovalni del: 29 do 31 držav

- 240 različnih ekip, cca 2.600 tekmovalcev

- 250 ocenjevalcev/sodnikov

- 200 mentorjev, šoferjev …

SKUPAJ: 3.100 udeležencev
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

OTVORITVENA /

ZAKJUČNA SLOVESNOST
Nogometni stadion »Z‘dežele« v  Celju

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

OTVORITVENA /

ZAKJUČNA SLOVESNOST
Nogometni stadion »Z‘dežele« v  Celju



09/01/2022

10

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

OTVORITVENA /

ZAKJUČNA SLOVESNOST

Nogometni stadion »Z‘dežele« v  Celju

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

PRIZORIŠČE TEKMOVANJ
Atletski stadion »KLADIVAR« v Celju
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

POMOŽNI OBJEKTI

Lokacije za treninge

»Šentjur« stadion

»Olimp« stadion z umetno travo

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

ORODJE
Za tradicionalne discipline
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

ORODJE Za tradicionalne discipline

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

POSTAVITEV PROG
Tradicionalne discipline
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

ORODJE Za mladinske discipline

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

ORODJE Za mladinske discipline
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

POSTAVITEV PROG Mladinske discipline

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

ORODJE
Za športne discipline
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

POSTAVITEV PROG
Športne discipline

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

SPREMLJAJOČI OBJEKTI
Sejmišče »Celjski sejem«

A   Info 

A   Prijava

K   Prehrana

E   Novinarsko središče

P   Parkirišče

A

K

E

P

P

P



09/01/2022

16

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

Prenočišča - Dijaški dom Celje – za sodnike

SPREMLJAJOČI OBJEKTI

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

Prenočišča– Šole v mestu Celje – tekmovalci

SPREMLJAJOČI OBJEKTI
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

Prenočišča– Šole v mestu Celje – tekmovalci

SPREMLJAJOČI OBJEKTI

Sledimo standardu: 12 tekmovalcev v razredu.  2 x WC, 2 x umivalnik, 1 x tuš

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

POTRDITEV SODELOVANJA
Z ministrstvom za obrambo RS

Mag. Matej Tonin in Janko Cerkvenik popisala pogodbo o sodelovanju, Celje 5.  

junij 2021

- Prehrana udeležencev

- Logistična podpora (sanitarni kontejnerji,  postelje)
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

SPREMLJAJOČE 

AKTIVNOSTI Predstavitev narodov– Center mesta  Celje

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

Razstava narodov – Center mesta CeljeSPREMLJAJOČE 

AKTIVNOSTI
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

Lager olimpijada – 4. Osnovna pola CeljeSPREMLJAJOČE 

AKTIVNOSTI

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

Lager olimpijada – 4. Osnovna pola Celje

SPREMLJAJOČE 

AKTIVNOSTI
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

RAZDALJE MED 

KRAJI DOGODKOV

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

Predstavitve dela z mladimi gasilci

Lokacije v centru mesta Celje

SPREMLJAJOČE 

AKTIVNOSTI
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

Predstavitve dela s starejšimi gasilci

Lokacije v centru mesta Celje

SPREMLJAJOČE 

AKTIVNOSTI

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

Predstavitve dela z operativci

Lokacije v centru mesta Celje

SPREMLJAJOČE 

AKTIVNOSTI
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

Skupščina  CTIF – »Celjski dom«
SPREMLJAJOČE 

AKTIVNOSTI

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

NACIONALNI 

ORGANIZACIJSKI 

ODBOR

Vodja: Franci Petek

Namestnik: Janko Cerkvenik

Namestnik: Zvonko Glažar

Glavna pisarna: Adriana Cividini

Predstavnik države: Darko But

Predstavnik mesta Celje: Janko Požežnik, Vladimir Ljubek

Predsednik CTIF: Milan Dubravac

Finance: Janko Turnšek

Predstavnik policije  (Slovenija): Rajko Likozar Šimunkovič

Predstavnik policije (Celje): Martin Kumer

Strokovni prevajalec: Jože Berlec

Tehnični vodja in vodja supine za postavitev opreme: Ivan 

Jezernik

Transport tovora, logistika: Janez Melanšek

Transport udeležencev (Nomago Celje): Boštjan Čokl

Prenočišča: Slavko, Branko Jezernik

Dokumentacija (dovoljenja, soglasja): Sašo Farčnik

Tehnična podpora, otvoritvena  in zaključna slovesnost:   

