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Spoštovane članice! 

Minuli XVII. Kongres slovenskih gasilcev na Ptuju, je 

poleg stalnih nalog, ki jih obravnava in sprejema 

najvišji organ krovne gasilske organizacije, sprejel tudi 

usmeritve o delu gasilske organizacije med dvema 

kongresoma. 

V ta dokument smo zapisali, da članice želijo večjo 

zastopanost v organih upravljanja in vodenja, ne glede 

na raven organiziranosti.  Skupne aktivnosti vodstev 

gasilskih organizacij in Sveta članic GZS naj pripeljejo 

do izboljšanja tega stanja in do tega, da bo prioritetna 

naloga gasilk, izobraževanje in usposabljanje za 

izvajanje javne gasilske službe. Nadaljevati je potrebno 

z ustaljenimi oblikami usposabljanj za članice ter 

različnimi posveti in srečanji. 

 

Vaš dvodnevni posvet na Dobrni je priložnost, da: 

 preverite uresničevanje ciljev in nalog ter pripravite izhodišča za sestavo programa 

dela za leto 2019, 

 se seznanite z aktivnostmi na področju organizacijskega in operativnega dela,  

 preverite vključevanje gasilk v programe usposabljanja, 

 spregovorite o skupnih nalogah, ki jih moramo realizirati na domačem in 

mednarodnem področju. 

Upravni odbor GZS, spremlja delo Sveta članic in se preko predsednice tov. Elizabete Čampa, 

seznanja z vašimi številnimi aktivnostmi na terenu. Čestitam vam za vse dosežke in za pomoč 

pri utrjevanju naše notranje in zunanje podobe naše organizacije. 

Kot funkcionar krovne organizacije bom skrbel, da bodo vaše aktivnosti v prihodnjih letih, 

imele primerno organizacijsko in finančno podporo. 

 

Želim vam uspešno delo in druženje! 

Predsednik Gasilske zveze Slovenije 

Janko Cerkvenik 
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Spoštovane članice gasilske organizacije! 

Leto je naokoli in ponovno ste zbrane v Dobrni 

na vašem tradicionalnem srečanju predsednic 

komisij za članice-gasilke v gasilskih zvezah. 

Tokrat prisrčno pozdravljene na vašem 

jubilejnem tridesetem srečanju! 

Za nami je kongresno leto, v katerem smo 

pogledali, kaj smo naredili v minulem mandatu 

in si zastavili nove cilje za prihodnje petletno 

obdobje. XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije 

je 18. in 19. maja 2018 gostilo naše najstarejše 

slovensko mesto Ptuj. Izvolili smo najvišje organe naše organizacije za novo 5-letno 

mandatno obdobje in v veličastni paradi – v njej je sodelovalo preko 4500 gasilk in gasilcev z 

850 prapori ter 50 gasilskih vozil in vozil sistema zaščite in reševanja – pokazali vso veličino 

ter povezanost slovenskega gasilstva. 

V poročilu o delu, ki smo ga pripravili za XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije, smo 

spregovorili tudi o članicah. V statističnih podatkih smo zapisali, da se je število članic s 

43.951, kolikor jih je bilo ob koncu preteklega mandatnega obdobja (29 % delež vsega 

članstva), povečalo na 52.154 članic, kar predstavlja kar 32 % od skupnega števila našega 

članstva, ki zajema 162.575 članov. Spodbuden je tudi podatek, da je kar 5.622 članic 

operativk z ustreznimi znanji, ki se udeležujete intervencij in organizirate samostojne 

preventivne vaje. Prav tako se povečuje število prvih posredovalk, nosilk IDA, tehničnih 

reševalk in gasilk, ki opravljate naloge v logistiki. Pohvalite se lahko tudi že s prvimi voznicami 

intervencijskih vozil, pri katerih je potreben izpit kategorije C.  

Žal še vedno ugotavljamo, da ste članice še vedno pogosto neupravičeno zapostavljene pri 

vključevanju v različne aktivnosti, tudi pri izobraževanjih. Potrudili se bomo, da bomo s 

skupnimi aktivnostmi z vodstvi gasilskih organizacij in ob pomoči Sveta članic Gasilske zveze 

Slovenije to stanje na terenu izboljšali. 

Konec avgusta 2018 sta naša sveta članic in veteranov – v organizaciji GZ Šaleške doline  – 

izpeljala 5. medgeneracijsko srečanje Gasilske zveze Slovenije. Na njem se je zbralo okrog 

500 gasilk in gasilcev vseh generacij, ki so v Velenju, kljub ne preveč prijaznemu vremenu, 

preživeli lep dan.     

V jesenskem delu smo sodelovali na 7. mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite in 

reševanja – SOBRA.  Potekal je od 20. do 23. septembra 2018 v Gornji Radgoni. Na njem so 

bili predstavljeni oprema, znanje in najpomembnejše inštitucije, ki zagotavljajo obrambno 

pripravljenost, varnost državljanov ter zaščito in reševanje v primeru naravnih drugi nesreč – 

še posebej je bila izpostavljena oprema za gasilce, skupaj z gasilskimi vozili. Na sejmu je 



30. POSVET ZA PREDSEDNICE KOMISIJ ZA ČLANICE - GASILKE V 

GASILSKIH ZVEZAH, TERME DOBRNA, 17. IN 18. 11. 2018 
 

Bilten - posvet članic 2018 Stran 4 
 

Gasilska zveza Slovenije sodelovala z razstavnim prostorom, številnimi delavnicami ter 

posvetom in tekmovanjem gasilskih enot širšega pomena. Sobota in nedelja – 22. in 23. 10. 

2018 – pa sta bili v znamenju gasilcev, ki so množično prišli v Gornjo Radgono. V soboto se je 

zgodaj zjutraj začelo državno mladinsko gasilsko tekmovanje za Memorial Matevža Haceta, ki 

se ga je udeležilo 149 pionirskih in mladinskih enot iz vse Slovenije, v nedeljo pa je na 

državnem članskem gasilskem tekmovanju sodelovalo 230 članskih gasilskih tekmovalnih 

enot. Z omenjenim tekmovanjem se je zaključil dveletni tekmovalni ciklus gasilsko športnih 

tekmovalnih disciplin. Memorialno tekmovanje poteka v počastitev spomina na – tovariša 

Matevža Haceta, dolgoletnega predsednika Gasilske zveze Slovenije.      

Nosilna tema oktobra – meseca požarne varnosti – je bila letos številka za klic v sili 112. 

Zanjo smo se odločili skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem 

za požarno varnost. V začetku meseca so v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki 

potekali tiskovna konferenca, posvet in vaja gašenja požara ter reševanja vrednejših 

predmetov iz omenjenega muzeja.  

Osrednji oktobrski dogodek je bil zagotovo odprtje drugega regijskega poligona za 

usposabljanje gasilcev – tokrat za gasilke in gasilce Koroške regije ter širše. Z njegovo gradnjo 

smo začeli letošnjega januarja in je del obsežnega projekta gradnje regijskih vadbenih 

poligonov, namenjenih praktičnemu usposabljanju gasilcev na regijski ravni. 

O naštetih le najpomembnejših letošnjih aktivnostih je naše delo že usmerjeno v prihodnje 

leto, ko bomo praznovali 150-letnico slovenskega prostovoljnega gasilstva in v leto 2021, ko 

bomo v Celju gostili velik mednarodni gasilski dogodek – mladinsko in člansko gasilsko 

olimpijado.  

Spoštovane gasilske – članice naše prostovoljne humane organizacije! Tudi vam hvala za vaš 

doprinos, ki ga dajete, da je naša organizacija trdna splošno-reševalna služba, ki je z 

operativno pripravljenostjo sposobna 24 ur na dan ukrepati ob najrazličnejših nesrečah. 

Hvala vam tudi za negovanje našega nacionalnega bogastva.  

Želim vam prijetno druženje v Dobrni in veliko uspehov pri vašem delu tudi v prihodnje.     

»Na pomoč!« 

 

poveljnik Gasilske zveze Slovenije: 

Franci Petek 
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Spoštovane gasilke! 

Na Upravnem odboru Gasilske zveze Slovenije, ki je bil 6.9. 

2018 v prostorih GZS, so člani so soglasno potrdili Svet 

članic, ki je sestavljen iz predstavnic posamezni regij. 

Vse, ki smo prevzele  častno funkcijo, se čutimo do nje 

odgovorne in upam, da bomo upravičile vaše zaupanje. 

Naše predhodnice so mnogo naredile, me pa moramo 

njihovo pot nadaljevati in jo nadgrajevati. Hvaležna sem 

moji predhodnici Vladki, ki se je res trudila, da bi bile 

članice enakovredne, se vključevale v gasilstvo in se 

izobraževale na različnih področjih. 

 

REGIJA SVET ČLANIC 

BELOKRANJSKA Martina Legan Jaženkovič 

CELJSKA Jasmina Vidmar 

DOLENJSKA Melita Blatnik 

GORENJSKA Ana Zavelčina 

KOROŠKA Leonida Matjaž 

LJUBLJANA I Saša Kovačevič 

LJUBLJANA II Marija Novak 

LJUBLJANA III Marta Moneta 

MARIBORSKA Sanja Hleb Oset 

NOTRANJSKA Pavla Ponikvar 

OBALNOKRAŠKA Tanja Gregorič 

PODRAVSKA Jelka Hojnik 

POMURSKA Ingrid Lončar 

POSAVSKA Vesna Kozole 

SAVINJSKO-SALEŠKA Tatjana Plaskan 

SEVERNOPRIMORSKA Katarina Kenda Maver 

ZASAVSKA Helena Odlazek 

PREDSEDNICA Elizabeta Čampa 

 

V tem mandatnim obdobjem pričakujem dobro sodelovanje z predsednikom Jankom 

Cerkvenikom kot tudi z poveljnikom Francijem Petkom. Upam, da nam bosta stala ob strani 

glede izobraževanja in usposabljanja javne gasilske službe, zastopanosti gasilk tam, kjer so 

zapostavljene.  V tem mandatnem obdobju zastopamo UO  GZS štiri članice. Namestnica 

predsednika je ženskega spola, kar je dober znak, da se nekaj premaknilo tudi na tem 

področju. 
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Že na prvi seji Sveta članic, ki smo jo imele 17.9.2018, smo govorile o smernicah za delo 

članic GZS, kateri nam bo vodnik za našo delo.  Po korespondenčni seji vam je bil poslan 

predlog programa dela za leto 2019, ki ga bomo potrdile na decembrski seji. 

Ker smo imele prvo sejo šele v septembru, je bilo potrebno že prej rezervirati termin za 

posvet članic. Glede na ponudbo in termin, smo ponovno izbrali Dobrno. O tem so bile 

članice seznanjenje na prvi seji. Na  seji smo zbirale predloge za program. Pripraviti program, 

ki bo zadovoljil čim večje število udeleženk posveta, ni ravno enostavno. Organizatorji 

posveta želimo, da bo boste našli čim več uporabnih vsebin in vzpodbud za nadaljnje delo. 

Upam, da bo za vsako nekaj in da boste svoja znanja ponesle med svoje gasilke.  

Letošnji posvet v Dobrni, je trideseti zato smo lahko ponosne na to, saj se je v  naši 

organizaciji v tej dolgi dobi marsikaj uredilo in nadgradilo. 

Želim si, da se boste med gasilkami na posvetu čim bolje počutile ter si nabrale moči za 

nadaljnje delo. 

 

Predsednica Sveta članic Gasilske zveze Slovenije: 

Elizabeta Čampa 
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SOBOTA, 17. 11. 2018 
 

URA AKTIVNOST  PREDAVATELJ 

8.00 – 9.00 Prijava v hotelu   

9.15 – 9.40 Uvodni pozdrav in  navodila za delavnice 
 
Pozdrav predsednika GZS Janka Cerkvenika 
 

Elizabeta Čampa GČ II 
predsednica Sveta članic 
GZS 

9.40 – 11.10 DELAVNICE  

 Tehnično reševanje Marijan Jelenko VGČ II 
poveljnik GZ Zreče 

Znanje in veščine prvih posredovalcev Denis Gorjup GČ I 
mag. zdravstvene nege 

Administrativna podpora pri vodenju večjih 
intervencij 

Rajko Jazbec VGČ II 
član kom.za izob. pri GZS 

Preventivni ukrepi ob neurjih in poplavah 
 
 

Janja Kramer Stajnko VGČ 
I. org., namestnica 
predsednika GZS 

Kje pa vas čevelj žuli Predstavnice Sveta članic 
GZS 

Kvačkanje – izdelovanje uhanov, kape, traka 
za ušesa 

Društvo podeželskih žena 
Ribnica 
 

11.10 – 11.30 Odmor   

11.30 – 13.00 DELAVNICE  

 Tehnično reševanje Marjan Jelenko VGČ II 
poveljnik GZ Zreče 

Znanje in veščine prvih posredovalcev Denis Gorjup GČ I 
mag. zdravstvene nege 

Administrativna podpora pri vodenju večjih 
intervencij 

Rajko Jazbec VGČ II 
član kom.za izob. pri GZS 

Preventivni ukrepi ob neurjih in poplavah 
 

Janja Kramer Stajnko VGČ 
I. org., namestnica 
predsednika GZS 

Kje pa vas čevelj žuli Predstavnice Sveta članic 
GZS 

Kvačkanje- izdelovanje uhanov, kape, traka 
za ušesa 

Društvo podeželskih žena 
Ribnica 

13.00 – 14.00 Kosilo in prosti čas  

14.00 – 15.30  SPROSTITVENE DEJAVNOSTI Animatorji Term Dobrna 

 Ogled gradu Lemberg  
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Pohod po Anini poti  

Pohod po Loški poti  

Kopanje   

15.30 – 16.00 Odmor za kavo  

16.00 – 16.45 Zrcalce Saša Kovačevič – 
predsednica članic regije LJ 
III 

16.45 – 17.45 Stres in izgorevanje v službi Leja Košir 
dipl. del. terapevtka 

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

19.00 – 20.00  Večerja  

20.00  Večerni zabavni program v Kavarni hotela 
Vita Dobrna 

 

 
 
 
NEDELJA, 18. 11. 2018 
 

URA AKTIVNOST  PREDAVATELJ 

7.30 – 8.30  Zajtrk  

9.00 – 9.45 Neurje v Črnomlju Jože Vrščaj VGČ II, poveljnik GZ 

9.50 – 10.35 Zgodovina gasilk 
 

Marinka Cempre Turk VKGČ II 

10.35– 11.00 Odmor  

11.00 – 11. 45 Preventiva v gasilstvu Dejan Jurkovič, VGČ I, 
predsednik komisije za 
preventivo GZS 

11.45 – 12.45 Uniformiranost gasilk Elizabeta Čampa GČ II 
predsednica Sveta članic GZS 

12.45 – 13.15 Zaključek – vprašanja in pobude Svet članic GZS 

13.20 – 14.30 Kosilo  

 
 

Še nekaj navodil: 

- Za operativno delavnico potrebujete delovno obleko. 

- Za delavnico »Kje pa vas čevelj žuli« ob prijavi pošljete vprašanja ali pobude na 

elektronski naslov GZS – strokovni sodelavki Nevenki Kerin. 

- Za sprostitvene dejavnosti imejte ustrezno opremo.    

- Za delavnico kvačkanja si prosim prinesite primerno debelino kvačke, volno, prejo (za 

uhane).  
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1. Tehnično reševanje 

Vodja delavnice: Marijan Jelenko, VGČ II.  

Delavnica bo sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela ter bo vsebovala naslednje 
vsebine: uporabnost  ter  varno delo z žičnim potegom (tir – forja ), vitle in uporaba škricev. 
Predvsem bo delo v delavnici osredotočeno na velike možnosti uporabe žičnega potega (tir –
forja) in  izdelavo sidrišč.  

2. Znanja in veščine prvih posredovalcev 

Vodja delavnice: Denis Gorjup, GČ I. 

PPO (prvi posredovalci) so nepogrešljiv del sistema, ki se odzovejo na klice za pomoč ob 
življenjsko nevarnih situacijah, kjer vsaka minuta odloča o življenju in smrti. Pravna osnova je 
bila zagotovljena v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015 z 
dne 30.10.2015). PPO nikoli niso bili mišljeni, da zamenjajo NMP, ampak so zgolj pomoč, saj 
lahko zaradi svoje velike razpršenosti dosegajo kratke dostopne čase. 

Aktiviramo jih na srčne zastoje, tujke v dihalnih poteh in hude krvavitev. Sistem PPO je 
uspešen, saj na ta stanja aktiviramo osebe, ki so že v bližini lokacije, kjer se potrebuje pomoč. 
Poleg tega jih s kratkim izobraževanjem, katerega je pripravil Svet za reanimacijo 
Slovenskega združenja za urgentno medicino, usposobimo, da v teh situacijah znajo ukrepati. 
Njihovo znanje se enkrat letno evalvira in obnovi.  

Oseba v srčnem zastoju z vsako minuto ne pomoči izgubi 10 % možnosti za preživetje. 
Teoretično imamo torej po 10 minutah zelo malo možnosti, da osebo povrnemo v življenje. 
Prvi posredovalec, ki bi imel samo minuto hitrejši dostopni čas od ekipe NMP je tako lahko 
jeziček na tehnici med življenjem in smrtjo. Na tečaju se PPO naučijo pomembnosti 
prepoznave srčnega zastoja. Pri osebi, ki leži negibna in se na naše tresenje ne odzove, lahko 
sklepamo, da je v nezavesti, moramo sprostiti dihalno pot. Glavo zvrnemo močno nazaj in 
preverimo, če diha. Pri osebi, ki ne diha ali ne diha pravilno moramo takoj po klicu na 112, 
začeti s stisi prsnega koša. Pravilni stisi na prsni koš (5-6 cm globoko, 120 pritiskov na 
minuto) zagotavljajo približno 30% normalnega krvnega obtoka, kar pomaga, da možgani dalj 
časa preživijo. Poleg tega pravilni stisi, še najbolje ob kombinaciji z uporabo avtomatskega 
zunanjega defibrilatorja pomagajo, da srce ponovno začne pošiljati kri po telesu.  

Huda zapora dihalnih poti je prav tako stanje, kjer naši možgani ostanejo brez kisika in 
sčasoma zastane tudi srce. Ključna je seveda prepoznava, da ločimo zaporo, kjer je kašelj še 
učinkovit (blaga zapora) od hude zapore, kjer dejansko pomagajo le udarci med lopaticami 
izmenjaje z Heimlichovimi prijemi. PPO je naučen, da pravilno postopa pri reševanju hude 
zapore dihalnih poti tako pri odraslemu kot pri otroku in dojenčku. 
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Tudi huda krvavitev je lahko v kratkem času življenjsko ogrožajoča. PPO zna pravilno izvesti 
digitalni pritisk, pritisk neposredno na rano, kompresijsko ali Esmarchovo obvezo in ti 
postopki v kombinaciji s hitrim dostopnim časom lahko rešijo življenje. 

PPO je lahko vsak, ki opravi izobraževanje in svojo licenco vsako leto obnavlja. Trenutno je 
največ PPO prostovoljnih gasilcev, saj so že pripadniki sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
in kot takšni zavarovani ter v sistemu tihega alarmiranja. Vendar želja zdravstva je, da bo 
sistem PPO urejen na državni ravni in bo PPO lahko postal vsak, ki želi narediti nekaj dobrega 
zase in za druge. 

Delavnice 

1. Kaj je to sistem prvih posredovalcev 

2. Praktične veščine: 

a. Položaj za nezavestnega 

b. TPO 

c. Tujki v dihalnih poteh 

d. Zaustavitev hudih krvavitev 

 

3. Administrativna podpora pri vodenju večjih intervencij 

Vodja delavnice: Rajko Jazbec VGČ II. član kom. za izobraževanje pri GZS. 
 

V delavnici »Administrativna podpora pri vodenju večjih intervencij« spoznamo gasilske 
formacije in različne načine vodenja.  
 
Osredotočimo se na strateški nivo vodenja. Spoznamo štab intervencije, posamezne resorje 
in funkcije. Pri tem nas najbolj zanima pretok informacij, ki je zelo pomemben za 
evidentiranje, to je naloge administrativne službe v štabu. 
 