Janez Senica

Prehrana: Brigita Čufar

Varnost, redarska služba, promet: Marijan Jelenko

Informarika, marketing: Martin Štubler

Obtekmovalni zabavni program: Rok Švab

Razstava: Darko Muhič

Turizem Celje: Katarina Karlovšek

Kadrovanje prostovoljcev in dodatnih sil:  Bojan Hrepevnik
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

VZPOREDNO VODENJE 

REZULTATOV

Ročni zapis Digitalni zapis

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

UDELEŽENCI IZ 

SLOVENIJE

16 + 2 +1 = 19

Kvota države: 16
Dodatno za organizatorja: 2
Nagrada mladinke PGD Zbilje: 1
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We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 

SODNIKI IZ SLOVENIJE
MLADINSKA OLIMPIJADA: 
1. Andrej Grgovič,    GZ Novo mesto,  Dolenjska regija 

2. Leonida Matjaž,   GZ Dravske doline, Koroška regija 

3. Anže Šilar. GZ Medvode,  Regija Ljubljana I 

ČLANSKA OLIMPIJADA – VAJA Z MB: 
1. Martin Ficko, GZ Rogašovci,  Pomurska regija 

2. Boris Horvat, GZ Maribor, Mariborska regija 

3. Tomaž Klemenčič, GZ Radovljica, Gorenjska regija 

4. Rudi Kofalt, GZ Semič, Belokranjska regija 

5. Branko Sel,  GZ Starše,  Mariborska regija 

ČLANSKA OLIMPIJADA - ŠTAFETA IN DRUGE KOMISIJE: 
1. Erika Potrč Hriba,   GZ Vodice,  Regija Ljubljana I 
2. David Krk, GZ Žalec, Savinjsko-šaleška regija 

3. Tomaž Štremfelj,    GZ Cerkno,  Severnoprimorska regija 

4. Tomaž Zabavnik,    GZ Kamnik,            Regija Ljubljana III 
8. Mateja Žvab, GZ Kočevje,               Regija Ljubljana II 

TEKMOVALNI ODBOR: 
1. Zvonko Glažar, GZS 

We need you to light the fire in Celje 17th – 24th July 2022 
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HVALA

THANK YOU

VIELEN DANK
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Promocija gasilske olimpijade CTIF 2022
Celje; 17.-24.7.

in komunikacija s ciljnimi skupinami ter 
sodelovanje z gasilci

Pripravil: Martin ŠTUBLJAR VGČ org. II - vodja DS za promocijo GO pri GZS
Brežice; 8.1.2022

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

KLJUČNI CILJ(I) OLIMPIJADE

• Odlična organizacija mednarodnega dogodka – ki bo v ponos SLOVENIJI, 
CELJU, GASILSKI ORGANIZACIJI;  in vsem, ki smo vključeni v pripravo in 
izvedbo dogodka

• da bodo vse aktivnosti na VRHUNSKEM NIVOJU

• da udeleženci, tekmovalci, navijači ter ostali deležniki GO22 „doživijo spektakel“

• udeležencem iz tujine prestaviti Slovenijo  - kot „destinacijo“, ki jo bodo 
izbrali kot cilj za dopust/e oziroma jo s ponosom predstavljajo ob vrnitvi iz 
Celja

• „mnoge podrobnosti“ – izzive za lastna doživetja, zgodbe in spomine……
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

PARTNERJI – ORGANIZATORJI
OLIMPIJADE

država GASILCI -GASILSTVO Lokalna skupnost

g a s i l s k e   r e g i j e

g a s i l s k e   z v e z e  (PGD-ji)MOP/ MŠŠ/ MK/ MNZ/..