Spoznamo vhodne in izhodne točke za pretok informacij v in iz štaba, lotimo se evidentiranja 
teh informacij. 
Spoznamo pomen vodenja DELOVODNIKA v štabu. Ugotovimo, katere podatke je potrebno 
zapisati in katerih ne. V nadaljevanju spremljamo in beležimo delo med operativnimi sektorji 
in štabom. Enako spremljamo področje logistike na terenu in delom posameznikov 
zadolženih za logistiko v štabu. Poseben poudarek je na spremljanju pretoka informacij med 
sprejemnim mestom (ali sprejemnimi mesti) in štabom, torej službo načrtovanja. 
Naslednji sklop informacij je usmerjen na obveščanje javnosti in medijev, preko pooblaščenih 
funkcionarjev. Seznanimo se z vlogo koordinatorja v štabu in evidentiramo informacije, ki so 
na njegovem področju pomembne za razvoj intervencije. 
 
Pri izvedbi delavnice uporabljamo IPS obrazce 100, 201 in 211, samostojno na podlagi potreb  
oblikujemo svoje dokumente. 
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V analizi ob zaključku pregledamo opravljeno in zabeleženo delo, izpostavimo dobro in slabo 
narejene naloge. Skupaj poiščemo uspešne rešitve za kakovostno opravljanje 
administrativnih nalog v štabu intervencije. 

 

 

4. Kje pa vas čevelj žuli 

Pobude in vprašanja za delavnico, ki jo vodijo predstavnice sveta članic GZS 

GZ Novo mesto: 

1. Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev na papirju in v 
praksi 

GZ Jesenice 

1. Motiviranje članic za sodelovanje v društvu 

Območna GZ Ptuj 

1. Kako izbirati teme za regijske posvete 

GZ Radeče 

1. Kateri so preverjeno uspešni pristopi, s katerimi članice pričnejo izražati zanimanje za 
strokovni del gasilstva, in ne samo družabni in administrativni? 

2. Aktivnosti z vidika GZ drugod po Sloveniji, ki povezujejo čim večje število gasilk 
različnih PGD-jev? 

3. Kaj ponuditi mladim gasilkam, da se bodo samoiniciativno vse bolj vključevale v 
aktivnosti društva in zveze? 

GZ Vodice: 

1. Kako premostiti lastno nizko samopodobo ženske gasilke? 

2. Kako prositi za pomoč? 

3. Kje najti motivacijo – moč za samo-izpostavitev? Kako se izpostaviti? Kakšne metode 
uporabiti? 

GZ Šentjernej 

1. Kako gasilci reagirajo pri intervencijah v romskih naseljih, kjer jih Romi obmetavajo s 
kamenjem? 
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5. Stres in izgorevanje na delovnem mestu 

Vodja delavnice: Leja Košir, dipl.del.ter. 

Stres na delovnem mestu in izgorelost ogrožata naše zdravje, znižujeta kvaliteto našega 
življenja, vplivata na delovno uspešnost, kot tudi na kvaliteto življenja ljudi, s katerimi živimo. 

Stres je normalen fiziološki odziv organizma na dražljaje iz okolja, ki motijo osebno 
ravnotežje. Gre za prirojen program telesnega prilagajanja novim okoliščinam in 
spremembam, ki jih doživimo kot ogrožajoče. Ali nas bo ta odziv varoval ali pa bo vir 
dodatnih težav, je odvisno od tega, kako stvarno je naše doživljanje zunanjih okoliščin. Če 
bomo kot stresno doživeli grožnjo z odpuščanjem, je to seveda normalen in zdrav odziv, saj 
se s tem zamaje naša varnost – razen če nas to tako iztiri, da se zlomimo ali zbolimo (vseeno 
si načeloma lahko poiščemo drugo službo). Zdrav odziv na tovrsten stres bi bilo poskus 
prizadevanje, da bi vendarle ohranili službo, ali pa iskanje nove službe. 

Pogosto je slišati, da izgorijo ljudje, ki v stresnih razmerah delajo preveč; izgorelost pogosto 
neustrezno enačimo s kroničnim stresom. To ne drži, kajti stres je zgolj sprožilec, ne pa tudi 
vzrok izgorelosti. Od človekovih izkušenj je namreč odvisno, katere situacije občuti kot 
stresne – in kako se nanje odziva. Pri nekom lahko stresne okoliščine povzročijo občutek 
nemoči in depresivnost, nekdo drug pa zmore tudi v obremenilnih okoliščinah poskrbeti zase 
in jih doživi le kot oviro, ki jo je treba premagati. Tretji se bo začel vse bolj deloholično 
truditi, se izčrpavati in izgorevati. Stres je torej le povod, ki lahko sproži proces izgorevanja, 
ni pa njegov vzrok. 

Kakšni so znaki in simptomi stresa in kaj se v telesu odvija ob stresu? 

Znaki in simptomi stresa so lahko različni. Stres se prične, kadar naletimo na katerega od 
stresorjev. Stresorji so ovire, zahteve, obremenitve ali izzivi, ki sprožijo stres. Poznamo 
stresorje ozadja (npr. vsiljen ritem dela, vsakodnevno hitenje na poti v službo, pomanjkanje 
materialnih dobrin), osebne stresorje in kataklizmične stresorje, ki doletijo udeležence neke 
katastrofe (npr. poplave, potresa, požara). Ko telo zazna zunanjo nevarnost, se pričneta 
izločati hormona adrenalin in noradrenalin. Adrenalin pospeši srečni utrip, krvni obtok v 
mišicah, ritem dihanja in znojenje, poviša vrednost sladkorja in maščob v krvi in zmanjša 
dejavnost prebavil. Nekateri stresorji, na primer stresorji, ki jih uvrščamo med kataklizmične, 
delujejo enako na vse ljudi. Na splošno pa velja, da se stresorji od človeka do človeka 
razlikujejo. Prav tako se razlikuje tudi prag stresa pri posameznem človeku. Kako občutljivi 
smo na stres, je odvisno od več različnih dejavnikov, tudi od dednosti in glede na to se 
pojavijo tudi različni znaki stresa. 

Kako premagati stres ? 

Kako premagati stres in njegove učinke? Naučiti se kontrolirati stres je izziv, ki se ga moderni 
človek, ki želi živeti dolgo in zdravo življenje, enostavno mora lotiti. V Ameriki stres zdravijo 
na posebnih klinikah, v Evropi pa se raje zatekamo k tečajem upravljanja s stresom. Ker je 
stres zelo subjektiven pojav (kar je za nekega človeka stresor, je za drugega lahko popolnoma 

https://www.burnout.si/bu/izgorelost-sai/stres-sai/biopsihologija-stresa-in-izgorelosti


30. POSVET ZA PREDSEDNICE KOMISIJ ZA ČLANICE - GASILKE V 

GASILSKIH ZVEZAH, TERME DOBRNA, 17. IN 18. 11. 2018 
 

Bilten - posvet članic 2018 Stran 13 
 

nemoteče), so tudi načini konstruktivnega soočanja s stresom od človeka do človeka različni. 
Terapije, s katerimi je mogoče učinkovito blažiti stres, so akupunktura, ayurveda, Bachova 
cvetna terapija, homeopatija, masaža, reiki joga in še nekatere druge. Pomagate si lahko tudi 
z obiskom psihologa ali terapevta. Večina tehnik za soočanje s stresom vključuje 5 osnovnih 
receptov: globoko dihanje, poslušanje pomirjujoče glasbe, smeh, menjava okolja (lahko tudi 
zgolj sprehod iz ene sobe v drugo) in vizualizacija samega sebe v neki ugodni situaciji. Kadar 
smo pod stresom, se bomo najhitreje znebili negativnih občutkov s pomočjo telesne 
dejavnosti. Najhitreje učinkujejo ‘kardio’ dejavnosti, kot so hitra hoja, tek, plavanje ali 
telovadba. Dobro je, da naštete tehnike kombinirate s sproščanjem. Tehnik sproščanja se 
lahko naučite na tečajih joge, načine sproščanja pa vam lahko predstavi tudi terapevt. 

Zelo pomembno je, da se vsi zavedamo, da stres doživljamo vsakodnevno, zato je prav, da 
našemu telesu pomagamo zmanjšati posledice le tega. Vsak lahko najde sebi primerno 
tehniko/aktivnost po kateri se bo počutil boljše ter bo z svojim življenjem bolj zadovoljen.   

 

 

6. Neurje v Črnomlju 

Vodja delavnice: Jože Vrščaj VGČ II. poveljnik GZ  

Zadeva:  Neurje s točo na območju občine Črnomelj dne 8. 6. 2018 in potek intervencije 
 
POVZETEK: 
Neurje s točo, ki se je razbesnelo 8. 6. 2018 okoli 16. ure je prizadelo dobršni del občine Črnomelj in 
pri tem povzročilo veliko škodo, saj so bila zrna toče velika tudi do 12 cm. Škoda je nastala na 
objektih, vozilih nasadih in poljščinah. Škoda na objektih se je z dvema nalivoma še povečevala, saj je 
zaradi poškodovane strešne kritine voda prodirala v objekte in povzročala dodatno škodo. Za 
ustrezno zavarovanje premoženja je bila izvedena intervencija, ki je trajala 5 dni, 4 ure in 7 minut je 
sodelovalo 2785 gasilcev in 295 drugih pripadnikov služb zaščite in reševanja ter pogodbenikov. V 
času intervencije je bilo s strani gasilskih enot s PVC folijo pokritih okoli 1110 objektov in več sto 
drugih, ki so jih začasno pokrili občani sami.  
 
Močno neurje s točo je povzročilo poškodbe na stvareh in v tekoči kmetijski proizvodnji. Po poročilu 
Občine Črnomelj je bilo poškodovanih 1.944 stanovanjskih hiš, 50 industrijskih objektov, 12 javnih 
zavodov, 2.723 gospodarskih in drugih objektov ter 9 objektov kulturne dediščine. Materialna škoda 
na objektih je po grobi oceni ocenjena na okoli 20 milijonov evrov.  
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Vsa materialna sredstva in prehrano za vse udeležence intervencije, so bila zagotovljena preko  
pogodbenikov in dobaviteljev. 
 
Ob zaključku intervencije je bila na pomoč poklicana Slovenska vojska, ki pomaga pri sanaciji objektov 
in prevozih materiala. 
 
OPIS INTERVENCIJE 
 
Petek, 8. 6. 2018 
V petek, 8. 6. 2018 okoli 16. ure je dobršen del občine Črnomelj prizadelo neurje s točo. Najbolj 

prizadete dele občine je prizadela toča z ledenimi zrni velikosti tudi do 12 cm. Toča, ki je padala 

približno 15 minut, je prizadela 24 naselij v Občini Črnomelj, ter najbolj naseljen del mesta Črnomelj. 

Povzročila je ogromno škodo na strehah vseh objektov, ki se nahajajo na območju, ki so ga zajele 

padavine. Poleg objektov, so bila poškodovana tudi vsa vozila, ki so se nahajala na prostem ter trajni 

nasadi in poljščine. Pas, ki ga je prizadelo neurje s točo je bil dolg okvirno 10 km in širok do 3 km. 

Gasilske enote so prejele prve pozive za interveniranje po nesreči ob 16:14 uri. Takoj po prejetju 

prvih informacij iz ReCO Novo mesto, o poškodovanih več kot 400 objektih v občini, je bil o tem 

obveščen poveljnik Civilne zaščite Občine Črnomelj in poveljnik Gasilske zveze Črnomelj, ki je zahteval 

takojšnje alarmiranje vseh gasilskih enot iz Gasilske zveze Črnomelj ter pomoč iz sosednjih Gasilskih 

zvez Metlika in Semič. Ker je neurje prizadelo tudi del Občine Semič, se enote iz Gasilske zveze Semič 

niso mogle odzvati klicu na pomoč, saj so odpravljale posledice na svojem območju. O dogodkih je bil 

obveščen tudi regijski poveljnik Gasilske regije Bela krajina. Glede na veliko število prizadetih 

objektov in velike potrebe po PVC foliji, ki jih s svojimi zalogami ni bilo moč pokriti, je bilo poslano 

zaprosilo na URSZR izpostava Novo mesto za pomoč po zagotovitvi PVC folije.  

O razmerah na terenu je bil s strani poveljnika Civilne zaščite Občine Črnomelj telefonsko obveščen 

tudi poveljnik Civilne zaščite za Dolenjsko regijo. V razgovoru je potrdil, da je že seznanjen o 

razmerah na terenu in da je o dogodku že govoril tudi s poveljnikom Civilne zaščite Republike 

Slovenije, ki mu je zagotovil, da bo izdana odredba o nudenju pomoči. 

Na terenu je prvi dan sodelovalo 350 gasilcev iz domače Gasilske zveze in Gasilske zveze Metlika. 

Glede na obseg neurja, prizadetost objektov in razpoložljivih sredstev in moštva, se so opravljala le 

nujna dela s ciljem preprečevanja oziroma zmanjševanja posledic padavin, ki so sledila v nadaljevanju 

dneva. Prioritetno se so obravnavali javni objekti: Zdravstveni dom Črnomelj, Vrtec Otona Župančiča 

Črnomelj – enota Čardak, ter enota Loka, Dom starejših občanov Črnomelj, Osnovna šola Loka in 

Kulturni doma Črnomelj. V nadaljevanju pa tudi industrijski objekti in stanovanjski objekti. Delo 

enotam na terenu je oteževal še dež, saj sta prvemu valu s točo tokom popoldneva in noči sledila še 

dva naliva dežja. Pod težkimi pogoji dela zaradi noči, premočenih oblačil, nevarnemu delu na spolzkih 

streh, so gasilci z delom vztrajali do polnoči, oziroma 1:30 ure naslednjega dne. Zaščitenih je bilo cca 

100 objektov. 

Po prejetem zagotovilu o izdaji odredbe o nudenju pomoči, je regijski poveljnik Gasilske regije Bela 

krajina vzpostavil kontakt s poveljnikom Gasilke zveze Slovenije in podal zahtevo po pomoči s strani 

gasilcev iz ostalih gasilskih regij v Sloveniji.  
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Sobota, 9. 6. 2018 
V soboto, 9. 6. 2018 je regijski poveljnik Gasilske regije Bela krajina uredil dodatno pomoč gasilcev iz 

regije Ljubljana III., Dolenjske regije in Posavske regije ter gasilci iz Vatrogasne zajednice Karlovačke 

županije. Na pomoč je prišlo 466 gasilcev z 90 gasilskimi vozili. Prioriteta je bila izvajanje zaščite 

predvsem stanovanjskih objektov s PVC folijo. Večina aktivnosti se je izvajalo na najbolj prizadetih 

območjih in javnih objektih visokega pomena. Na ogled situacije na terenu sta prišla predsednik 

Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar in poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije g. Srečko 

Šestan. Po ogledu prizadetih območij sta obljubila pomoč. V soboto je bilo zaščitenih 299 objektov. 

Nedelja, 10. 6. 2018 
Že v soboto, 9. 6. 2018 je regijski poveljnik Gasilske regije Bela krajina preko Gasilske zveze Slovenije 

uredil dodatno pomoč gasilcev iz regije Ljubljana I, Ljubljana II, Ljubljana III., Savinjsko – Šaleška, 

Notranjska, Zasavska, Celjska, Dolenske in Belokranjske regije, ter gasilci iz Vatrogasne zajednice 

Karlovačke županije. V intervenciji je v nedeljo sodelovalo 1080 gasilcev z 204 gasilskimi vozili. Poleg 

stanovanjskih objektov se je pristopilo k zaščiti tudi gospodarskih, ostalih pomožnih objektov ter še 

ostalih gospodarskih objektov, ki še niso bili ustrezno zaščiteni. V nedeljo je bilo zaščitenih 433. 

Ponedeljek, 11. 6. 2018 
V nedeljo, 10. 6. 2018 je regijski poveljnik Gasilske regije Bela krajina preko Gasilske zveze Slovenije 

urejal dodatno pomoč gasilcev iz ostalih gasilskih regij. Na terenu so bili dopoldan samo gasilci iz GZ 

Črnomelj, v popoldanskih urah pa še gasilci GZ Metlika, GZ Semič in gasilci iz OGP Dolenjske Toplice in 

OGP Žužemberk. Skupaj je bilo prisotnih 220 gasilcev z 47 gasilskimi vozili. Izvajali so se zaščitni ukrepi 

kot v nedeljo. Zaščitenih je bilo 86 objektov. 

Torek, 12. 6. 2018 
V ponedeljek, 11. 6. 2018 je regijski poveljnik Gasilske regije Bela krajina preko Gasilske zveze 

Slovenije uredil dodatno pomoč gasilcev iz gasilskih regij: Koroške, Podravska, Posavska, ter OGP 

Dolenjske Toplice in GZ Črnomelj. Na intervenciji je sodelovalo 189 gasilcev s 33 gasilskimi vozili. 

Zaščitenih je bilo 64 objektov. 

Sreda 13. 6. 2018 

V torek 13. 6. 2018 je odpravljalo posledice neurja s točo 480 gasilcev s 96 vozili in sicer je bila 

urejena dodatna pomoč iz gasilskih regij: Ljubljana I, Ljubljana II, Ljubljana III, Gorenjske, Dolenjske, 

Mariborske, Obalno Kraške in Podravske regije ter Belokranjske regije. Zaščitenih je bilo 128 

objektov.  
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Viri: Občina Črnomelj, Štab CZ občine Črnomelj in GZ Črnomelj 

Foto: GZ Črnomelj, Tomislav Urh 

 

 

7. Zgodovina Gasilk 

Vodja delavnice: Marinka Cempre Turk VKGČ II 

Človek je bitje, ki ustvarja zgodovino  

in svoje preteklosti ne more ponoviti,  

niti je ne more pozabiti. 

 (Wystan Hugh Auden) 

 

Poznavanje zgodovine je pomembno, kajti iz dogodkov in njihovih posledic se lahko poučimo 
tudi o življenju danes. Kar se je dogajalo v preteklosti, vpliva na današnje dogodke, zato je 
pomembno poznati dogodke in ljudi v zgodovini. Pregovor pravi, da je zgodovina učiteljica 
življenja in mi smo njeni učenci. Kakšni učenci smo, dobri ali slabi, pa je odvisno od nas 
samih. Poznavanje zgodovine vpliva na naše oblikovanje stališč in vrednot ter razumevanje 
sedanjosti. Iz zgodovine največkrat črpamo podatke, premalokrat pa doživetja in občutenja 
ljudi, njihovih želja, upanj ali bojazni. 
 

https://sl.wikiquote.org/wiki/Wystan_Hugh_Auden
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Zgodovino gasilk je v knjigi Ženske v gasilstvu zbral dr. Branko Božič, zgodovinar in nekdanji 
predsednik GZ Slovenije. Ob branju kronik gasilskih društev lahko zasledimo še posamezne, 
dragocene podatke o gasilkah v njihovih sredinah.  
 
Obdobje do I. svetovne vojne 
 
V kroniki PGD Dobračeva, ki jo je napisal dr. Marija Stanonik, najdemo podatek, da je 
blagajnik društva v knjigo odhodkov in izdatkov v letu 1904 zabeležil dohodek »članaric«. 
Poimenovanje kaže na težavo, ki jo je imel zapisovalec za poimenovanje žensk v društvu. In 
še zapis v tretji številki Gasilca iz leta 1907: »Gasilni društvi na Dobračevi in v Žireh sta dobili 
v domačih dekletih prav dobro oporo. Dekleta so se vpisala kot podporne članice ter skrbe 
med drugim za vse dekoracije pri društvenih veselicah. Podpornice društva imajo kot znak 
trobojen trak z napisom društva in gasilski emblem. To je prav posnemanja vredno tudi za 
druge kraje. Take trakove nabavlja po nizki ceni tvrdka M. Gerber v Ljubljani.«  
 
Arhiv PGD Dobrna je bil v času prve svetovne vojne uničen. Ohranile so se fotografije in nekaj 
zapiskov o ustanovitvi. Drag spomin na čase pred 1. svetovno vojno je fotografija iz leta 
1908. Na njej je ženska ekipa. Po ustnem izročilu so članice društva bile v večini žene in 
dekleta članov društva. Na fotografije je poveljnik društva Peter Orožnik, poleg njega stoji 
njegova žena. V žensko ekipo so bile včlanjene predvsem žene, ki so bile zaposlene v 
gostinskih lokalih in kopališču toplic Dobrna. Slikane so pred gasilskim domom ( napis v 
nemščini) na in ob dvoosni gasilski črpalki. In še ena zanimivost je ta, da je bila članica ekipe 
tudi ga, Rožanc, takratna lastnica hotelov v Dobrni. 
 
Zapis v kroniki PGD Bukovci nam posreduje podatke o ženskah, ki so gasile požar. 
Kmalu po ustanovitvi društva leta 1910 so bukovski gasilci nabavili ročno brizgalno - drugo na 
območju takratne ptujske gasilske zveze. Brizgalna je doživela svoj ognjeni krst, ko je 
zagorelo na zahodnem delu vasi in se je požar razširil na več hiš. Brizgalno je moralo 
poganjati dvanajst mož. Požar je dolgo trajal in gasilci pri brizgalni so bili že tako izmučeni, 
da so onemogli in so navzoči orožniki začeli priganjati za pomoč tiste moške, ki so stali ob 
strani in opazovali požar. Kmalu ni bilo več moških opazovalcev. Takrat sta prostovoljno 
pristopili k delu dve postavni mlajši ženski in pomagali črpati vodo. Pridružile so se jim še 
druge in kar naenkrat je bilo pri brizgalni 12 žensk, ki so krepko prijele za ročaje. 
 
Leta 1910 sta bili v Gasilsko društvo Stražišče pri Kranju sprejeti dve ženski. 
 
Zapis v kroniki PGD Idrija: 
3. marca 1912 so na izrednem občnem zboru GD Idrija v članstvo sprejeli delovne in podporne 
članice. 9. junija je ženski odsek izvolil Mici Bajt za načelnico in Jožefo Kenda za podnačelnico. 
Ob tej priložnosti so se fotografirale v enakih uniformah s delovnimi pasovi, čeladami in 
obute v visokih škornjih. Na fotografiji je napis v nemščini: Ženska četa Gasilskega društva 
Idrija, 9. junija 1912. 
 
Obdobje do II. svetovne vojne 
 
V poslovniku »Jugoslovanske gasilske zveze Ljubljana«, ki ga je leta 1920 pripravil njen 
starost Fran Barle, je zapisano: »Gasilsko društvo je četa, katero tvorijo samo redni člani 
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društva (gasilci). Ta poslovnik je prvič omogočal sprejem mladih članov. »Kdor želi  vstopiti 
kot redni član, temu se je prijaviti društvenemu načelniku. Prijavljenec mora biti 
neomadeževanega vedenja, krepkega zdravja, in najmanj18 let star. Prijavljenci nad 50 let se 
ne sprejemajo. Mladeniči od 14. do 18. leta se sprejmejo v društvo le kot gasilski naraščaj.« 
Kraljevina Jugoslavije je julija 1933 dobila prvi zakon o organizaciji gasilstva. V 7. členu pravi: 
«Prostovoljna gasilska četa je sestavljena ne glede na spol iz potrebnega števila telesno in 
nravno sposobnih državljanov, ki so dovršili 18. leto starosti.« V 9. členu opredeli: »Izvršujoči 
člani se dele v:  

1. Napadalni in obrambni odsek; 
2. Samaritanski (reševalni) odsek; 
3. Kulturno prosvetni odsek glasbeni, diletantski odsek, čitalnice, predavanja in pod). 

Član napadalnega in obrambnega odseka je lahko samo moški.« 
 
Prej omenjeni zakon je omogočal včlanjevanje žensk v gasilskih četah vendar se ženske niso 
vključevale. II. jugoslovanski kongres je bil od 13. do 15. avgusta 1939 v Ljubljani. Stekla je 
večja akcija za vključevanje žensk gasilk samaritank. V slavnostnem pohodu je sodelovala 
10.000 slovenskih gasilcev, od tega 900 naraščajnikov in 120 žensk samaritank.  
 

 
 

Gasilska uniforma po letu 1933 
Po II. svetovni vojni 
 
Po drugi svetovni vojni so v gasilske čete bolj množično vstopale ženske in dekleta. Na 
ustanovnem kongresu GZS 2. oktobra 1949 je Matevž Hace, prvi predsednik GZ Slovenije 
dejal: » Vsak aktiven član gasilskega društva in čete mora biti dejansko aktiven, pa bodisi to 
moški, ženska ali mladina. To se pravi, da se aktivno udeležuje gasilskih vaj, kulturno – 
prosvetnega dela , pomoči pri varovanju obče ljudskega in zadružnega imetja ter vseh del, ki 
jih predvidevajo zakoni in razne uredbe o prostovoljnih gasilskih društvih.«  Opozarjal je, da 
ni razmejitve med »ženskimi« in »moškimi« opravili ampak, da »morajo priti v odbore 
gasilskih društev, čet in okrajnih gasilskih zvez najbolj predani, pošteni in požrtvovalni ljudje 
ne glede na spol.«  V času ustanovnega kongresa GZS je bilo 6,45 % ženskega članstva. Na 
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ustanovnem kongresu sta kot delegatki sodelovali Vida Guček iz Trbovelj in Tinca Rebolj iz 
Novega mesta. 
Jeseni 1950 je GZS organizirala gasilsko šolo v Žireh. Trimesečni tečaj za gasilske častnike je 
obiskovalo 34 tečajnikov. Med njimi je bila Angela Ržek iz PGD Laze – Jakovica, ki je postala 
prva gasilska častnica. 
 

 
Gasilska uniforma po letu 1945 

 

Zelo počasi je naraščalo število članic in na III. kongresu so ugotovili, da povečanje števila 
članic ni v skladu s sprejetimi sklepi. Edina delegatka na kongresu Marija Rajh je prisotnim 
pojasnjevala vzroke. 
 
Leta 1972 zasledimo prvi dve članici gasilki, ki opravljata funkcijo tajnice občinske gasilske 
zveze, Berta Letonja in Milena Jamšek. 
Leta 1984 so v predsedstvu GZS tri gasilke ( Martina Bergoč, Anica Lupše in Marjanca 
Ogorevc). 
Leta 1988 je Marija Marinčič postala poveljnica PGD Gatina v GZ Grosuplje.  
 
To je samo delček zgodovine o ženskah v gasilstvu. Na nas je, da se potrudimo in zberemo 
podatke o gasilkah v naših društvih ter jih zapišemo. 

 

8. Gasilska preventiva 

Vodja delavnice: mag. Dejan Jurkovič VGČ I., predsednik komisije za preventivo GZS 

 
Ko v splošni javnosti govorimo o gasilcih, največkrat ljudje pomislijo na operativnega gasilca, 
ki se bori z ognjenimi zublji in rešuje življenja ob požarih ter rešuje življenja in premoženje ob 
naravnih in drugih nesrečah.  

 
Ampak gasilci in gasilke vemo, da gasilstvo že dolgo ni več samo izvajanje operativnih nalog, 
ki jih izvajajo člani moškega spola, ampak da je gasilstvo kompleksna dejavnost znotraj 
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katere imajo posebno vlogo gasilska mladina, članice in veterani. Za razliko od mladine in 
veteranov, ste članice lahko tudi operativne gasilke in z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da 
vas je v operativnih vrstah vedno več. 

 
Pomemben del v gasilstvu je tudi požarna preventiva, ki združuje ukrepe, ki preprečujejo 
nastanek požara in/ali omejujejo njegove posledice. Za udejanjanje programskih usmeritev s 
področja preventive, ki so bile sprejete na kongresu je zadolžena komisija za preventivo na 
GZS. Tako je med drugim ključna naloga komisije, da nadaljuje z izobraževanjem za 
specialnost preventivec in izvedbo permanentnih usposabljanj za vse, ki uspešno opravijo 
usposabljanje po programu preventivec. Do sedaj je od leta 2013 bilo usposobljenih 164 
tečajnikov za specialnost preventivec, od tega vas je bilo le 14 članic. 

 
S pomočjo preventivcev in vodstva na vseh nivojih v gasilski organizaciji, pa seveda z vašo 
pomočjo, moramo okrepiti ustanavljanje in delovanje Komisij za preventivo na ravni gasilskih 
zvez in društev. Pomen preventivnih komisij ni samo v ozaveščanju občanov, ampak tudi v 
izobraževanju in ozaveščanju članic in članov gasilskih društev. Nove vrste materialov in 
načini gradnje med intervencijo ogrožajo gasilce, zato morajo biti gasilci zaradi svoje varnosti 
poučeni tudi o novostih na tem področju.  

 
Znanje na področju požarne preventive bo vertikalno lažje prešlo do končnega uporabnika 
(občanov in gasilcev), če bodo na ravni gasilskih zvez in društev ustanovljene komisije za 
preventivo. Zato vas ob tej priložnosti pozivam, da se začnete aktivno ukvarjati s preventivo, 
si pridobite dodatnega znanja s področja preventive na tečaju za specialnost preventivca in 
da ste pobudnice ustanovitve, v kolikor že nimate ustanovljenih, komisij za preventivo v 
vaših zvezah in društvih.  

 
Sam osebno pa si tudi želim, da bo komisija za preventivo v prihodnosti sestavljena s katero 
izmed vas članic, da bomo tudi mi člani komisije za preventivo, kot pravijo naši veterani v 
šali, »postali ljudje«. 

 
Spoštovane predsednice komisij za članice, na vašem dvodnevnem posvetu vam želim 
uspešnega dela in da boste v sproščenem okolju stkale nova prijateljstva, izmenjale izkušnje 
in odšle domov bogatejše z dodatnimi informacijami ter dodatnim znanjem, ki ga boste 
pridom uporabile pri svojem vsakdanjem življenju in delu v gasilstvu. 

 
Z gasilskim pozdravom: »V slogi je moč, na pomoč!«. 
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9. Uniformiranost Gasilk – navodilo o nošenju. 

 

Vodja delavnice: Elizabeta Čampa GČ II., predsednica Sveta članic GZS 

Osnovni deli uniforme: klobuček, jakna, krilo ali hlače, bluza (kratek ali dolg rokav), kravata.  

Jakna je izdelana po kroju kostima, v spodnjem delu z notranjima žepoma, ki imata zunaj 
nakazan preklop širine 4,5 cm, na katerem je v sredini prišit gasilski gumb zlate barve, 
premera15 mm. Na notranji strani jakne na sprednjem delu sta dva žepa, en za robec in en 
za denarnico (eden je navpičen). Jakna ima dva nakazana prsna žepa, nad levega se 
pripenjajo priznanja in odlikovanja, nad desnim pa je prostor za ploščico z imenom. 

 

 

Višina žepa = prsna višina - 1/5 višine. 
Širina žepa = pri manjših konfekcijskih številkah je 9 cm, pri večjih pa 10 cm. 

 

Po sredini obeh prednjih delov suknje je šiv, ki sega od ramen do zaključka roba jakne. Jakna 
se zapenja s 3 gasilskimi gumbi zlate barve, premera 22 mm. Na ramenih sta prišiti epoleti, ki 
se zapenjata z zlatim gumbom premera 15 mm. Širina epolete pri rami je 5 cm, pri gumbu pa 
4 cm. Jakna je opremljena s čini, položajnimi funkcijami in na rokavu z znakom pripadnosti. 

Krilo je sestavljeno je iz 4 pol, v A liniji, izdelano z notranjim pasom in podlogo. Na sredini 
sprednjega dela je sestavni šiv pošit 0,5 cm, ostali šivi pa so razlikani.  Krilo se zapenja zadaj s 
skrito zadrgo in gumbom. Dolžina krila je sredina kolena (odstopanje + 5 cm). 
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Klobuk (- 100% volna, temno modre barve) je opremljen z gasilskim znakom in vrvico barve 
glede na čin (rdeč, srebrn, rumen, zlat, pri činu visoka gasilska častnica je opremljen tudi z 
lovorjevimi zlatimi listi). Velikost klobuka določi proizvajalec glede na standarde za 
konfekcijo. 

Klobuk je obrobljen in opremljen z notranjim bombažnim trakom. 

Izdelava klobuka je prilagojena  telesnim meram posameznice (merjenje glave – skica ). 

Klobuk se nosi tako, da so sprednji lasje pod klobukom, rob klobuka pa cca cm nad obrvmi. 

Kravata: Pri kravatah za gasilsko uniformo ni sprememb in ostaja enaka kot do sedaj. 
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Bluza s kratkimi rokavi je rahlo telirana. Nosi se s krilom ali hlačami. Bluza je izdelana s 
kratkimi rokavi. Bluza se nosi za krilom ali hlačami in NE čez. 

Na bluzi s kratkimi rokavi so izdelane naramne epolete (širina epolete pri rami je 4 cm, pri 
gumbu pa 3,5 cm). Dolžina bluze je hrbtna dolžina +18 cm (glede na konfekcijsko številko). 
Bluza s kratkimi rokavi se nosi s kravato.   

      

Bluza z dolgimi rokavi je rahlo telirana. Nosi se s krilom ali hlačami. Bluza je izdelana z 
dolgimi rokavi. Bluza se nosi za krilom ali hlačami in NE čez. 

Na bluzi z dolgimi rokavi ni naramnih epolet. Dolžina bluze je hrbtna dolžina +18 cm (glede 
na konfekcijsko številko). Bluza se spredaj zapenja s sedmimi gumbi. Nima žepov. 

 

Hlače so modernega ravnega kroja, brez žepov, likane na rob. V stranskem šivu je všit rdeč 
egalizir trak, širok 1 mm. Hlače imajo raven pas širine 3,5 cm ter všite zanke za pas. Zapenjajo 
se z zadrgo in gumbom na pasu. 
 
Članice lahko pri gasilski uniformi celo leto nosijo hlače. (Pravila gasilske službe 
prostovoljnih gasilcev, člen 6.8.) 
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Članice pri uniformi praviloma nosijo krilo, lahko tudi hlače. V paradi in ešalonu članic se 
obvezno razvrstijo najprej članice v krilih, za njimi pa članice v hlačah. 
 

 

Vsi deli uniforme morajo biti opremljeni z zaščitnim znakom kakovosti Gasilske zveze 
Slovenije, ki ga proizvajalci dobijo na podlagi vzorca in sklenjene pogodbe z Gasilsko zvezo 
Slovenije.  

Ostala oprema k celostni podobi gasilke v uniformi: 

Čevlji: Zaprti salonarji črne barve. 

- Tudi v toplem delu leta drugačno obuvalo ni dovoljeno. 
- Peta okrog 5 cm. 
- V zimskem času ( na prostem), če gasilka nosi krilo, so dovoljeni črni škornji. 
- K hlačam se nosijo primerni zaprti čevlji ali škornji črne barve. 

 

Gasilski plašč ali vetrovka za hladnejše ali deževne dni. 

Rokavice – v hladnejšem obdobju lahko nosimo črne rokavice (volna, flis, usnje). Rokavice ne 
smejo imeti barvnih dodatkov. 

K uniformi nosimo nogavice kožne (sahara) barve. Tudi v toplem delu leta se nosijo nogavice 
kožne barve. 

Ostala navodila: 

- Če gasilka ni v postroju, ima lahko črno manjšo torbico. 
- V postroju torbica ni dovoljena.  
- V poletnem času gasilke lahko nosijo uniformo brez jakne s kravato, razen ob 

svečanih opravilih kot so parade, prireditve GZS in drugih organizacij, razvitje 
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prapora, pogrebi, častne straže nošenje in spremljanje prapora ter poročanje pred 
postrojem. 

- Če so gasilke v bluzi izven postroja, nošenje klobuka ni obvezno. 
- V cerkvi gasilke nimajo klobuka na glavi. 

 

Koristni nasveti: 

- Uniforma je dogovorjeno oblačilo, značilno za določeno skupino ljudi ali organizacijo, 
zato jo nosimo v skladu s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Objavljena so 
na:  
http://www.gasilec.net/pravila-gasilske-sluzbe-prostovoljnih-gasilcev 

- Če smo v dilemi glede nošenja, pogledamo v pravila, lahko pa povprašamo poveljnika 
društva ali GZ  oz.  predstavnico sveta, ki  morajo imeti uniformiranost v malem prstu. 

- Gasilka, ki nosi gasilsko uniformo z oznakami in čini, predstavlja gasilsko 
organizacijo, zato mora skrbeti za svoj izgled in primerno vedenje v skladu s 
Kodeksom etike prostovoljnih gasilcev. 

- Če opazimo, da katera gasilka ne nosi uniforme  v skladu s pravili, jo na vljuden način 
podučimo, ker morda z navodili o nošenju uniforme ni seznanjena.  

- Na paradah ali drugih svečanostih naj bi vodja parade oz. svečanosti poskrbel za 
uniformiranost po PS, torej poveljnik ali podpoveljnik. 

- Predsednica komisije za članice v PGD, na GZ ali v regiji poskrbi za seznanjenost s 
pravili glede nošenja gasilske gasilke na svojem področju. 

 

PRAVILA GASILSKE SLUŽBE PROSTOVOLJNIH GASILCEV – člen 6.8 

Nošenje gasilske uniforme in delovne obleke Člani gasilske organizacije nosijo gasilsko 
uniformo in delovno obleko s pripadajočimi oznakami v skladu s PGSPG. Pri nošenju gasilske 
uniforme se uporabljata obutev in pas za hlače, oboje črne barve. Članice v krilih nosijo 
hlačne nogavice kožne barve, člani pa nogavice temno modre barve. V primeru, da se v 
zimskem času pod suknjičem uniforme nosi pulover, mora biti le-ta enake barve kot 
uniforma. Pri nošenju delovne obleke se uporabljajo obutev in pas za hlače, oboje temne 
barve, ter nogavice temno modre barve. V letnem času lahko člani in članice pri gasilski 
uniformi nosijo srajco s kravato brez suknjiča, razen častne straže, vodstva parade in častne 
enote ter pri nošenju in spremljanju prapora ter predaji raporta. Članice pri uniformi 
praviloma nosijo krilo, lahko tudi hlače. V paradi in ešalonu članic se obvezno razvrstijo 
najprej članice v krilih, za njimi pa članice v hlačah. Paradni pas in bele rokavice nosijo gasilci 
pri častnih enotah, pri nošenju in spremljanju prapora, pri predaji raporta na paradah ter v 
postrojih, če nosijo čelade. Članice ob uporabi čelade, pasu in rokavic nosijo hlače. Gasilci v 
srajcah izven postroja ter v gasilskih uniformah ali delovnih oblekah v notranjem prostoru 
niso dolžni nositi pokrival. V letnem času lahko člani in članice nosijo delovno obleko brez 
bluze, razen pri izvajanju tekmovalnih disciplin in nalog gasilske službe, pri katerih bluza 
pomeni zaščito. Sestavni deli delovne obleke se uporabljajo glede na letni čas in vremenske 
razmere. Podrobnejše zahteve so urejene s Pravilnikom o gasilskih uniformah, oznakah, 
činih, opremi ter izkaznicah.  

http://www.gasilec.net/pravila-gasilske-sluzbe-prostovoljnih-gasilcev
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Regija: GASILSKA ZVEZA GORENJSKE 

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

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

10 10 134 PGD in  
18 PIGD 

33 komisij je vpisanih 
v Vulkan 
V okoli 80 PGD delajo 
članice 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2018 
 

32. SREČANJE ČLANIC GZ GORENJSKE 
V soboto 16. 6. 2018 je v organizaciji 110-letnice PGD Mavčiče potekalo 32. srečanje članic 
GZ Gorenjske. Na srečanju članic je sodelovalo 58 ekip. Tekmovalni del je bil sestavljen iz 
vaje raznoterosti, vaje s hidrantom in teoretičnega dela z vprašanji Matevža Haceta in 
zgodovine kraja Mavčiče. Prehodni pokal je prejela ekipa PGD Rateče Planica. Po podelitvi 
nas je zabaval Dejan Vunjak. Zahvala organizatorjem za odlično izpeljan dogodek ter zahvala 
sodnikom za njihov prispevek k dobro izpeljanem srečanju. 