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

CILJNE JAVNOSTI

• UDELEŽENCI OLIMPIJADE – tekmovalci, sodniki, delegacije, gosti…

• NAVIJAČI - slovenski, sosednje države, ostali

• GASILSKA in druga STROKOVNA  JAVNOST ( iz SLO; tujine)

• Delegati letne skupščine CTIF

• SPONZORJI

• MLADI – šole, vrtci, gasilska mladine
• DRUŽINE & gasilstvo & slovenska tradicijaOSTALI
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

„STEBRI“ PROMOCIJE OLIMPIJADE

• SLOVENIJA

• CELJE

• GASILSTVO in PROSTOVOLJSTVO
• Gasilstvo v mednarodnem prostoru –CTIF
• Gasilstvo v Sloveniji & prostovoljstvo
• URSZR – in druge sile ZiR v SLO (in med. prostoru)

• OLIMPIJADA 

Promocija SLOVENIJE

1. Simboli Republike Slovenije

2. STO:  „Slovenija je zelena, butična globalna destinacija za zahtevnega 

obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. 

Destinacija petzvezdičnih doživetij“

3. Turistične znamenitosti Slovenije (naravne, kulturne, 

4. Prepoznavni dogodki Slovenije v svetu

5. SLOVENIJA – „Evropska gastronomska regija 2021“

6. Svetovno prepoznavne osebnosti; s poudarkom na ŠPORTNIKIH

7. Slovenska GLASBA in GLASBENIKI

8. darila za UDELEŽENCE olimpijade (v znamenju SLO …)

pripravil: Martin Štubljar, GZM
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Promocija mesta (in MO) CELJE

1. Celje – „knežje mesto“ https://www.celje.si/

2. Zgodovina mesta in celjskih grofov   „mesto pod mestom“

3. Turistične / naravne / kulinarične znamenitosti 

4. TEHNOPARK  (največji znanstveno – zabavni park v SLO) 

5. Možnost „kratkih“ izletov na turistične znamenitosti 

6. Program v „starem mestnem jedru CELJA“

7. OKRASTITVE mesta (in okolice) – simboli CE & SLO & GO

8. MOĆNI slogani in bogat program INFO & FOTO točke

9. Prodajna mesta – PROMO MATERIAL GO

pripravil: Martin Štubljar, GZM

GASILSTVO in PROSTOVOLJSTVO v SLOVENIJI

1. Aktualna organiziranost in delovanje GASILCEV in drugih sil ZiR

2. Ključna predpostavka (in bogastvo) sistema je PROSTOVOLJSTVO

3. OPERATIVNE GASILSKE ENOTE v SLO (prostovoljne/ poklicne)

4. Velike intervencije v SLO

5. Slovenski gasilci (in pripadniki drugih enot ZiR) v mednarodnem prostoru 

6. RAZVOJNE smernice slovenskega gasilstva

7. Predstavitev gasilske MLADINE

8. Vloga in pomen članic v gasilstvu

9. Tradicija in zgodovina slovenskega gasilstva

10.Slovenski gasilci  - OLIMPIJADE

„močna“ FOTOGRAFIJA pove več kot 1000 besed…..
pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II
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OLIMPIJADA - CELJE

1. VSE INFORMACIJE – v digitalni obliki (pred prihodom) - skrbniki

2. Cilji: „odlična organizacija in pogoji za tekmovanje & bivanje & doživetje“

3. Vse potrebne storitve na vrhunskem nivoju

4. PRENOS dogodkov „v ŽIVO“ (YouTube – kanali) – „ciljna publika“

5. HITRO in UČINKOVITO objavljanje REZULATOV; fotografij; novic, …..

6. SPREMLJEVALNI PROGRAM – cilj, v CELJE več kot 100.000 obiskovalcev

7. INFO točke   &  PRESS center   

8. TURISTIČNI PROGRAM - turistična točka „I FEEL SLOVENIJA“

9. FOTO točke (v znamenju GO, SLO, CE, …);

10. Močni SLOGANI & SIMBOLI – za navijače, promocijo….. 

„gasilstvo je potrebno (do)živeti……!
pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

„KANALi“ PROMOCIJE OLIMPIJADE

• Spletna stran OLIMPIJADE – glavno vozlišče „QR koda“

• DRUŽBENA OMREŽJA  (Fb; Instragram; Tik –Tok; YouTube..)