 

 
 

6. TAKTIČNA VAJA ČLANIC GZ GORENJSKE 
 
V letu 2018 je bila organizacija 6. Taktične vaje v organizacije GZ Radovljica. Vaja je bila 
izvedena v soboto, 18. 8. 2018 na osnovno šolo Staneta Žagarja na Lipnici. Na vaji je 
sodelovalo 60 članic, ter nekaj članov, ki so bili na mestu strojnikov. Sodelovale so članice iz  
6 GZ (Kranjska Gora, Jesenice, Tržič, Kokra, Kranj in Radovljica) v sodelovanju z GARS 
Jesenice je bilo na vaji uporabljeno vozilo z avto lestvijo. Na vaji so sodelovali trije 
ocenjevalci  Ciril Tomše, Iztok Potočnik in Andrej Kodeh član komisije za analitiko GZG. 
Namen vaje je predvsem vaja sama, saj članice lahko tudi v praksi pokažemo vse svoje 
pridobljeno znanje.  
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              POSVET ČLANIC GZG in PGD 
 

Posvet članic bo potekal 8. 11. 2018 v organizaciji GZ MO Kranj v Stražišču. Program bo 
razdeljen na strokovni del, ki bo vključeval predavanja. Prvi posredovalci predavatelj Dejan  
Rogelj;   Gasilstvo, stres, partner in družina predavateljica Tatjana Štremfelj in Intervencija 
na Mlaki, predavatelj Tomaž Vilfan. Po strokovnem delu posveta sledi poročilo članic GZG in 
GZS ter družabni del.  

 
Ana Zavelcina 
Predsednica Komisije za članice GZ Gorenjske 
 

Posvet članic regije: 
 

Pomurje 

Datum:  
 

20.10.2018 

Kraj: 
 

Križevci v Prekmurju 

Število prisotnih: 
 

335 

Dnevni red in vsebina posveta: Pozdravni nagovori 
Uniformiranost članic – tov. Vladimira Bučevec 
Reševanje Tajskih dečkov – tov. Marko Šajnovič 
Nekaj za smeh – KUD 
Večerja in druženje – glasbena skupina Blue Planet 

Pobude in vprašanja: 
 

Nadaljevanje posvetov v takšni obliki, da se združujejo članice iz 
obeh strani reke Mure. 
 

Zaključki posveta: 
 
 

Posvet je bil lepo obiskan, saj je bilo 335 članic iz 19 GZ od 21, ki 
jih šteje Pomurska regija.  
Članice so bile zelo zadovoljne s predstavitvijo uniformiranosti, 
saj  se vedno najde nekaj, kar je potrebno vedno opozarjati. Tudi 
predavanje o Tajskih dečkih, je bilo zelo zanimivo, saj smo začutili 
stisko mladih fantov, ki so bili ujeti v jami, kot tudi njihovih 
staršev in sorodnikov zunaj. Prikazana je bila tudi pomoč 
reševalcev celotnega sveta. 
Posvet  je imel tudi dobrodelno noto, saj smo zbirale 
prostovoljne prispevke za našo tov. gasilko iz Postojne, katere 
smo predale tov. Vladki, ki jih je odnesla v roke pomoči potrebni 
pridni gasilski tovarišici, ki ji življenje piše hudo zgodbo.  
 Ob veselem skeču, smo se lepo nasmejale in se spomnile »ko 
voziš ne pij«. Po večerji je sledila zelo sproščena zabava ob glasbi, 
kjer je plesala in se zabavala celotna dvorana. 
 

Poročilo pripravila: 
 

Ingrid Lončar 
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Posvet članic Zasavske regije 

Število GZ v regiji 
 

Število delujočih Komisij 
za članice GZ v regiji 

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

3 3 23 PGD + 5 PIGD 22 
 

 
V regijo Zasavje so vključene tri gasilske zveze in sicer: GZ Hrastnik, GZ Trbovlje in GZ Zagorje, ker smo 
ena manjših regij tako po površini kot po številu društev, članice Zasavske regije že vrsto leto uspešno 
sodelujemo s Posavsko regijo. Članice regije Zasavja smo tudi v letu 2018 delale po izdelanem in 
sprejetem planu. Vsaka GZ ima izdelan tudi svoj plan dela Komisije za delo s članicami pri GZ.  
 
V letu 2018 smo se udeležile naslednjih skupnih aktivnosti: 
 

 Januarja 2018 smo na skupnem sestanku s Posavsko regijo izdelale plana obeh regij. 
 

 Z volitvami imamo v GZ Trbovlje in GZ Hrastnik novi predsednici 
 

 V marcu smo se članice udeležile izobraževanja v Tržiču in ga tudi pohvalile.  
 

 V aprilu se udeležile regijskega posveta Zasavje in Posavja v Sevnici. Izvedena so bila  
predavanja »Ženske v moškem svetu« ga. Sanja Lokar; »Množična nesreča na primorski 
avtocesti« Gregor Vidrih in »Večje nesreče v Posavju« Gašper Janežič. Po dobrem kosilu, kjer 
smo si izmenjale mnenja, izkušnje je sledil še ogled sevniških znamenitosti - grad.  
 

 V maju smo se članice regije Zasavje udeležile 17. Kongresa GZS na Ptuju.  
 

 V juliju so se udeležile 10. pohoda članic GZS na Kamniško sedlo. 
 

 Konec avgusta so se udeležile Medgeneracijskega srečanja v Velenju. 
 

 V okviru meseca požarne varnosti smo se udeležile »Okrogle mize na Raki«. Zbrale smo se pri 
PGD Veliki Trn, kjer je predsednik predstavil njihovo društvo. Sledil je ogled njihove 
znamenitosti »Naša hiša 470« to je stara šola, ki je bila obnovljena, v njej je sedaj urejena 
stara učilnica in muzejska zbirka predmetov ter orodij iz kraja. Povzpele smo se še najvišjo 
točko kraja, do cerkve sv. Duha, katera se nahaja na nadmorski višini 470 m (od tu tudi 
poimenovanje osrednje večnamenske stavbe) – župnik Marko Burger je predstavil 225 let 
staro župnijo in 133 let staro cerkev. Nadaljevale pot na Rako, kjer je sledilo predavanje oz. 
delavnica poslovnega bontona in pravilnega komuniciranja ge. Irene Potočar Papež. Sledil je 
še praktični prikaz temeljnih postopkov oživljanja Luke Ajdiška iz ZD Krško. Ogledale smo si 
lahko razstavo otroških risbic iz tamkajšnjega vrtca na letošnjo temo »112 – klic v sili«.  
 

 V mesecu novembru se udeležimo Posveta predsednic in namestnic komisij za članice GZ 
letos v Dobrni.  
 

 Vsaka gasilska zveza organizira prednovoletno srečanje članic.  
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Tako kot prejšnja leta se tudi letos izvoljene članice trudimo, da realiziramo zastavljeni cilj. Zavedamo  
se, da so se delovne obveznosti zelo spremenile, primanjkuje nam časa in v veliki meri je odvisno od 
pripravljenosti sodelovanja članic in drugih dejavnikov. Na svoje opravljeno delo in da smo del velike 
humanitarne organizacije smo članice ponosne. Brez  podpore in pomoči vodilnih na ravni društev, 
zveze in regije, ne bi dosegle zastavljenih ciljev. Hvala. 
 
Na pomoč! 
 
Helena Odlazek, VGČ I, org. 
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Posvet članic regije: 
 

Notranjske regije  

Datum:  
 

5. 10. 2018 

Kraj: 
 

Logatec – GZ Logatec 

Število prisotnih: 
 

85  

Dnevni red in vsebina posveta: 
 

Dnevni red:  
1. Pozdrav gostitelja 
2. Predavanje Ustvarimo reševalni pas - Anže Albreht 
3. Predavanje Zdrav pristop življenja k bolezni - Darja Rojec 
4. Predstavitev dela članic v Notranjski regiji - Pavla 

Ponikvar 
5. Razno 
6. Zaključek posveta in druženja 

Pobude in vprašanja: 
 

Po uvodnem delu in nagovoru predsednice Gasilske zveze 
Logatec Mojce Cempre,  so zbrane članice pozdravili tudi naši 
gostje:  namestnica predsednika GZS  Janja Kramer Stanjko, član 
upravnega odbora GZS Franjo Bukovec in  namestnica sveta 
članic GZS, ki je tudi predsednica komisije za članice  Notranjske 
regije, Pavla Ponikvar. Delovanje članic je pohvalil tudi župan 
občine Logatec Berto Menard, ki je ob tej priložnosti tudi podaril 
knjigo  Po Krpanovih sledeh  vsaki udeleženki posveta. Ker je 
posvet izobraževalne narave, smo k sodelovanju  povabili 
Anžeta Albrehta in Darjo Rojec. Anže Albreht  nam je predstavil 
odmevno akcijo Ustvarimo reševalni pas, katere glavni akter je 
bil prav on. Odigral je ključno vlogo pri zakonski ureditvi 
formiranja reševalnega pasu na slovenskih avtocestah. Darja 
Rojec pa je aktivna članica Europe Donna, slovenskega 
združenja za boj proti raku dojk, tudi sama z izkušnjo te 
zahrbtne bolezni, ki jo je delila z udeleženkami posveta. 
Ozavestila nas je, kakšni so dejavniki tveganja raka na dojki in 
kako lahko s preventivo preprečimo zbolevanje za rakom dojk. 
Predsednica komisije za članice Notranjske regije Pavla Ponikvar 
je podala plan dela in poročilo  o delovanju članic v gasilskih 
zvezah Logatec, Vrhnika, Loška dolina in Cerknica. 

Zaključki posveta: 
 
 

Ob zaključku srečanja  je za razvedrilo in sprostitev poskrbela 
Klapa Kamerati, ki nas je prijetno zabavala tudi na neuradnem 
delu posveta.   Izmenjava izkušenj in klepet  je potekal  ob 
pogostitvi, katero so pripravile članice domačih društev in 
kmetija odprtih vrat Šinkovec iz Medvedjega Brda. Udeleženke 
so bile z vsebino in pripravo zelo zadovoljne in se že veselijo 
posveta drugo leto, katerega bo pripravila gasilska zveza 
Cerknica. 
 

Poročilo pripravila: 
 

Irena Gostiša 
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Posvet članic regije: 
 

Severnoprimorska regija 

Datum:  
 

24.11.2018 

Kraj: 
 

Breginj, Kobarid- GZ Kobarid 

Število prisotnih: 
 

/ 

Dnevni red in vsebina posveta: 
 

1. Ob 09. uri zbor vabljenih v prostorih PGD Breginj, kjer 
sledi sprejem z dobrodošljico. Sledil bo ogled in 
predstavitev PGD Breginj, ogled starega vaškega jedra in 
kratka predtavitev regijske vaje Potres Breginj, ki je bila 
izvedena v letu 2016. 
 

2. Ob 13. uri kosilo in ogled muzeja Planike Kobarid, po 
kosilu pa kratek sprehod do slapa Kozjak. 
 

3. Ob 15. uri ogled prostorov PGD Kobarid, spoznavanje 
vozil, tehnike, organiziranost in njihovo delovanje kot 
osrednjo enoto GZ Kobarid.  

 
4. Pred zaključkom posveta, nas čaka kratka vožnja z 

gasilskim starodobnikom in druženje.  
 

Pobude in vprašanja: 
 

/ 
 

Zaključki posveta: 
 
 

Želimo, si dobre udeležbe posveta, saj je program dobro 
sestavljen, tako iz izobraževalne in strokovne vsebine, kot tudi iz 
kulturnega in družabnega dela. 
Hvala vodstvu GZ Kobarid, PGD Kobarid in PGD Breginj za 
sodelovanje in trud. 
 

Poročilo pripravila: 
 

Katarina Kenda Maver, NGČ 
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Posvet članic regije: 
 

REGIJE LJUBLJANA III. 

Datum:  
 

14.4.2018 

Kraj: 
 

PGD KOMENDA 

Število prisotnih: 
 

36  

Dnevni red in vsebina posveta: 
 

Po uvodnem pozdravu sem najprej predstavila delo članic regije 
Ljubljana III. in delo sveta članic GZS. S predavanjem je 
nadaljevala tov. Vladimira Bučevec o psiho-socialni pomoči- 
gasilski zaupnik- namenjeni operativcem in nam samim. 
Operativni gasilci se namreč večkrat znajdejo v težkih situacijah 
ob prometnih nesrečah ali večjih intervencijah, ko je dobro, če 
se lahko nekomu zaupajo in se z njim pogovorijo. 
Tov. Brane Knehtl nam je predaval o moči pozitivnega mišljenja, 
nam predstavil svojo življenjsko zgodbo- kako je trikrat zbolel za 
rakom in ga z močno voljo do življenja tudi premagal. 
Tov. Roman Koncilija iz PGD Moste in njegovi gasilci so nam 
predstavili vajo tekmovanja Fair Combat. Gasilke smo  lahko 
same preizkusile, kako težka je vaja in koliko moči je potrebno 
za izvedbo le te. 

Pobude in vprašanja: 
 

Članice si na posvetih nabiramo nova znanja in izkušnje. 
Posebnih vprašanj ni bilo. 
 

Zaključki posveta: 
 
 

Na koncu sem se zahvalila PGD Komenda za organizacijo 
posveta, predsedniku in poveljniku GZ Komenda, regijskemu 
predsedniku in predavateljem.  Posebna zahvala pa gre članicam 
PGD Komenda za vse dobrote, ki so nam jih pripravile. Posvet 
smo zaključile ob neformalnem druženju in toplem obroku na 
planinskem domu v Komendi. 
 

Poročilo pripravila: 
 

Marta Moneta NGČ. 
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Posvet članic regije: 
 

Posavska in Zasavska regija 

Datum:  
 

14.04.2018 

Kraj: 
 

Sevnica-GZ Sevnica 

Število prisotnih: 
 

60 članic 

Dnevni red in vsebina posveta: 
 

Program posveta: 
1. Sprejem udeleženk 
2. Pozdrav gostitelja, predsednice komisije za članice posavske 
in predsednice komisije za članice zasavske regije 
3.  Ženske v moškem svetu, predavateljica ga. Sonja Lokar 
4. Množična nesreča na primorski avtocesti, predavatelj Gregor 
Vidrih 
5. Večje nesreče v Posavju, predavatelj Gregor Vidrih 
6. Klepet in izmenjava mnenj 
7. Kosilo in ogled sevniških znamenitosti 

Pobude in vprašanja: 
 

Udeleženke posveta navdušene nad vsebino posveta, predvsem 
nad predavanjem ženske v moškem svetu, saj smo slovenske 
ženske glede enakopravnosti z moškimi skorajda v svetovnem 
vrhu. G. Lokar je opozorila, da pridobljene pravice žensk niso 
zagotovljene za vedno in da si je treba za ohranitev in pridobitev 
novih, vseskozi prizadevati v vsakdanjem življenju. V 
nadaljevanju programa sta nam v sliki in besedi predstavila  
predavatelja množične nesreče na Primorki in večje nesreče v 
Posavju- tragična nesreča na Savi, od katere je letos junija 
menilo 10 let. Iz obeh predstavitev je bilo razvidno, kako 
pomembno je spoštovanje in sodelovanje med vsemi vpletenimi 
organizacijami na tako obsežnih intervencijah. 
Na koncu vprašanj ni bilo, zato smo posvet sklenile z vodenim 
ogledom sevniškega gradu. 
 
Podane so bile informacije o kreiranju Sveta regije Posavje za 
mandatno obdobje 2018-2023, o XVII. Kongresu GZ Slovenije  na 
Ptuju in uniformiranosti članic s strani tov-ce. Ane Somrak. 

Zaključki posveta: 
 
 

Potrudimo se, da vsak posvet ima različne teme predavanj, 
predvsem strokovne teme, saj tudi posveti so del izobraževanja. 
Naslednja tri leta se bodo posveti organizirali v Zasavski regiji, 
tako da se dobimo v GZ Zagorje ob Savi. 
 
Pohvala članicam GZ Sevnica za odlično organiziran in izpeljan 
posvet. 
 

Poročilo pripravila: 
 

Vesna Kozole, GČ 
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Posvet članic regije: 
 

Regijski posvet za članice podravske regije 

Datum:  
 

13.11.2018 (ob 17.30 uri) 

Kraj: 
 

Ptuj, (Gasilski dom Ptuj, Natašina pot 1/a, 2250 Ptuj) 

Število prisotnih: 
 

Pričakujemo 200 članic 

Dnevni red in vsebina posveta: 
 

1. Otvoritev in pozdrav 
2. Operativni načrt vaje članic (Vižintin Dušan) 
3. Gasilstvo – Ptuj z okolico (Liponik Janez) 
4. Film o XVII. Kongresu GZS na Ptuju, 18. in 19.5.2018 
5. Razno 

 
 
Po zaključku uradnega dela posveta bo potekalo druženje ob 
prigrizku in zvokih harmonike mlade harmonikašice iz PGD 
Benedikt (GZ Lenart). 
 

Pobude in vprašanja: 
 

 

Zaključki posveta: 
 
 

 

Poročilo pripravila: 
 

Jelka Hojnik, GČ  
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Regija: POSAVJE 

Število GZ v regiji 
 

Število delujočih 
Komisij za članice GZ v 
regiji 

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

3 3 71 PGD + 2 PIGD 38 
 

 
Delovanje članic Posavke regije je aktivno in razširjeno na vsa področja v gasilstva. Sodelovale smo 
pri organizaciji in izvedbi različnih prireditev, se izobraževale in udeleževale različnih gasilskih 
tekmovanj na nivoju društev, gasilskih zvez in državnega tekmovanja. Članice regije Posavje smo 
izdelale in sprejele plan v katerega smo vključile plan članic GZS in ga dopolnile s svojimi 
aktivnostmi. 
Kot že leta po prej smo tudi v letu 2018 veliko sodelovale in se udeleževala ter izvedle skupne 
aktivnosti z članicami regije Zasavje; imele skupni sestanek, regijski posvet članic Posavke in 
Zasavske regije in Okroglo mizo na Raki. 
 
Posavske članice vseh treh GZ Brežice, Krško in Sevnica smo v letu 2018 skoraj v celoti izpolnile 
sprejet plan; 

 Leto smo pričele s skupnim sestankom z Zasavsko regijo in tako izdelale plan obeh regij 
 

 Izvedba občnih zborov po društvih in GZ 
 

 V marcu se udeležile posveta članic GZ Slovenije v Tržiču 
 

 V aprilu GZ Sevnica izvedla regijski posvet Posavskih in Zasavskih članic na teme predavanj; 
Ženske v moškem svetu, Množična nesreča na primorski avtocesti in Večje nesreče v 
Posavju ter ogledala sevniške znamenitosti 

 

 V začetku maja smo se udeležile Florjanove maše ter 18. in 19.5.2018 XVII. Kongresu GZS na 
Ptuju. 

 

 25.08.2018 smo se udeležile 5. Medgeneracijskega srečanja GZ Slovenije v Velenju 
 

 23.09.2018 udeležba članic in veterank na državnem gasilskem tekmovanju v Gornji 
Radgoni 

 

 V mesecu požarne varnosti smo se udeležile Okrogle mize na Raki, ki jo vsako leto 
organizira GZ Krško v sklopu dneva odprtih vrat in pokalnega tekmovanja PGD Raka.  
Na Velikem Trnu smo si ogledale Našo hišo 470 in pot nadaljevale na Rako, kjer samo imele 
delavnico s predavanjem o pravilih lepega obnašanja in poslovnega komuniciranja. 

 

 V novembru se udeležimo 30. Posveta predsednic komisij za članice v GZ v Dobrni in 
24.11.2018 regijski kviz mladine na območju GZ Sevnica 
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                       20.10.2018 Okrogla miza na Raki – slika pred PGD Veliki Trn 
 
Članice smo skozi leto sodelovale na različnih občinskih tekmovanjih mladine, kviza mladine, 

članskem in veteranskem tekmovanju ter raznih obletnicah društev in prevzemu vozil. 

Udeleževale smo se dneva gasilcev, veteranov in mladine ter različnih srečanj in strokovnih 

ekskurzij članic.  Pripravljale in izvajale smo tudi različne operativne delavnice in sodelovale na 

društvenih vajah v mesecu požarne varnosti. Aktivno smo se vključevala na različna izobraževanja in 

usposabljanja na nivoju društev, GZ, regije in GZ Slovenije. 

Članice leto uspešno zaključujemo z novoletnimi delavnicami in srečanji. 

 

Zahvaljujem se vsem članicam za vložen trud in čas, ki ga posvečajo gasilstvu in želim, da to tudi 

ohranjajo. Zahvala pa velja tudi vodstvu posameznih GZ in regiji za pomoč,  podporo in pomoč ter 

dobro sodelovanje pri delu s članicami.  

 

Z gasilskim pozdravom,  

NA POMOČ! 

 

Vesna Kozole, GČ 

Predsednica Komisije za članice regije Posavje 



30. POSVET ZA PREDSEDNICE KOMISIJ ZA ČLANICE - GASILKE V 

GASILSKIH ZVEZAH, TERME DOBRNA, 17. IN 18. 11. 2018 
 

Bilten - posvet članic 2018 Stran 37 
 

Posvet članic regije: Celjske in Savinjsko-šaleške regije 
 

Datum:  
 

3. februar 2018 

Kraj: 
 

Nova Cerkev 

Število prisotnih: 
 

84 

Dnevni red in vsebina posveta: 
 

DEMENCA - bolezen sodobnega časa 
Predavateljica: mag. Mateja Pavlič - iz Doma ob Savinji Celje. 
 
ŽIVIM ZDRAVO 
Predavateljica: red. mag. dipl. uni. med. sestra Urška Stepišnik-
ZD Celje. 
 
OGLED CERKVE SV.LENARTA v Novi Cerkvi 
Predstavil dekan Alojz Vicman. 

Pobude in vprašanja: 
 

Veliko zanimanje in povpraševanje, kako ravnati z osebo in kako 
prepoznati  bolezen sodobnega časa – demenco.  
Zdravo življenje od gibanja,hoje, rekreiranja, do zdrave 
prehrane. 

Zaključki posveta: 
 
 

Takšnih druženj bi moralo biti še več, na različnih nivojih in 
sproščeno. 

Poročilo pripravila: 
 

Danica Jezernik 
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Posvet članic regije: 
 

Posavska in Zasavska regija 

Datum:  
 

14.04.2018 

Kraj: 
 

Sevnica-GZ Sevnica 

Število prisotnih: 
 

60 članic 

Dnevni red in vsebina posveta: 
 

Program posveta: 
1. Sprejem udeleženk 
2. Pozdrav gostitelja, predsednice komisije za članice posavske 
in predsednice komisije za članice zasavske regije 
3.  Ženske v moškem svetu, predavateljica ga. Sonja Lokar 
4. Množična nesreča na primorski avtocesti, predavatelj Gregor 
Vidrih 
5. Večje nesreče v Posavju, regijski poveljnik Gašper Janežič 
6. Klepet in izmenjava mnenj 
7. Kosilo in ogled sevniških znamenitosti 
 

Pobude in vprašanja: 
 

 
Udeleženke posveta navdušene nad vsebino posveta, predvsem 
nad predavanjem ženske v moškem svetu, saj smo slovenske 
ženske glede enakopravnosti z moškimi skorajda v svetovnem 
vrhu. G. Lokar je opozorila, da pridobljene pravice žensk niso 
zagotovljene za vedno in da si je treba za ohranitev in pridobitev 
novih, vseskozi prizadevati v vsakdanjem življenju. V 
nadaljevanju programa sta nam v sliki in besedi predstavila  
predavatelja množične nesreče na Primorki in večje nesreče v 
Posavju- tragična nesreča na Savi, od katere je letos junija 
menilo 10 let. Iz obeh predstavitev je bilo razvidno, kako 
pomembno je spoštovanje in sodelovanje med vsemi vpletenimi 
organizacijami na tako obsežnih intervencijah. 
Na koncu vprašanj ni bilo, zato smo posvet sklenile z vodenim 
ogledom sevniškega gradu. 
 
Podane so bile informacije o kreiranju Sveta regije Posavje za 
mandatno obdobje 2018-2023, o XVII. Kongresu GZ Slovenije  na 
Ptuju in uniformiranosti članic s strani tovarišice - Ane Somrak. 
 

Zaključki posveta: 
 
 

Potrudimo se, da vsak posvet ima različne teme predavanj, 
predvsem strokovne teme, saj tudi posveti so del izobraževanja. 
Naslednja tri leta se bodo posveti organizirali v Zasavski regiji, 
tako da se dobimo v GZ Zagorje ob Savi. 
 
Pohvala članicam GZ Sevnica za odlično organiziran in izpeljan 
posvet. 

Poročilo pripravila: 
 

Vesna Kozole, GČ 
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Posvet članic regije: 
 

Obalno Kraška regija 

Datum:  
 

29.09.2018 

Kraj: 
 

KNEŽAK 

Število prisotnih: 
 

55 članic 

Dnevni red in vsebina posveta: 
 

1. Prijava in dobrodošlica 
2. Pozdravni nagovori predsednice komisije za delo s 

članicami Jolanda Slavec, predsednica PGD Knežak 
Barbara Tomšič - Delost, Predsednik GZ Ilirska Bistrica 
Radojko Fabec, Predsednice komisije za delo s članicami 
v OKR Tanja Gregorič ter Regijski poveljnik Marko 
Adamič 

3. Predavanje g. Celin Matej- Sistem prvih posredovalcev v 
občini Ilirska Bistrica – izkušnje po prvem letu delovanja 
(ZD Ilirska Bistrica, mentor prvih posredovalcev) 

4. Odmor za kavo 
5. Predavanje v sliki in besedi tov. Tadej Slavec – Potek 

dogodkov in izkušnje z najdaljše intervencije PGD 
Knežak – žled in poplave 2014 

6. Prikazana vaja članic– travniški požar 
7. Kosilo 
8. Pohod (vodil ga je g. Vojko Mihelj) do gradu Kalc in 

kratek kulturni program ob 200. Letnici rojstva 
Miroslava Vilharja 

Pobude in vprašanja: 
 

Z velikim veseljem se članice udeležujemo vsakoletnega 
posveta. 
Posveti se organizirajo vsako leto v drugi regiji, s takim načinom 
organizacije posvetov, se delo in organizacija porazdeli in veliko 
število članic, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi posvetov 
ter na tak način izpopolnjujejo svoje znanje ter organizacijske 
sposobnosti.  
Lepo je videti in slišati, kako je lahko ženska zelo cenjena od 
svojih članov, saj PGD Knežaku predseduje tov. Barbara Tomšič 
Delost, kar pomeni, da smo lahko članice tudi odlične vodje. 
Po končanem predavanju o sistemu pridobivanja in 
usposabljanja prvih posredovalcev v občini Ilirska Bistrica smo 
predavatelju zastavili kar veliko vprašanj in tudi kar nekaj 
pomislekov glede odgovornosti in zahtevnosti. Vsesplošno 
mišljenje nas gasilk in tudi naših gasilcev je bila, da je 
usposabljanje prekratko ter da je prevelika odgovornost na 
strani gasilcev – prvih posredovalcev. Potrebno je to zakonsko 
urediti. 
Predavanje o najdaljši intervenciji v letu 2014 je bila zelo 
zanimiva in vsa zahvala gasilcem.  Nekoč se je spoštovalo zakone 
narave o gradnji stanovanjskih hiš, danes je pa žal marsikatera 
gradnje na nepravilni lokaciji. 
Prišle smo tudi do zaključka, da nas gasilski funkcionarji   v naši 
regiji podpirajo, saj se članstvo v zadnjih petih letih povečalo za 
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kar 30% in kar je še najbolj pohvalno, se je tudi število 
operativnih članic povečalo za 4%.  
 

Zaključki posveta: 
 
 

 
Tudi letos, smo članice odhajale domov s prijetnimi  občutki, saj 
smo  se spet  nekaj novega naučile glede gasilstva, kakor tudi 
spoznale življenje in delo našega pesnika in pisatelja Miroslava 
Vilharja. Kar je pa zelo pomembno, da smo se članice družile, se 
pogovorile ter  se lepo imele. Ob zaključku posveta, nas je še 
pozdravil ter Regijski predsednik tov. Miran Gregorič. 
 

Poročilo pripravila: 
 

Tanja Gregorič  VGČ org. 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6m4DsxdHeAhUOKewKHU8yCW0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.vodice.si/objava/46150&psig=AOvVaw3gEC_F3MLiaoQKKrRuzU1p&ust=1542204511639513
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Posvet članic regije: 
 

LJUBLJANA II 

Datum:  
 

14.09.2018 

Kraj: 
 

Šmarje Sap- GZ Grosuplje 

Število prisotnih: 
 

175 

Dnevni red in vsebina posveta: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pozdrav gostitelja 
2. Ogled vrtnarije 
3. Prva pomoč v gospodinjstvu 
4. Pravilno nošenje uniforme 
5. Beseda gostov 
6. Zaključek posveta in druženje 

 
14. septembra 2018 se je na lepo sončno popoldne pri 
gasilskem domu v Šmarju - Sap Gasilske Zveze (GZ) Grosuplje 
zbralo preko 175 članic iz GZ Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna 
Gorica, Kočevje, Loški Potok, Ribnica, ki sestavljajo regijo 
Ljubljana II. Tokratno srečanje je bil do sedaj najštevilčnejše, saj 
je bilo v začetku prijavljenih 180 gasilk, ki so se vidno veselile 
srečanja z ostalimi tovarišicami. 

Že ob  samem prihodu se je čutilo obetavno vznemirjenje, ki je 
prevevalo med udeleženkami in pa tudi med gosti.  Za to 
priložnost so bile izdelane spominske priponke, ki so  jih dobili 
vsi udeleženci, hkrati pa je bila narejena skupinska gasilska 
fotografija, ki bo v trajen spomin. 

Srečanje je s svojo prisotnostjo počastil predsednik Gasilske 
zveze Slovenije (GZS) tov. Janko Cerkvenik, česar smo bili vsi 
prisotni iskreno veseli, saj je bilo to prvič, da nas je na tovrstnem 
srečanju obiskal najvišji predstavnik gasilske organizacije.  
Pomembno je, da lokalna skupnost podpira delo gasilcev,  zato 
so župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor občinske 
uprave občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar in predsednik 
krajevne skupnosti Šmarje - Sap Janez Pintar  vsekakor odlični 
pokazatelji kvalitetnega sodelovanja. 

Pozdravne besede so  prisotnim namenili: gostiteljica in 
predsednica PGD Šmarje - Sap Monika Kastelic, predsednica 
članic v Regiji Lj. II. Marija Novak, predsednica sveta članic GZS 
Elizabeta Čampa, predsednik GZ Grosuplje Andrej Bahovec, 
predsednik Regije Lj. II. Uroš Gačnik, predsednik GZS Janko 
Cerkvenik in župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič. 

Skupno vsem govornikom je bilo, da so pozdravili tovrstna 
srečanja, ki so pomemben dejavnik pri delu in obstoju gasilske 
organizacije.  Zahvalili so se  članicam za njihov doprinos. 
Besedo zahvale so bili za odlično organizacijo deležni članice in 
člani domačega društva. Tov. Janko Cerkvenik je med drugim 
nanizal prihajajoče dogodke, ki bodo pomembno zaznamovali 
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dogajanje. Pričel je z bližnjimi dogodki kot so: državno 
tekmovanje, otvoritev gasilskih poligonov, 150 letnice gasilstva 
na slovenskem pa vse do olimpijade leta 2021 na katere je 
povabil vse prisotne. 

V uvodnem nagovoru je vse prisotne pozdravila Majda Kastelic, 
ki vodi članice v GZ Grosuplje. Izrazila je zadovoljstvo nad 
številčnostjo ter povabila vse prisotne, da se udeležijo delavnic. 
Prvo delavnico je vodila Katarina Zupančič – prva posredovalka 
in operativka v PGD Šmarje - Sap. Udeleženke so tu ponovile in 
osvežile znanje iz prve pomoči, ki je vsekakor koristno.  V 
vrtnariji Frbežar so si ogledale zanimivo rastje različnih rastlin, 
drevesnic ter se poučile o pravilni negi lončnic.  Zadnja delavnica 
je potekala pod okriljem  čebelarstva Koželj, kjer je gospod 
Anton Koželj predstavil veliko zanimivih stvari povezanih z 
čebelarstvom ter izpostavil čebelo kot pomemben dejavnik 
ekosistema. Za zaključek čudovito organiziranega srečanja je 
Elizabeta Čampa pripravila predavanje o pravilni rabi in nošnji 
gasilske uniforme. Sledilo je druženje ob dobri hrani in pijači. 

Na koncu smo srečanje zapustili bogatejši za nova znanja, 
spoznanja ter  veseli in mokri.  Vreme se je namreč v večernih 
urah razbesnelo in pokazalo svojo moč z močno nevihto. Zlobni 
jeziki bodo verjetno pripomnili, da ni nič čudnega - saj se je 
družilo  obilo žensk, ki že pregovorno naredijo slabo vreme. Pa 
vendar je bilo kljub dežju odlično razpoloženi in vsi udeleženci 
smo si bili enotni, da se naslednje leto ponovno snidemo!  

Pobude in vprašanja: 
 

 
- taka druženja so pomembna saj na njih pridobimo nova 

znanja in izkušnje, ki nam pomagajo  pri nadaljnjem delu 
- spletejo nove prijateljske vezi med članicami. 

 

Zaključki posveta: 
 
 

Na vsakem posvetu se potrudimo, da program vsebuje vsaj eno 
strokovno točko, sicer pa vsebino programa prepustimo  
organizatorju.  Tako je bilo tudi letos.  Program je bil odlično 
pripravljen in je vseboval tako strokovne, kot tudi izobraževalne 
vsebine. Tudi vzdušje je bilo odlično.  
Hvala vodstvu GD Šmarje-Sap in GZ Grosuplje za odlično 
pripravo posveta in ves trud, ki ste ga vložili v organizacijo in 
izvedbo posveta.  
Na koncu pa se zahvaljujem tudi vsem članicam za vložen trud, 
ki ga posvečate prostovoljnemu gasilstvu in želim, da bo tako 
tudi v bodoče 
Prav tako pa se zahvaljujem tudi vodstvu posameznih GZ in 
Regije za vso podporo in pomoč, ki jo nudite pri našem delu, saj 
lahko le z dobrim sodelovanjem izvršujemo poslanstvo gasilske 
organizacije.  
 

Poročilo pripravila: 
 

Marija Novak, NGČ I.st. 
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CELJSKA REGIJA 
 

VSEBINA ČAS IZVAJALEC/KRAJ 

2-3 seje komisije celo leto, po dogovoru Komisija za članice CR 

Sodelovanje na sejah Sveta GZ 
celjske regije 

celo leto, po dogovoru Svet GZ celjske regije 

Sodelovanje z ostalimi GZ in 
regijami ter GZS 

celo leto, po dogovoru GZ, regija, GZS 

Izobraževanje članic celo leto PGD, GZ, regija, GZS 

Gasilska tekmovanja celo leto PGD, GZ, regija, GZS 

Predavanje o vzgoji rož marec regija 

Sodelovanje na paradah pri 
obletnicah GZ v regiji 

poletni meseci GZ 

Posvet članic savinjsko-šaleške in 
celjske regije 

3.2.2018 celjska regija, Nova Cerkev 

Izobraževanje predsednic in 
namestnic PGD in GZ 

24.3.2018 GZS, Tržič 

Florjanova regijska maša 6.5.2018 Regija, Vitanje 

Pohod članic GZS 1.7.2018 GZS, Kamnik 

Medgeneracijsko srečanje 24.8.2018 GZS, Velenje 

Dvodnevni posvet za predsednice 
in namestnice članic GZ 

17. in 18.11.2018 GZS, Dobrna 
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POROČILO ČLANIC CELJSKE REGIJE ZA LETO 2018 
 
Celjsko regijo sestavlja osem GZ. To pa so: GZ Celje, GZ Laško, GZ Radeče, GZ Slovenske 
Konjice, GZ Šentjur, GZ Šmarje, GZ Vojnik-Dobrna in GZ Zreče-Vitanje.  
V novem mandatu so vodenje po zvezah ponekod prevzele nove predsednice, kakor sem tudi 
sama prvič prevzela vlogo predsednice komisije za članice regije. Tako je naš sestav v komisiji 
za članice Celjske regije naslednji: 
GZ Celje: Bernarda Soršak, 
GZ Laško: Martina Dornik Snoj, 
GZ Radeče: Doroteja Jazbec, 
GZ Slovenske Konjice: Zlatka Ogrinc, 
GZ Šentjur: Breda Županc (namestnica predsednice na regiji), 
GZ Šmarje pri Jelšah: Natalija Šolinc, 
GZ Vojnik-Dobrna: Stanka Repas, 
GZ Zreče-Vitanje: Jasmina Vidmar. 
 
Članice smo vseskozi aktivne na različnih področjih v gasilski organizaciji. Na kratko bom 
predstavila nekaj aktivnosti v okviru celjske regije, ki smo jih izvajale članice po planu. 
V začetku meseca februarja smo gostile regijski posvet Savinjsko-šaleške in Celjske regije v 
GZ  
Vojnik-Dobrna, natančneje v PGD Nova Cerkev. Prisluhnile smo zanimivim predavanjem o 
zdravju in bolezni sodobnega časa, demenci, ter si ogledale gasilski dom in krajevne 
znamenitosti. Marec kot vedno namenimo ženskam, mamam in po društvih ter zvezah so 
potekale različne aktivnosti in delavnice na to temo. GZ Celje nas vedno povabi tudi na 
gledališko igro. Konec meseca marca pa smo se udeležile izobraževanja v organizaciji GZS v 
Tržiču. 
Prve dni v mesecu maju se posvetimo florjanovim mašam in počastimo našega gasilskega 
zavetnika. Udeležile smo se tudi regijske maše, ki je bila tokrat v Vitanju. Topli meseci 
prinašajo tudi vaje na prostem in tekmovanja, ki se jih članice redno udeležujemo. Letošnje 
leto je bilo še toliko pomembnejše, saj je v septembru potekalo državno tekmovanje 
Matevža Haceta in našo regijo so zastopale naslednje ekipe: članice A PGD Mestinje, PGD 
Ponikva in PGD Loka pri Žusmu, članice B PGD Nova Cerkev, PGD Zreče in PGD Šentvid pri 
Grobelnem, ter starejše gasilke PGD Kozje, PGD Lopata in PGD Vojnik. Iz PGD Vitanje in PGD 
Zreče tekmujejo tudi članice v Fire Combatu. Članice iz Zreč so ponovno ubranile naslov 
državnih prvakinj. Potekajo pa tudi različna meddruštvena tekmovanja, v katerih članice 
dokazujejo, da se lahko kosajo z vsakim gasilcem. Nemalokrat pa se članice srečujemo tudi 
na tekmovanjih kot mentorice mladim nadobudnežem, katerim prenašamo svoje znanje. 
V poletnih mesecih so nekatere GZ so organizirale pohode in druženja, ki združujejo različne 
generacije. V začetku julija smo se udeležile tudi že 10. pohoda v organizaciji GZS v GZ 
Kamnik. Tokrat na Kamniško sedlo, kot prvo leto. Konec avgusta je bilo organizirano 
Medgeneracijsko srečanje v Velenju, ki smo se ga udeležile v nekoliko manjšem številu.  
V mesecu požarne varnosti vsako leto z različnimi operativnimi vajami, v katerih sodelujemo, 
ali jih same pripravljamo, dokazujemo, da imamo tudi na tem področju vedno več znanja. Še 
posebej vesele smo, ko to dokazujemo tudi na različnih usposabljanjih in izobraževanjih. Pa 
tudi na intervencijah smo zelo aktivne. 
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Pripravljamo se na dvodnevni posvet v organizaciji GZS, ponovno na Dobrni in kot so se naše 
članice že dokazale in pokazale, da so dobre gostiteljice, se bomo tudi letos še posebej 
potrudile, da se bodo članice v naši regiji počutile več kot odlično. 
Pred nami je še, kot pravijo, najlepši del leta. Organizirale bomo še delavnice ob prihajajočih 
praznikih in zaključna srečanja ob zaključku letu. Dogovorile smo se tudi, da se komisija 
regije ob koncu leta vsako leto sreča na eni gasilski zvezi, da še bolj spoznamo naše delovanje 
v regiji. 
Plan, lahko rečem, je zelo uspešno realiziran, za kar pa se je potrebno zahvaliti vsem 
članicam po društvih, njihovim vodjem, ter seveda »starim« in »novim« predsednicam po 
zvezah. Seveda pa je v največji meri, da je letošnji plan realiziran, ter da smo članice tako 
ubrano delovale vsa ta leta, zaslužna naša Danica Jezernik, ki je dolga leta vodila komisijo 
članic na regiji. Ko smo se ji na zadnji seji zahvalile, smo ji med drugim namenile tudi te 
besede, da je za članice in s članicami tlakovala trdno in zelo uspešno pot, po kateri lahko s 
ponosom stopamo in stopajo nove generacije članic. Dala nam je mnogo nasvetov, kazala 
vedno pravo pot in se zavzemala, da imamo članice takšen status in spoštovanje, kot ga 
danes imamo. Za ves trud, čas in vnemo se ti še enkrat v imenu vseh članic iz srca 
zahvaljujem!  
Zahvaliti pa se moram v imenu članic regije tudi dosedanji vodji Sveta članic GZS, Vladki 
Bučevec,  
za ves njej trud in doprinos na področju žensk v gasilstvu. Hvala za nasvete, voljo, energijo, 
pozitivne misli! 