• MEDIJI  (tiskani; elektronski – portali; TV & radio; 

• PROMOCIJSKI MATERIAL/ POSEBNI DOGODKI/ aktivnosti

• organizacija SLOVENSKEGA GASILSTVA
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

„PODPORNIKI“ PROMOCIJE GO22

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

SPONZORJI – pomemben „steber“ GO22

„partnerski odnos in zaupanje – temelj dolgoročnega sodelovanja“
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

„MEDIJI“ (digitalni = globalni SVET)

„prava informacija ob pravem času……..“

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Posebne aktivnosti promocije GO

• OGENJ gasilske olimpijade & bakla gasilske olimpijade
• MINI (športno) GASILSKA OLIMPIJADA – po GZ in/ali gas. regijah

• Zastava „gasilske olimpijade“ - med slovenskimi gasilci / turistične znam. SLO

• (mednarodni) Likovni in literarni NATEČAJ – v organizaciji CTIF

• Močna CGP (celostna grafična podoba) –skladno s „SLO navijači“

• Promocija GO med gasilskimi tovariši ter aktivacija (lokalnih) medijev
• Organizacija prostovoljcev in ekip pri izvedbi del na GO
• Predstavnik/i za promocijo in  komunikacijo GO v regiji/GZ
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

DRUGE aktivnosti promocije GO22

• Velik „ spektakel“ pred in po otvoritveni svečanosti GO
• Kulturno - zabavni program v Celju

• Turistični program v času GO22
• Spremljevalni (gasilski) program v času GO22

• SLOVENIJA – gastronomska destinacija (kulinarično & 
vinska doživetja)

• posebna poštna znamka – v sodelovanju s PoŠTO Slovenije d.o.o.
• Posebne (foto) razstave

• razstava najsodobnejše gasilske tehnike

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Temeljni gradniki celostne grafične podobe
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Temeljni gradniki celostne grafične podobe
(so)uporaba znamke „I FEEL SLOVENIJA“ na ključnih promocijskih in 
komunikacijskih vsebinah…….

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Temeljni gradniki celostne grafične podobe
(so)uporaba znamke „I FEEL SLOVENIJA“ na ključnih promocijskih in 
komunikacijskih vsebinah…….
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Temeljni gradniki celostne grafične podobe
• ZASTAVA  GO(zastava gasilske olimpijade)
• PROMOCIJSKA zastava

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Temeljni gradniki celostne grafične podobe
• PROSTOSTOJEČI PANOJI 
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Temeljni gradniki celostne grafične podobe
• „barve“ gasilske olimpijade skladne z barvami OKS 

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Temeljni gradniki celostne grafične podobe
• „barve“ gasilske olimpijade skladne z barvami OKS 
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Temeljni gradniki celostne grafične podobe
• „močni“ slogani  - za prepoznavnost GASILSTVA & GO

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Temeljni gradniki celostne grafične podobe
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Temeljni gradniki celostne grafične podobe

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

KAKO….??

• „glas“ GO v vsako slovensko gospodinjstvo?

• Člane gasilske organizacije „pripeljati“ v Celje?

• „animirati“ mlade – (ne)gasilce – bodoče gasilce?

• Izkoristiti „zgodovinsko priložnost“ za promocijo SLO 
stanovske organizacije v mednarodnem prostoru?
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

KLJUČNA PREDNOST in PRILOŽNOST
promocije GO22 in nagovarjanja ciljnih skupin

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

KLJUČNA PREDNOST in PRILOŽNOST
promocije GO22 in nagovarjanja ciljnih skupin

SMO/STE/SO

G A S I L C I 
in organiziranost slovenskega gasilstva

„gasilsko društvo/gasilski dom je središče družbenega in družabnega življenja
v pretežnem delu Slovenije….!
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

ZATO……

Je ključna VLOGA (in naloga) članov organov GZS, svetov in 
komisij pri GZS ter vodstev regij in gasilskih zvez…..

da bomo
„ z roko v roki“

ter s podporo in vsebinskimi smernicami:

Organizacijskega odbora GO22, 
Gasilske zveze Slovenije ter 

DS za promocijo in komuniciranje GO22

AKTIVNO SODELOVALI pri promociji in komuniciranju s 
ciljnimi skupinami Gasilske olimpijade CTIF2022

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

SPOROČILO gasilskim kolegom:

Člani gasilske organizacije in vsi, ki podpirajo 

GASILCE ter humano poslanstvo gasilstva, imajo

(ZGODOVINSKO) priložnost med 17. in 24.julijem 

doživeti gasilsko olimpijado v Sloveniji – v ŽIVO!

Zato …„GREMO v Cel(j)e!“
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Konkretne (pričakovane) aktivnosti na terenu

• Redno obveščanje članstva (in javnosti)z aktualnimi info. GO22

• Aktivno sodelovanja na družbenih omrežjih – „VIRTUALNI SVET“

• Na podlagi „smernic“ predstavljati Go in Gzs v lokalnem prostoru –
tako v vrstah gasilcev kot tudi v odnosu do lokalne skupnosti in drugih
deležnikov

• V program dela regij, GZ ter komisij za 2022(še posebej Komisije za delo z

mladimi) smiselno vključiti tudi GO22 oziroma aktivnosti povezane z GO

• Nagovarjanje mladih – novih članov – bodočih gasilcev

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Konkretne (pričakovane) aktivnosti na terenu

• Organizacija dogodkov – „ogenj gasilske olimpijade“ / zastava
gasilske olimpijade v regiji oz. zvezi – v skladu s Pravili GS
oziroma v skladu s smernicami GZS

• promocija GO in animiranje ciljnih skupin je sestavni del vseh
dogodkov gas. Regij in gasilskih zvez v obdobju „februar – julij 22“

• Aktivna predstavitev GO22 in gasilstva v lokalnih medijih in
družbeni kanalih lokalnega prostora

• „transparenti“ na gas. domovih ob prometnih povezavah - predlogi
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Konkretne (pričakovane) aktivnosti na terenu

• Širjenje vrednot GASILSTVA, OLIMPIZMA, TOVARIŠTVA ter
POZITIVNEGA ODNOSA do (SO)LJUDI in NARAVE

• Trženje promocijskih artiklov GO22 – spletna trgovina; terenska prodaja

• SPODBUJANJE ORGANIZIRANEGA OGLEDA GO22 – „NAVIJAČI“
(posebno mladi: PGD/GZ/regije….starši/družine)

• Podpora „LIKOVNI & LITERARNI natečaj GO22“ – kandidati

• Organizacija „dogodkov mladih v regiji/zvezi“

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Konkretne (pričakovane) aktivnosti na terenu

• Trženje promocijskih in navijaških artiklov GO22
• spletna trgovina
• terenska prodaja
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Konkretne (pričakovane) aktivnosti na terenu

• Trženje (oz. spodbujanje) ENOTNIH promocijskih in navijaških
artiklov GO22

• spletna trgovina
• terenska prodaja

da bomo kot udeleženci GO ponosni na svojo domovino in gasilsko organizacijo

Vedno v „barvah“ slovenskih navijačev (barvah slovenskih reprezentanc) in 
s SLOVENSKO ZASTAVO

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Za ZAKLJUČEK:

- Uspeh GO22 je v „naših rokah“
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Za ZAKLJUČEK:

- Uspeh GO22 je v „naših rokah“
- Imamo enkratno možnost za promocijo 

Slovenije, Celjske regije ter slovenskega 
GASILSTVA!

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Za ZAKLJUČEK:

- Uspeh GO22 je v „naših rokah“
- Imamo enkratno možnost za promocijo 

Slovenije, Celjske regije ter slovenskega 
GASILSTVA

- „ni DRUGE MOŽNOSTI za PRVI VTIS…….!!“
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Hvala za pozornost!
in

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Hvala za pozornost!
in NA…..
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pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Hvala za pozornost!
in NA…..

pripravil: Martin Štubljar VGČ org. II

Hvala za pozornost!
in NA……

…..za zdravje!!