 
                         
 

                           

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starejše gasilke PGD Zreče Operativna vaja članic GZ Šentjur 

Operativna vaja GZ Celje 
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Zapisala: Jasmina Vidmar, VGČ ORG I, 

predsednica komisije za članice Celjske regije 

POROČILO ČLANIC BELOKRANJSKE REGIJE ZA LETO 2018 
 

Ena izmed prvih večjih letošnjih aktivnosti  je bila udeležba na  17. kongresu GZS maja na 
Ptuju. Tako smo dopolnile vrste v ešalonu članic kot tudi vrste v ešalonu Belokranjske regije. 

 8 junija 2018 se je nad delom občine Črnomelj razbesnelo hudo neurje s točo. Pogled na 
poškodovane objekte,  uničene strehe, izlive vode in opustošena kmetijska zemljišča je 
razkrival neznansko moč in krutost narave. Ob hudi stiski se je znova izkazalo, da znamo 
stopiti skupaj in si pomagati. Pri odpravljanju posledic naravne katastrofe so prišli na pomoč 
gasilci in gasilke iz cele Slovenije. Prav vsem iskrena hvala.  

V poletnih mesecih v naši regiji poteka gasilsko tekmovanje za pokal Bele krajine. Organizira 
se šest tekem (v vsaki zvezi v dveh krajih), štejejo pa se rezultati najboljših štirih tekem. 
Tovrstnega tekmovanja so se udeleževale ekipe članic A, članic B in veterank.  

Operativna vaja GZ Zreče-Vitanje 

Članice B Nova Cerkev na državnem tekmovanju 
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S ponosom nas navdajajo doseženi rezultati naših članic in veterank na Državnem 
tekmovanju za memorial Matevža Haceta saj so plod trdega dela, vztrajnosti in odrekanja. 

Vnema in volja po znanju, strokovnosti, dodatnih izobraževanjih in druženju je vseskozi 
prisotna. V vsaki izmed naših treh zvez članice izpopolnjujemo svoje znanja in veščine skozi 
različna tematska predavanja, operativne vaje, praktične delavnice, srečanja, tekmovanja in 
izlete.  Konec meseca novembra nas čaka še regijski posvet članic v organizacijski domeni GZ 
Črnomelj.  

Zadovoljne smo, da se kljub vsakodnevnim opravilom, družinskim obveznostim  in službi 
število udeleženk na aktivnostih vsako leto povečuje. Tudi zaradi vzpodbudnega okolja  vse 
več članic deluje v vodstvenih strukturah prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez ter 
se odloča za  opravljanje tečaja za gasilca,  vodjo skupine ,  častnico ali sodnico.  

Želim si, da bi tudi v bodoče skozi dobro organiziranost, povezanost in nesebičnost strmele k 
jasno zastavljenemu cilju-pomagati človeku v stiski. 

Na pomoč! 

Martina Legan Janžekovič 
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Fotografija: Obisk in praktičen prikaz gasilske vaje članic PGD Grabrovec v otroškem vrtcu 

Metlika,september 2018 

POROČILO ČLANIC NOTRANJSKE REGIJE ZA LETO 2018 
 

V naši regiji so štiri GZ – Logatec, Vrhnika, Loška dolina in Cerknica. 

Gasilke smo aktivne na vseh področjih. 

  Izobražujemo se na različnih  tečajih: mentor mladine, IDA,  operativni gasilci, prvi 
posredovalci, bolničarji,  gasilski častniki itd. Vedno več članic sodeluje tudi na intervencijah, 
na to smo še posebej ponosne. 

Članice tudi tekmujemo. Pohvale in čestitke  vsem udeleženkam  državnega tekmovanja. To 
so članice iz PGD Dolenja vas, PGD Rovte, PGD Laze - Jakovica, PGD Hotedršica, PGD Podlipa 
Smrečje, PGD Borovnica, PGD Brezovica in PGD Drenov Grič – Lesno Brdo.  Že, da pridemo do 
državnega tekmovanja, je potrebno veliko znanja in vaj.  

Članice smo se udeležile tudi  21. tekmovanja v Lazah, 8. Ivanjske Zankarjade, 13. regijskega 
preverjanja ekip prve pomoči v Knežaku, 5. tekmovanja starih  ročnih brizgaln v Novi vasi na 
Blokah, spajanja sesalnega voda na Vrhniki in drugih pokalnih tekmovanjih. 

Gasilke smo tudi mentorice mladini, ki tudi dosegajo lepe rezultate na vseh tekmovanjih in 
izobraževanjih, pa naj bo to v okviru društva ali gasilskega krožka. 

Gasilke smo nepogrešljive tudi pri organizaciji in izvedbi svečanih prireditev ob visokih 
obletnicah, veselicah, pri organizaciji izletov, pri čistilnih akcijah, pri Florjanovih mašah, 
medgeneracijskem sodelovanju in še bi lahko naštevala. 

Letos je bilo volilno leto. Kar nekaj članic je izvoljenih in so na vodilnih mestih ali v UO v 
društvih in na GZ. Članice Notranjske regije so se udeležile svečane parade  na Ptuju. Tudi 
novemu vodstvu na GZS čestitamo in želimo uspešno delo. 

Pred nami je še posvet v Dobrni, ki bo 17. in 18. novembra, pa novoletne delavnice v 
decembru in že bo konec leta. 

Za opravljeno delo vse pohvale in tudi v naprej   želim veliko druženja in čim manj nesreč in 
interventnih posredovanj.  

Naj zaključim  z gasilskim pozdravom: Na pomoč! 

                                                                              Pavla Ponikvar 

                                                                             predsednica članic Notranjske regije 
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POROČILO ČLANIC DOLENJSKE REGIJE ZA LETO 2018 
 

Članice Dolenjske regije smo bile aktivne celo poletje. Aktivno smo sodelovale pri vseh 
gasilskih prireditvah, kot so veselice, svečanosti ob obletnicah društev in zvez, pogrebnih 
slovesnostih, udeleževale smo se občnih zborov prostovoljnih gasilskih društev ter skupščin 
sosednjih gasilskih zvez. Prisotne smo bile tako na plenumu GZS v Postojni, kakor tudi na 
kongresu GZS na Ptuju. Preko 30 članic se je 19. maja v svečanih uniformah udeležilo tudi 
parade, ko smo ponosno korakale skozi mesto Ptuj in tako predstavljale ešalon članic 
Dolenjske regije.  Ravno tako smo se aktivno udeleževale odprtih vrat, ki so jih organizirala 
prostovoljna društva v svojih gasilskih domovih ter naša poklicna enota Gasilsko-reševalni 
center Novo mesto. 

Zelo aktivno in uspešno smo se udeleževale tudi tekmovanj zvez in regij ter državnega 
tekmovanja MH 2018. S ponosom lahko povemo, da se je kar šest ekip Dolenjske regije  
uvrstilo med prvih deset mest in si s tem pridobilo zlato tekmovalno značko MH. In prav v 
naši regiji imamo letošnje državne prvakinje v kategoriji članic A – to je ekipa PIGD Krka Novo 
mesto, pa tudi ostale ekipe so se letos izredno dobro uvrstile, skorajda vse v zgornjo polovico 
najboljših v Sloveniji. Ekipe, ki so osvojile zlato tekmovalno značko so : 

pionirke PGD Šmarjeta - 8. mesto 

mladinke PGD Grmovlje -10. mesto 

članice A PIGD Krka – 1. Mesto 

članice A PGD Maharovec - 8. mesto 

članice A PGD Prečna -10. Mesto 

članice B PGD Dvor- 9. mesto 

K temu so seveda pripomogli tudi skupni treningi, ki smo jih imeli dva tedna pred 
tekmovanjem. 

Do konca leta nas čaka še tradicionalno srečanje članic, ki bo letos že peto po vrsti in ga 
vsako leto pripravlja GPO Škocjan, srečanje na posvetu v Dobrni  ter  priprave in sodelovanje 
na občnih zborih. 
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Melita Blatnik 

POROČILO ČLANIC KOROŠKE REGIJE ZA LETO 2018 
 
Najpomembnejše vrednote v življenju niso naprodaj, ni jih mogoče kupiti, ne prodati. Morajo 
nam biti preprosto dane in tiste članice, ki so stopile v gasilske vrste že v mladosti se tega 
zavedamo in poskušamo te vrednote krepiti in utrditi pri naših mladih gasilkah. Gasilske vrste 
se krepijo z vedno večjo aktivnostjo novih pripravnic in mladink, ki že pridno sodelujejo pri 
vseh aktivnostih. V letu 2017 smo imele 3. Seje komisije za delo s članicami, letos prav tako 
3. seje in še  zadnjo planiramo  v mesecu decembru. Koroško regijo sestavljajo 4 zveze in 
sicer : GZ Mislinjske doline, GZ Mežiške doline, GZ Dravograd in GZ Dravske doline. V komisiji 
za članice iz posameznih zvez poleg predsednice sodelujejo tudi namestnice in prav tako na 
zvezah pri posameznih društvih.  Članice Koroške regije delamo po izdelanem planu, prav 
tako vsa društva po posameznih zvezah. Vsaka GZ ima izdelan tudi svoj plan dela Komisije za 
delo s članicami pri GZ. V pomladnih mesecih so se pričele aktivnosti na tekmovalnem 
področju. Res je, da so ekipe članic v manjšem številu smo pa lahko ponosni, da so 
tekmovale tudi v tekmovalni ekipi preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči.  Za članice, 
ki se usposabljajo za delo v operativi je znano, da redkeje sodelujejo na intervencijah, razen 
članic v PGD Radlje. Večje število članic zasledimo na intervencijah, ki trajajo dalj časa. 
Aktivne so tudi na področju dela z mladino, kjer opravljajo naloge mentoric. Na Koroškem je 
trenutno v sistem prvih posredovalcev vključenih 13 gasilskih enot. Letos so se izvedli 
obnovitveni tečaji ( teoretično in praktično), po tečaju pa je bilo opravljeno tudi testiranje in 
pa praktično preverjanje. Do sedaj je bilo usposobljenih 220 gasilcev od tega 57 članic, 
obnovitveni tečaji pa še potekajo in končen rezultat usposobljenih prvih posredovalcev bo 
znan do konca leta. V mesecu aprilu in maju so se pričele aktivne priprave na tekmovanja. 
Izvedle pa so se tudi čistilne akcije po celotni Koroški.  Sodelovale smo tudi na delavnicah za 
podmladek, taborih za mladino in pa avtopralnicah, ki jih organizirajo mladi. V mesecu 
septembru smo se udeležile gasilskega teka «RAD MAM RADLJE« - to je tek na 5 in 10 km, na 
teku pomagamo tudi z redarstvom in  ekipo prve pomoči.  V oktobru-mesecu požarne 
varnosti  članice sodelujemo s šolami in vrtci. Otroci  spoznavajo delo in opremo gasilcev. 
Učijo  se o nevarnosti požarov, prvi pomoči in kako pokličemo na 112 v primeru nesreče. Po 
posameznih domovih potekajo dnevi odprtih vrat, kjer  otroke polek gasilcev pričakajo 
gasilke ki jim predstavijo gasilsko dejavnost. Kar nekaj članic je sodelovale tudi na 
predstavitvenih vajah na osnovnih šolah, kjer so potekale praktične delavnice in sicer s 
področja reanimacije, rokovanje z AED - jem, nameščanje vratnih opornic, delo z nosili in pa 
zaustavitev raznih krvavitev. Po posameznih zvezah  članice izvedejo tudi samostojno vajo. 
Čez vse leto sodelujemo tudi na rednih strojnih dnevih in internih vajah po posameznih 
društvih po celotni regiji.  25.11.2017 smo izvedle 43. posvet in srečanje članic KGO tokrat v 
organizaciji Gasilske zveze Dravske doline. Posveta se je udeležilo 172 gasilk. Vse udeleženke 
so bile poučene o skupnem sodelovanju urgentnih služb, predstavljena jim je bila pozitivna in 
negativna plat prvih posredovalcev in pa gašenje večjih požarov. Letos bomo posvet izvedle 
1.12.2018 in vas že sedaj vabimo v svojo sredino. 
Od 12.10.2018 do 14.10 2018 sem se udeležila izobraževanja CTIF sodnikov v Linzu, skupaj z 
Andrejem Grgovič in Anžetom Silar. Naša trojica bo častno zastopala slovenske sodnike in pa 
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pripravljala mladinske ekipe, katere se bodo udeležile mladinske olimpijade v Švici prihodnje 
leto. Ekipe še niso znane, saj se bo v pomladnih mesecih izvedlo izbirno tekmovanje. 
 
 

 
 
 
»NA POMOČ!«                                   Predsednica za delo s članicami KGO - Leonida Matjaž l.r. 
 

 

POROČILO ČLANIC PODRAVSKE REGIJE ZA LETO 2018 
 

Članice podravske regije delujemo na vseh področjih gasilstva. Kar nekaj desetin članic se je 
pripravljalo na državno tekmovanje, ki je bilo v Gornji Radgoni. GZ Majšperk je organizirala 
srečanje članic podravske regije, ki je bilo 25.08. 2018.  Udeležba je bila velika, tako gasilk, 
kakor tudi pomembnih gostov. Bilo je dobro organizirano. V mesecu požarne varnosti članice 
določenih zvez pripravljamo operativne vaje članic ,kar se mi zdi zelo pomembno, 
ugotavljamo namreč, da se gasilke lahko kosajo z moškimi tovariši. Prav tako skozi leto 
sodelujemo na samih vajah, kakor tudi intervencijah. 13.11. pripravljamo posvet članic 
podravske regije, ki bo na Ptuju. Posvet bo iz dveh različnih sklopov predavanj, pogledale si 
bomo tudi filmček o kongresu, sledi prijetno druženje in izmenjava mnenj. Udeležile se bomo 
tudi posveta v Dobrni. Čez leto prirejamo seje, se udeležujemo različnih slovesnosti, 
pogrebov, tudi pohoda članic GZS. Tudi koledarske akcije nam niso tuje. Skratka smo tam, 
kjer nas potrebujejo, vedno pripravljene pomagati in pokazati ,da znamo in zmoremo! 

Na pomoč! 

Jelka Hojnik 
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POSVET ZA ČLANICE V PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTVIH IN GASILSKIH ZVEZAH 

NOTRANJSKE REGIJE 

 

V okviru letnega programa komisije za članice Notranjske regije, se je 5. oktobra v Narodnem domu 
Logatec odvijal posvet za članice prostovoljnih gasilskih društev v  gasilskih zvezah Cerknica, Loška 
dolina, Vrhnika in Logatec. Organizacijo in program posveta  je pripravila komisija za članice Gasilske 
zveze Logatec.  Po uvodnem delu in nagovoru predsednice Gasilske zveze Logatec Mojce Cempre,  so 
zbrane članice pozdravili tudi naši gostje:  namestnica predsednika GZS  Janja Kramer Stajnko, član 
upravnega odbora GZS Franjo Bukovec in  namestnica sveta članic GZS, ki je tudi predsednica 
komisije za članice  Notranjske regije, Pavla Ponikvar. Delovanje članic je pohvalil tudi župan občine 
Logatec Berto Menard, ki je ob tej priložnosti tudi podaril knjigo  Po Krpanovi poti  vsaki udeleženki 
posveta. Ker je posvet izobraževalne narave smo k sodelovanju  povabili Anžeta Albrehta in Darjo 
Rojec. Anže Albreht  nam je predstavil odmevno akcijo Ustvarimo reševalni pas, katere glavni akter je 
bil prav on. Odigral je ključno vlogo pri zakonski ureditvi formiranja reševalnega pasu na slovenskih 
avtocestah. Darja Rojec pa je aktivna članica Europe Donne, slovenskega združenja za boj proti raku 
dojk, tudi sama z izkušnjo te zahrbtne bolezni, ki jo je delila z udeleženkami posveta. Ozavestila nas 
je, kakšni so dejavniki tveganja raka na dojki in kako lahko s preventivo preprečimo zbolevanje za 
rakom dojk. Za kulturni vložek med predavanji sta poskrbeli mladi gasilki, kitaristka Petja Škrubej in 
citrarka Rebeka Nagode.  Predsednica komisije za članice Notranjske regije, Pavla Ponikvar je podala 
plan dela in poročilo  o delovanju članic v gasilskih zvezah Logatec, Vrhnika, Loška dolina in Cerknica. 
Članice v posameznih društvih so aktivne na veliko področjih,  izpostavila  pa je tudi udeleževanje na 
gasilskih tekmovanjih in poseganja po zelo  dobrih rezultatih. Ob zaključku srečanja  je za razvedrilo in 
sprostitev poskrbela Klapa Kamerati, ki nas je prijetno zabavala tudi na neuradnem delu 
posveta.   Izmenjava izkušenj in klepet  je potekal  ob pogostitvi, katero so pripravile članice domačih 
društev in kmetija odprtih vrat Šinkovec iz Medvedjega Brda. Udeleženke so bile z vsebino in pripravo 
zelo zadovoljne in se že veselijo posveta drugo leto, katerega bo pripravila gasilska zveza Cerknica. 

Predsednica komisije za članice GZ Logatec 

Irena Gostiša 

https://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/7412_1538999977_img_34061.jpg
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Logatec, 7.10.2018 
 
Fotografije: Romana Hribar, Občina Logatec 

Veselo v Kamnik in urno naprej, 

v Kamniške planine vas vabimo, juhej…je  pozivalo vabilo na zaključni 10. pohod članic 
Gasilske zveze Slovenije v organizaciji GZ Kamnik, ki se je odvil v soboto, 7.7.2018. 

 

Začetek pohodov torej sega desetletje nazaj, ko je na »zeljniku« Vladke Bučevec, takratne 
predsednice Komisije za članice Gasilske zveze Kamnik zrasla ideje, da bi slovenskim gasilkam 
pokazale lepote Kamniških planin. Skupaj s peščico prijateljev in somišljenikov jim je uspelo 
speljati prvi pohod na Kamniško sedlo.  V naslednjih letih so bili na Kokrškem sedlu, Veliki 
planini, Menini planini, se sprehodili po Koželjevi poti, bili na Kašni planini, Kisovcu, na 
Svetem Miklavžu in Tolsti gori. Tako, kot so pohodi postajali vedno številčnejši, saj so se 
gasilkam priključili tudi spremljevalci, in otroci, se je tudi ekipa organizatorjev večala. Med 
njimi je bila posebna energija in povezanost, kar so čutili tudi pohodniki in se nalezli njihove 
dobre volje…  

Nekatere pohodnice so v preteklih letih predlagale, da bi naredili podoben pohod še kje 
drugje, zato sta se Vladka in Minka Kramar Pestotnik - njena desna roka - odločili, da bo 
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deseti pohod zaključni v njihovi organizaciji ter bodo predali štafetno palico zainteresiranim 
članicam, oni pa se bodo kot pohodniki zagotovo udeležili bodočih pohodov. 

Ker so na prvem pohodu gasilke in njihove spremljevalce popeljali na Kamniško sedlo, so se 
organizatorji odločili, da desetletno tradicijo sklenejo na isti destinaciji. Z uvidom na 
zahtevnost poti na Kamniško sedlo in različno kondicijsko pripravljenost pohodnic in 
pohodnikov, so se tokrat odločili, da naredijo dve varianti pohoda: ena jih je vodila na 
Kamniško sedlo, druga pa do slapa Orglice. Start in cilj pohoda je bil v Piknik centru Pri Jurju.  

V sobotnem jutru se je ob 7. uri zjutraj skupaj z organizatorji zbralo 250 pohodnikov, kar je 
bilo največ doslej. Gostitelji so jih pričakali z jutranjo kavo in domačimi dobrotami, ki so jih 
napekle članice GZ Kamnik. Malo po sedmi uri se je formirala kolona za pot proti Kamniškem 
sedlu, ki je poleg vodnikov štela 81 udeležencev. Vsak je dobil za popotnico vodo z logotipom 
pohoda, potem pa so se odpravili mimo doma v Kamniški Bistrici v strm breg proti 
Rokovnjaškim luknjam.  Za primeren tempo je skrbel vodja Uroš Resnik, Tone Koželj  pa je bil 
»metla« kolone, vmes so skrbno pazili na varno stopinjo pohodnikov še Milena Koželj, 
Alenka Humar, Žan Horvat in Vladka.  Malo pod Jermanico je Jani Vavpetič kolono pričakal z 
zalogo vode in peciva, potem pa se je priključil pohodnikom. Prijetno je bilo poslušati klepet 
v različnih narečjih in pot do Pastircev je hitro minila. Skupina je bila zelo homogena, prav 
nihče ni zastajal, torej so se za to pot odločili le dobro pripravljeni udeleženci.  Ob vzponu 
mimo Kamrice, je zaradi vetra postalo hladno in v roke je kar pošteno zeblo. Pohodniki so se 
v planinski postojanki pogreli s čajem ter si po okrepčilu ogledali čudovito okolico in razgled 
tako na Štajersko kot na Gorenjsko. Hitro so se obrnili v dolino, saj se je skupina, ki je šla 
proti Orglicam, že vračala proti cilju. 
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Spust je bil za marsikatero udeleženko napornejši od vzpona. Trpela so kolena,  noge so 
postajale nekoliko mehkejše zaradi prehojene poti. Na srečo so vsi sestopili brez poškodb in 
po dva in dva v vrsti so se odpravili proti cilju, kjer so jih presenetili pohodniki, ki so se uro in 
pol prej vrnili z lažje variante pohoda. Naredili so dolg »špalir« ter s pesmijo pospremili 
presenečene in nasmejane gasilke in gasilce skozi cilj, kjer je vsak za spomin prejel še čepico z 
logotipom pohoda.  

Udeleženci lažje poti proti Orglicam, ki jih je bilo 143 poleg vodičev, pa so imeli zjutraj 
nekoliko več časa za kavo in dobrote, saj so se na pot odpravili ob osmi uri. Po desnem bregu 
Kamniške Bistrice so se z Bojanom Kramarjem na čelu odpravili proti Firštovi mizi, kjer jim je 
Minka predstavila zgodovino le-te. Nekaj časa so pohodniki hodili po cestišču, potem pa so 
se umaknili na gozdno pot proti partizanski bolnici Bela. Da je bila pot po cestišču varna, sta 
poskrbela Janez Prašnikar in Andrej Rems, ki sta tudi sicer skrbela za logistično podporo. 
Med pohodnike so se razporedili tudi vodiči: Milan Kregar, Cvetka Slapnik, Lana Bučevec, 
Nataša Steklasa, Urška Kramar, Maja Oblak, Slavko Bučevec in Klemen Bizalj pa sta 
poskrbela, da je bilo na cilju vse pripravljeno »po protokolu«. 

Na prostoru partizanske bolnice  je gospod Miro Potočnik pripovedoval o njeni zgodovini, 
potem pa so nadaljevali pot proti slapu Orglice. V tem letnem času je ta bolj skromen, saj 
večino vode predstavlja taleči sneg, ki ga seveda v tem letnem času ni več. Po počitku in 
skupinskem fotografiranju so se pohodniki sprehodili do Predaslja ter cilja Pri Jurju. 

Malo po tretji uri se je pričel zaključni del pohoda. Vokalna skupina Vocal Bača, ki ga sestavlja 
sedem članov iz Baške grape in okolice je za uvod občuteno zapel dve pesmi, potem pa je 
prisotne nagovorila Vladka Bučevec. K besedi je z velikim zadovoljstvom povabila poveljnika 
GZ Kamnik Gašperja Baloha ter cenjenega gosta, poslanca Državnega zbora republike 
Slovenije, gospoda Marjana Šarca. Slednji, ki je že na nekaj preteklih pohodih kot župan 
občine Kamnik nagovoril pohodnike, se je tudi tokrat odzval vabilu ter tako ponovno dokazal, 
da mu je kljub visoki funkciji mar za sočloveka in da spoštuje delo gasilcev, tako pa nas znova 
utrdil v prepričanju, da bo tudi v novi vlogi skrbel za dobrobit Slovencev. Vzel si je tudi čas za 
fotografiranje s pohodniki. Prav nihče pa si takrat ni mislil, da je v družbi bodočega 
predsednika vlade Republike Slovenije. 

Po nagovoru gospoda poslanca so se marsikomu orosile oči, ko je Lana Bučevec občuteno 
zapela pesem Ferija Lainščka, Ne bodi kot drugi, na kitari pa jo spremljal  Slavko Bučevec. 

Sledilo je tekmovanje za naj gasilko 10. pohoda, pri katerem so se morale kandidatke čim 
hitreje obleči v zaščitno obleko, si nadeti pas ter čelado, narediti modno pisto iz cevi, se po 
njej graciozno sprehoditi, jo zviti nazaj in za konec navezati ročnik. Ob glasnem navijanju so 
se kandidatke maksimalno potrudile, petčlanska komisija pa je kasneje razglasila rezultate. 

Nova predsednica Komisije za članice GZ Kamnik Cvetka Slapnik je razdelila darilca 
udeležencem vseh desetih pohodov: Marti Moneta, Mileni Koželj, Urošu Resniku, Bojanu 
Kramarju in Vladki, kateri se je v imenu Komisije za članice z darilcem zahvalila za opravljeno 
delo. Ob čudovitih interpretacijah pesmi skupine Vocal Bača se je uradni del zaključil, čisto za 
finale pa je zapela še najmlajša pohodnica, petletna Urša Bizalj in bila deležna bučnega 
aplavza. 
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Pohod je imel tudi dobrodelno noto. Ker je organizatoricam v preteklih letih ostalo nekaj 
spominskih darilc (ki so jih kupile iz sredstev, namenjenih za delovanje članic GZ Kamnik), so 
pripravile dobrodelno akcijo. Že predhodno se je Vladka pozanimala, katera gasilka iz 
Črnomlja bi najbolj potrebovala sredstva za sanacijo škode nastale ob toči, ki je naredila na 
tistem področju ogromno škode.  Sklepno besedo je zaokrožila z zahvalilo vsem pohodnikom 
za prostovoljne prispevke in udeležbo na tem ter prejšnjih pohodih, pobudila pa je kolegice iz 
drugih zvez, naj prevzamejo organizacijo pohoda, čigar tradicija se po tokratnem 10., 
zadnjem v organizaciji članic GZ Kamnik, potemtakem ne bi končala.   

Ob slovesu je bilo veliko iskrenih stiskov rok, želja po ponovnem snidenju ter zahval 
brezhibno za vse prijetne, skupno preživete trenutke. Med drugim so se pohodniki iz PGD 
Moškanjci, ki so bili zastopani skoraj na vseh pohodih, zahvalili organizatorjem z drobnimi 
pozornostmi,  Vladki pa podarili ročno izdelano uro.  

 

V torek, 17. 7. 2018 je bilo še sklepno dejanje 10. pohoda članic GZS v organizaciji gasilk GZ 
Kamnik. Tričlanska delegacija v sestavi predsednice Komisije za članice GZ Kamnik Cvetke 
Slapnik, Vladke Bučevec in voznika Tadeja Petka, se je napotila v Črnomelj. Po predhodnem 
posvetu na GZ Črnomelj, komu bi finančna pomoč po toči, ki  je naredila pravo razdejanje, 
najbolj prišla prav, je bil njihov cilj Talčji vrh 2, kjer biva mlada prevzemnica, sicer operativna 
gasilka PGD Talčji vrh Sonja Brula. Sonja je imela na svojem posestvu veliko škode, poleg 
stavb ji je toča poškodovala tudi avto.  Optimistična in dobrovoljna Sonja je bila obiska zelo 
vesela, zbranih 630 evrov pa ji bo zelo prav prišlo. Ob prevzemu se je zahvalila pobudnikom 
akcije ter poudarila, da je vsem hvaležna za prispevek. Popeljala jih je še po posestvu, potem 
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pa so se Kamničani morali posloviti, saj jih je čakal še lep kos poti. Vračali so se s prijetnimi 
občutki, saj je bil obisk pri Sonji še češnja na torti 10. pohoda.  Komisija za članice GZ Kamnik 

V soboto,  13. 10. 2018, sta  v Radljah ob Dravi potekala otvoritev regijskega gasilskega 

poligona za Koroško in uradni prevzem novega tehnično-reševalnega vozila z dvigalom (TRV-

D), ki  so ga v PGD Radlje prejeli že v začetku meseca oktobra.

Na prireditvi je bilo prisotnih veliko gostov, med njimi tudi minister za obrambo Republike 
Slovenije, Karel Erjavec, ki je bil slavnostni govornik. Vse navzoče so pozdravili in nagovorili 
tudi: ministrica za pravosodje Andreja Katič, predsednik GZS tovariš Janko Cerkvenik, 
predsednik KGO tovariš Jože Kašnik in župan Radelj ob Dravi mag. Alan Bukovnik. Po 
nagovorih je sledil slavnostni prerez traku in prevzem avtomobila.  

Regijski gasilski poligon bo služil usposabljanju in izobraževanju vsem koroškim gasilcem. 
Hkrati pa bo vadbeni plato omogočal pristajanje helikopterjev Slovenske vojske in Policije, ki 
prevažajo ponesrečence v okviru helikopterske nujne medicinske pomoči. 

Na sami otvoritvi so bile prikazane različne vaje, ki so jih pripravile gasilske zveze v Koroški 
regiji.  

Posamezne vaje je predstavil in opisal regijski poveljnik tovariš Primož Ternik.  Najprej  je bilo 
s strani PGD Stari Trg v sodelovanju z izpostavo URSZT Slovenj Gradec  prikazano delo z 
visoko zmogljivo črpalko. 

Napad preko lestve za gašenje v zgornjih prostorih so prikazali tečajniki  GZ Dravske doline, ki 
se ravno v tem času izobražujejo za gasilca pripravnika. 

GZ Dravograd je imela nalogo prikaza gašenja začetnega požara, kar so prikazali člani PGD 
Dravograd. 

Posredovanje ob prometnih nesrečah so prikazali člani PGD Slovenj Gradec (GZ Mislinjske 
doline). 

GZ Mežiške doline pa so prikazali reševanje ponesrečenca z višin z vrvno tehniko. Vajo so 
prikazali Gasilci PGD Prevalje in PGD Kotlje. 

Po končanem prikazu različnih vaj je sledila pogostitev vseh gostov in sodelujočih. Za 
nameček pa smo se še malo podružili in poveselili. 

 

Ivanka Plešivčnik 
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Intervju med Tanjo Gregorič – predsednica komisije za delo s članicami in Špelo Sedmak – 
poveljnico in zakoniti zastopnik PGD Koritnice 
 

Predstavi se: ime, priimek, leto rojstva. 
Sem Špela Sedmak, rojena leta 1983 v Postojni na eno večjih kmetij na Ilirskobistriškem. 
Starši in stari starši so mi privzgojili trdo delo in spoštovanje do narave. Najbrž od tu tudi 
spoštovanje do ognja in naravnih nesreč, saj nam narava prej ali slej vrne vsako naše dejanje. 
 

Kdaj si postala član PGD. 
V gasilsko društvo me je vpisal boter, ki je bil dolga leta tajnik in blagajnik društva in nadvse 
zaveden gasilec. Pri 15ih letih je prepričal moje starše da je prav in se spodobi, da me vpišejo 
med gasilce. Sicer je moj oče član gasilske organizacije in je v mladosti ob večjih intervencijah 
šel na pomoč, ne diha pa z gasilci.  
 

Kakšno gasilsko izobrazbo imaš?  
Po gasilski izobrazbi sem gasilska častnica. Pri 18ih letih sem opravila tedaj še tečaj za 
izprašanega gasilca, potem so vodilni v društvu pozabili name. Po dolgih letih borbe in 
izpostavljanja sem si izborila da so me poslali na tečaj za informatika, ker nihče ni želel na ta 
tečaj in ker sem 'malo znala' delati z računalnikom ter tečaj za uporabnika radijskih postaj, 
ker se je opravljal v sosednjem gasilskem društvu. Prvo specialnost uporabno v operativni 
dejavnosti sem opravljala šele več let pozneje, pa še to po sili razmer. Ker imam izpit za C 
kategorijo in sem med študijem delala kot poklicni voznik tovornjaka, bi bila morebiti dobra 
tudi za prevoz na katero od intervencij domačega društva. Ko sem se uspela preriniti med 
operativne gasilce sem bila lažje uslišana in bila napotena na izobraževanja, predvsem da je 
vsaj nekdo iz društva šel na katerega od tečajev, saj ni velikega interesa po gasilskem 
izobraževanju. Tako sem od leta 2014 do danes opravila specialnosti za strojnika, nosilca IDA, 
tečaj za inštruktorja, preventivca in tečaj za gašenje notranjih požarov modul A.  
 

Katera je tvoja funkcija v PGD Koritnice? 
V PGD Koritnice imam funkcijo poveljnice in zakonitega zastopnika. Sem tudi predsednica 
Komisije za delo s članicami v PGD, ter letos še namestnica predsednice Komisije za delo s 
članicami na gasilski zvezi (prejšnji mandat sem bila predsednica). 

 
Kdaj in zakaj si postala poveljnica? 

Do funkcije poveljnika sem prišla deloma po sili razmer. Že leta 2003 so me določili da 

opravljam funkcijo vodje članic v društvu, čeprav nismo imeli ne članic, ne aktivnosti. 

Vseeno sem se udeleževala sestankov Komisije za delo s članicami na gasilski zvezi, čeprav 

sem se vedno držala v ozadju od sramu, ker nisem imela kaj povedati. Od leta 2008 sem 

opravljala funkcijo tajnika,vendar sem si po dveh mandatih želela opravljati katero od 

vodilnih funkcij. Ker pa sem ženska, so me fantje v društvu kaj hitro postavili na svoje 

mesto. Že leta 2016 smo v društvu doživeli popoln kaos, ker sta mandatarja želela odstopiti 
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iz svojih funkcij, saj je težko delovati, če ljudje izgubijo zanimanje za prostovoljno delo. 

Zmanjkovalo je članov za udeleževanje na sestankih, srečanjih, zborovanjih, za sodelovanje 

na aktivnostih gasilske zveze itd. Nekako smo zaključili leto 2016 v stari sestavi, vendar smo 

se že spogledovali z možnostjo zamenjave vodilnega kadra. Ko sta odstopila tako 

predsednik in poveljnik, smo morali izpeljati izredne volitve v letu 2017 za dobo enega leta, 

da zaključimo mandat. V začetku nismo našli kandidata za funkcijo, saj bi staro vodstvo 

obdržalo volilno pravico na gasilski zvezi in bi nova mandatarja prevzela odgovornost zgolj 

na društveni ravni. Ko sem izrazila željo, da bi sama prevzela funkcijo poveljnika, so me 

posamezni člani hitro zatrli, ker sem ženska in poveljnik mora biti moški. Dosegli smo, da so 

tudi na gasilski zvezi razpisali izredne volitve in bi naša nova mandatarja prevzela tudi 

volilno pravico na upravnem odboru gasilske zveze. Pa vseeno prostovoljnega kandidata ni 

bilo. Nazadnje smo se nekako dogovorili da pa lahko prevzamem mesto predsednika za eno 

leto in kolega mesto poveljnika.  

Izkazalo se je, da mora imeti mandatar res željo po opravljanju svoje funkcije, če želimo da 

se zadeve pravilno izpelje. Tako smo z manjšim kaosom na operativnem področju zaključili 

mandat, vendar že celo leto razmišljali kaj naprej. Po številnih sestankih in razgovorih smo 

tik pred volitvami v nov mandat 2018-2023 sprejeli da me kolegi podprejo v funkciji 

poveljnika. Po številnih razgovorih z različnimi društvi smo sklenili da se poslužimo 

načelniškega vodenja in sicer en mandatar za organizacijsko in operativno področje. Po 

Zakonu o društvih smo dolžni imeti zakonitega zastopnika, po Pravilih gasilske službe pa 

poveljnika. Tako smo lahko izvolili poveljnika s funkcijo zakonitega zastopnika. 

Med vsemi sestanki, ki smo jih imeli, smo ugotovili, da se težave s poveljnikom vlečejo že 

skoraj vseh 70 let. Večina mandatov je bila predčasno zaključenih, vendar je težavo reševal 

naš častni poveljnik in zaključeval vse predčasno končane mandate. 

Spoznali smo tudi, da v društvu nimamo gasilk. Naša najstarejša gasilka šteje 45 let. Prej so 

sicer imeli nekaj članic, vendar so s polnoletnostjo zaključile svoje gasilsko delo in se 

posvetile družini. Zato sem imela kar nekaj težav z emancipacijo žensk. Kot ženska sem 

lahko primerna zgolj za tajnico ali blagajničarko, pa lahko čistim gasilski dom, pogostim 

goste in podobne dejavnosti.  

Vendar sem vztrajna in ne popustim kar tako. Tako sem prepričala aktivne člane društva in 

upravni odbor da imam primerno izobrazbo, dovolj vaj, izkušenj si v našem društvu z eno 

intervencijo letno pač ne moreš pridobiti in dovolj znanja, da lahko primerno izpeljem 

funkcijo. Predvsem pa ne morem spoštovati ljudi, ki se prostovoljno odločijo za opravljanje 

neke funkcije in zaključijo mandat predčasno. Pa saj ni nikjer medu. Povsod se pojavljajo 

ovire, vendar ravno zaradi njih se javljamo na takšne funkcije. Da jih obdelamo in gremo 

čeznje. 
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Opiši tvoje delo, tvoje odgovornosti. 
Kot poveljnik imam odgovornosti povsem enake kot vsi poveljniki prostovoljnih društev I. 
kategorije, s tem da opravljam še delo predsednika. Torej imam organizacijsko in operativno 
'oblast'.  
 

Kako te sprejemajo "moški gasilci" v funkciji poveljnice? 
Kot edina poveljnica v naši okolici sem bila malce skeptična kako bom vse skupaj izpeljala. 
Predvsem ker v naši gasilski zvezi niso članice ravno običajne v operativni enoti. V prejšnjem 
mandatu smo imeli na gasilski zvezi predsednico društva IV. kategorije in v tem mandatu 
imamo predsednico društva II. kategorije, poveljnice pa nobene. Že pred samo kandidaturo 
sem se pogovarjala s kolegi v drugih društvih naše zveze, ki so me sprejeli kot sebi enako in 
mi dali marsikateri nasvet. Tudi danes imam veliko podporo v društvih naše gasilske zveze. 
Presenetljivo pa so  me tudi kolegi v našem društvu začeli spoštovati. Sicer se še vedno 
borimo s pridobivanjem operativnih članov nazaj v gasilsko društvo, vendar sem prepričana 
da je mandat dovolj dolgo obdobje da naredimo korak naprej tudi v tej smeri. 
 

Za kakšno vodjo se imaš? 
Imam se za strogega vendar korektnega vodjo, ki želi da se stvari odvijajo čim bližje pravilom. 

Nikoli pa ne grem na nož, saj menim, da se vse lahko reši z mirno besedo. Čeprav moj 

partner pravi, da sem premila in preveč popuščam. 

V svojem življenju sem ugotovila, da človek, ki je preveč strikten, hitro izgublja na podpori in 

ljudi odvrača. Znam biti presneto zahtevna, vendar v dani situaciji, ko se borimo za dovolj 

aktivnih gasilcev, nimam pravice preveč zahtevati od par posameznikov, medtem ko se zadaj 

'šlepa' množica kvazi gasilcev. V društvu imamo res 89 članov, vendar je večina teh 

podpornih članov. Med 40imi aktivnimi člani gasilske organizacije je težko obdržati 12 

aktivnih operativnih gasilcev. 

 
Ali si samska? 

Ne. Imam krasnega partnerja in dva otroka, punčko staro 3,5 leta in fantka 2,5 leta. Tretji je 
na poti. 
 

Kako ti uspeva uskladiti družino in gasilce? 
Usklajevanje gasilcev, dela in družine je dokaj zahtevno delo. Potrebni so številni 

kompromisi, vendar kjer je želja, se najde tudi pot. 

Otroci so v lanskem letu imeli dva izleta v vrtcu, na katera nismo mogli iti, zaradi gasilskih 

obveznosti. Zato pa smo si privoščili podaljšani vikend v  termah, ko smo združili Srečanje 

predsednic komisij za delo s članicami, katerega smo se udeležili družinsko. Skušamo vsako 

gasilsko aktivnost spremeniti v družinsko druženje in se udeležujemo večino gasilskih 

aktivnosti družinsko. Eni vodijo svoje otroke s seboj v hribe, na potovanja, na jadranja, mi pa 

na gasilce. Mogoče jim bomo podzavestno vgradili spoštovanje tega poklica in čut za 

prostovoljstvo, saj tega manjka v Sloveniji. Vse preveč se polaga na nekaj posameznikov, 

večina pa mirno sedi doma in čaka kdo jim bo plačal kakršnokoli opravljeno delo. Gasilci smo 

množica ljudi, ki svoje delo opravljamo brezplačno, velikokrat za nekoga ki sedi na toplem 
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pred televizijo. In končno še tej isti povedo da je to delo gasilcev, saj so plačani za to. Žal je 

plačanih gasilcev le peščica. Ostali vsi delamo dobra dela za svojo čisto vest. 

 
Kako tvoja družina sprejema tvojo funkcijo? 

 K sreči je moj partner ravno tako nor gasilec kot jaz, sicer ne vem kako bi celo življenje 
podredili gasilcem. Ko sem prišla z idejo da bi postala poveljnica se mi je oče smejal, da sem 
nora. Mama in stara mama sta me mogoče še preveč prepričevali da bo to dobra stvar in je 
prav, da povrnemo svoji vasi s svojim delom in prispevkom na ta način. Partner pa je bil z 
menoj na večini sestankov v gasilskem domu. Je že 3 mandate gospodar v našem gasilskem 
domu. Ena od možnosti je bila, da bi pa mogoče on prevzel funkcijo poveljnika, vendar je 
preveč strikten in ljudje to težko sprejemajo. Če bi on prevzel funkcijo poveljnika, bi sama 
vzela funkcijo predsednika. To pa najverjetneje ne bi delovalo v družinskem življenju. Vse 
prevečkrat bi se skregala. Običajno je predsednik tisti, ki drži proračun čim bolj zaprt, 
poveljnik pa diktira kaj vse potrebuje. Pa odličnega gospodarja bi izgubila v društvu. Hahaha.  
Dejansko sva se o tem veliko pogovarjala preteklo leto. Kaj bo najbolje in najlažje. Za naju je 
nemogoče izključiti gasilce iz svojega osebnega življenja. Mi živimo in dihamo gasilce. Žal je 
tako, da je tudi v gasilstvu ogromno birokracije in težav, s katerimi se moramo spopadati. Vse 
to opravljam doma. Včasih nastane zaradi tega tudi težava, ja. Vendar se s pogovorom in 
dobro voljo da vse premagati. Mi se ne damo in se bomo borili za gasilce še naprej. Skoraj na 
vse aktivnosti, vsa srečanja, vsa tekmovanja, povsod kamor smo vabljeni gasilci greva oba s 
partnerjem in če je le mogoče, tudi najina otroka. Če je aktivnost neprimerna za otroke, ju 
pustimo v varstvu pri starih starših. 
 

Kakšne cilje želiš doseči v svojem PGD? 
Ciljev je ogromno. Če jih ne bi bilo, bi najbrž lahko društvo kar zaprli in šli vsak svojo pot. 

Prvo fazo smo dosegli in se udeležujemo vseh dogodkov, kamor nas povabijo. Če trije, pa 

trije, vendar gremo in smo prisotni. Ni vse samo v intervencijah.  

Naslednja faza je postopno pridobivanje in aktiviranje aktivnih članov nazaj h gasilcem. Boli 

me dejstvo, da naši aktivni fantje postanejo neaktivni takoj po zaključijo svoj mandat. Letos 

smo uvedli opravljanje obveznih ur v gasilstvu. Naj si bodo to udeležbe na občnih zborih, na 

pogrebih, srečanjih veteranov ali članov, sodelovanje na tekmovanjih, idr. Samo 10 ur. Pa 

mislim da smo uspeli nekaj članov pripeljati vsaj za nekaj časa nazaj v društvo. Letos smo 

kljub nasprotovanju posameznikov organizirali veliko slavje ob 70. obletnici PGD Koritnice in 

pripravili veliko parado in zabavo. Priprav in dela je bilo res ogromnega, vendar smo na ta 

račun pripeljali vsaj par gasilcev nazaj. Pa to je namen takšnih dogodkov. Moja največja želja 

je, da uspem privzgojiti našim članom dejstvo, da se moramo začeti udeleževati organiziranih 

gasilskih vaj, ker samo na ta način bomo lahko operativno uspešnejši. Ne moremo biti 

strokovnjaki za gasilsko delo z eno intervencijo na leto. Hvala Bogu je običajno to kak manjši 

požar v naravi, vendar vaja pomaga privzgojiti postopke pravilnega taktičnega pristopa ob 

večjih nesrečah. 

 
Kakšne cilje želiš doseči v bodoče na področju gasilcev? 

Za enkrat imam v načrtu izobraževanje sebe. Torej poseči po širšem krogu znanja in višji 
izobrazbi. Sem inštruktor, želim si postati predavatelj, ker menim da sem v gasilstvu 
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prehodila pot, ki je marsikdo ni. Dejstvo je, da mora ženska imeti veliko več znanja kot moški, 
da lahko poseže po svojih željah in ciljih. V gasilstvu še vedno moški lažje dosežejo svoje kot 
me. Vendar smo vztrajnejše in ne vržemo puške v koruzo ob prvi težavi. Vsekakor 
nameravam ostati na tej funkciji oziroma na enem od vodilnih položajev dokler bo videla, da 
me društvo potrebuje. Ko vzgojimo dovolj mladine za seboj, človek lažje zapusti korito, preda 
štafetno palico naprej in sledi svojemu nosu naprej k novim izzivom. Vesela sem, da lahko 
nekaj svojega znanja in videnja predajam naprej in spodbujam gasilce, da se vse da. Najlažje 
je reči, nas ni dovolj pa mi ne moremo. Seveda lahko. Če ne moremo zbrati 20 ljudi, bomo pa 
tri. Navsezadnje, če mora društvo IV. kategorije zagotoviti 54 gasilcev, jih mi moramo 12. Pa 
če gremo trije od 12ih to niti ni tako malo. Vse je odvisno iz katerega zornega kota gledaš. 
Društvo III. kategorije mora zagotoviti 32 ljudi mora poslati na dogodek 8 ljudi, da doseže isto 
25% udeležbo kot mi s 3 ljudmi. 
 

Imaš kakšne dober predlog za gasilke, ki pravijo, da so jim otroci ovira pri 
delovanju v gasilstvu. 

Otroci naj vam bodo v ponos in jih imejte radi. Naj ne bodo vas izgovor. Velikokrat lahko 

aktivnejši čas preživimo z otroci na gasilskih dogodkih kot če sedimo doma pred televizijo in 

damo otrokom tablico v roko. To pač ni aktivno preživljanje časa z otroci. Mi se imamo noro 

dobro. Ko sta bila majhna in smo se kam peljali z gasilskim vozilom, pa smo stolčke montirali 

v gasilski avto in se peljali. Pa tudi to je doživetje za otroke. Pa vse se da, če se želi. Žal je 

tako, da si ženske vse preveč iščemo izgovore za vsako stvar, da nam le ni potrebno se 

potruditi. Doživela sem, da so gasilke kritizirale svoje moške kolege ker jim ne dovolijo 

nečesa narediti. Pa smo dosegli, da so moški popustili. Ko smo imele možnost, pa gasilk ni 

bilo. Res sem se počutila neumno. Zakaj lažje prevalimo krivdo na moške kolege, ker se nam 

ne da? Pred leti mi je kolegica v enem društvu rekla da ona pa res nima sredstev v svojem 

društvu, da bi kupila en pladenj peciva. Madona, pa saj ga tudi jaz nisem imela. Imam pa 

sestavine doma in lahko en pladenj spečem sama. Saj ni važen izgled konec koncev. Važen je 

namen in koliko smo sami pripravljeni narediti, da dosežemo svoje. V gasilstvu se tudi ne bo 

spremenil odnos moških kolegov do gasilk, ker se ne more. Ko dobimo vse možnosti v roke, 

običajno zatajimo in nas ni. Ko računajo na udeležbo žensk, teh ni. Ne rečem. Res so 

posamezna društva še zelo starokopitna v odnosu ženska-moški, vendar  tista posameznica, 

ki se bori v takšnem društvu prileze sčasoma v ospredje. Ker vedno obstaja možnost da se iz 

strani gasilske zveze ali predsednice Komisije za delo s članicami na gasilski zvezi ali na regiji 

počasi spušča nazaj po lestvici v svoje društvo. Vendar če ob prvi težavi vržeš puško v koruzo, 

potem že nisi vreden da prideš na vidnejši položaj, vsaj po mojem skromnem mnenju. Ker 

boš tudi na vidnejši funkciji vrgel puško v koruzo ob prvi težavi. 

 

Preden zaključim ta svoj dolg monolog, naj se iskreno zahvalim Tanji Gregorič, naši 

predsednici Komisije za delo s članicami v Obalno kraški regiji, ki s svojo energijo in dobro 

voljo ter jasnimi cilji velikokrat pomaga in spodbode, ko to najbolj potrebujem. Zato Tanja, 

iskrena hvala ker mi stojiš od strani in mi pomagaš z nasveti, spodbudami in včasih kakšno 
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pikro, ko je ta potrebna. Želim si, da bi v vseh regijah imeli takšno vodjo, kot si Ti. Hvala Ti. 

Vsem ostalim pa le pogumno naprej in z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

 

V nedeljo, 23. septembra 2018, se je v Gornji Radgoni odvijal zaključni del cikla tekmovanj za 
memorial Matevža Haceta. Pravico do udeležbe na državnem nivoju si ekipa pribori z 
doseženim prvim ali drugim mestom na tekmovanjih nižjega nivoja, najprej na občinskem in 
nato še na regijskem, ki se odvijajo  leto prej.  

Tekmovalne discipline memoriala Matevža Haceta so tri. Mokra vaja s podaljšanimi tremi 
napadi, korakanje in kratek teoretični test za katerega se je potrebno naučiti odgovore  250. 
vprašanj.  

Lani jeseni so si članice B PGD Sušje, z doseženim drugim mestom na regijskem tekmovanju v 
Kočevju, pridobile možnost za udeležbo na tekmovanju na državnem nivoju. 

Na državnem tekmovanju so dosegle 2. mesto, kar je zgodovinski dosežek za našo občino in 
za  GZ Ribnica. Ob občinskem prazniku občine Ribnica so prejele županovo priznanje za 
uspeh na državnem tekmovanju. 

 

Pričetek delovanja članic B PGD Sušje sega 15 let nazaj.  

Leta 2003 je bila PGD Sušje zaupana izvedba občinskega gasilskega tekmovanja. Vodstvo 
društva si je ob tem zadalo nalogo, da se tekmovanja udeleži v čim več kategorijah. Zbralo se 
je osem ekip različnih kategorij in med njimi tudi prva zasedba članic B. To so bile: Erika 
Radosavljević, Marija Pertot, dve Mariji Lovšin, Breda Trdan, Lucija Tanko, Nuša Petelin, Olga 
Grebenc, Majda Klun in xxx ter mentor Alojz Lovšin. Na tem, za njih, prvem občinskem 
tekmovanju so dosegle prvo mesto in tega mesta do danes, na občinskem nivoju, še niso 
prepustile drugim. 

V letih, ki so sledila, so redno sodelovale na občinskih in regijskih tekmovanjih, a nikoli več v 
svoji prvi sestavi. Nekaterim ni bilo več do sodelovanja, druge so odpovedale zaradi poškodb. 

Občinska tekmovanja potekajo vsako leto in, kot že rečeno, na njih so bile vedno prve. 

 Na regijskih, ki potekajo vsako drugo leto, pa so začele s šestim mestom in se nato vzpenjale 
proti vrhu.  

Leta 2009 so prvič prinesle domov pokal. Dosegle so tretje mesto in to je bil takrat za društvo 
prvi pokal z regijskih tekmovanj. Naslednjih nekaj tekmovalnih obdobij so bile vedno tretje 
ali četrte, na državno tekmovanje pa se jim ni uspelo uvrstiti.  

Leta 2014, ko je občinsko tekmovanje zaradi slabega vremena odpadlo, so se začele 
udeleževati tekmovanj v hitrem spajanju sesalnega voda. Morda so jim ravno ta tekmovanja 
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in priprave nanje izboljšala hitrost saj so leta 2015 dosegle tretje mesto na regijskem 
tekmovanju in se, ker je bila na tekmovanju suha vaja, prvič uvrstile na državno tekmovanje. 
Z vadbo so nadaljevale tudi v zimskem času saj so sklenile narediti nekaj zamenjav med 
funkcijami v ekipi. Spomladi so včasih vadile skupaj z ekipami iz Kočevja, ki so se tudi 
pripravljale na državno tekmovanje, in si pridobile dragocene izkušnje. Na državnem 
tekmovanju v Kopru, junija 2016, so dosegle 22. mesto med 46. ekipami in za uspeh prejele 
srebrno tekmovalno značko.  

Leta 2017 se je začel nov cikel tekmovanj za memorial Matevža Haceta. S prvim mestom na 
občinskem in drugim mestom na regijskem tekmovanju so se ponovno uvrstile na državno 
tekmovanje. V zimskem času tokrat niso vadile, saj niso imele kje. Stari gasilki dom so to leto 
podrli in ga sicer tudi na novo sezidali, a čez zimo še ni bil primeren za vadbo. So pa zato 
intenzivno vadile kasneje v vseh toplih mesecih leta in uresničile svoje sanje. Srebrna 
medalja za uvrstitev in zlata tekmovalna značka za uspeh. 

Da jim vsako drugo leto, ko ni regijskega tekmovanja, ne bi bilo preveč dolgčas so leta 2008 
vse svoje znanje prenesle na novoustanovljene člane B, ki so takoj postali in ostajajo na 
občinskem nivoju absolutni prvaki, one pa tesno za njimi. Pomagale so in še pomagajo tudi 
ekipam drugih PGD-jev ter prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše rodove. 

Današnja sestava članic B PGD Sušje je: 

Breda Trdan, Bernarda Drobnič, Vilma Govže, Marija Lovšin, Petra Šilc, Sabina Novak, Jana 
Petek Volčanšek, Zdenka Štupica, Lucija Tanko in Nuša Petelin ter mentor Alojz Lovšin 
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PROGRAM DELA SVETA ČLANIC ZA LETO 2019 

 Naloga Časovni okvir Nosilec naloge 

1. Organizacija regijskih posvetov članic stalna naloga -Svet članic    

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

3. Sodelovanje na posvetu predsednikov in 

poveljnikov GZ 

 -predsednica Sveta 

članic 

4. Izobraževanja za predsednice komisij za 

članice regije, GZ in PGD  

6. 4. 2019 -Svet članic/      

5. Izobraževanje Sveta članic (predsednice, 

namestnice 

11.5.2019 -Svet članic 

6.  1. pohod članic GZS (GZ Trebnje)  -Svet članic 

- Komisija za članice GZ 

Trebnje 

7. Medgeneracijsko srečanje GZS po dogovoru - Svet članic 

- Svet veteranov 

8. 150 let PGD Metlika  - udeležba na paradi september -Svet članic 

   

9. Spodbuditev nadaljevanja priprave knjige o 

delovanju članic 

stalna naloga -Svet članic 

10. Posvet za predsednice komisij za članice v 

GZ - dvodnevni 

23. in 24.11 

2019 

-Svet članic 

11. Vključevanje v aktivnosti mednarodne 

delovne skupine CTIF – Ženske v gasilstvu 

stalna naloga -Janja Kramer Stajko 

- predsednica Sveta 

članic 

12. Šola za življenje po dogovoru -Svet članic 
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Letos je bilo v šaleški dolini organizirano 5. medgeneracijsko srečanje. V Velenju smo se 

zbrali v soboto, 25. avgusta. Kljub slabemu vremenu so poskrbeli za prijetno in veselo 

druženje gasilcev vseh generacij, ki so prišli z vseh koncev Slovenije. Zbralo se nas  je okrog 

500. 

V dopoldanskem času smo si lahko ogledali Muzej premogovništva, Velenjski grad, Rakunovo 

klet, izletniške domačije, mlin, Muzej usnjarstva v Šoštanju, Lončarstvo Bahor in drugo. 

Popoldanski čas pa smo namenili tekmovanju, družabnim igram in druženju ter bogatemu 

kulturnemu programu v prireditvenem šotoru. Ogledali smo si tudi stojnice lokalnih 

ponudnikov, nudili so celo palačinke.  Najboljše ekipe so prejele nagrade. Razglasili so tudi 

Naj gasilko Slovenskih novic. Naslov je osvojila Katarina Plut. 

Na začetku so nas slavnostno nagovorili: ministrica za obrambo Andreja Katič, predsednica  

Sveta članic Elizabeta Čampa in  predsednik Sveta veteranov Jožef Smole. Na zaključku pa so 

nas pozdravili: predsednik GZS Janko Cerkvenik, predstavnik Uprave RS za zaščito in 

reševanje ter  podžupan Velenja.  

Za prijetne zvoke je poskrbel ansambel Okajeni muzikantje. 

Bilo je zanimivo in prijetno. Hvala  organizatorjem in vsem, ki so pripomogli, da je bilo naše 

druženje zabavno in nepozabno.    

                                                                              Pavla Ponikvar 

                                                                              predsednica članic Notranjske regije                
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Leto 2018 je volilno leto tudi v gasilstvu. Že v začetku leta smo volili predsednike in 

poveljnike v prostovoljnih gasilskih društvih, v mesecu marcu pa v gasilskih zvezah. Na 

kongresu, ki je bil 18. in 19. maja na Ptuju, pa smo dobili novo vodstvo za Gasilsko zvezo 

Slovenije.  Na novo je bil izvoljen predsednik Janko Cerkvenik ter ponovno izvoljen poveljnik 

Franci Petek. 

Kongres se je zaključil s svečano parado. V tej smo bili tudi predstavniki Gasilske zveze 

Cerknica, oziroma tudi gasilci iz obeh Prostovoljnih gasilskih društev - Velike Bloke in Nova 

vas.  V veličastni paradi je sodelovalo skoraj 5000 gasilk in gasilcev z 850  prapori ter 50 

gasilskih vozil. Udeleženci parade smo bili razvrščeni v ešalone gasilskih regij. Preletavala so 

nas zračna plovila. Parado je spremljal Orkester Slovenske vojske. V veliki organizirani 

množici smo začutili pripadnost organizaciji, ki humano pomaga sočloveku v kakršnikoli 

nesreči. 

Tudi s častne tribune na stadionu je bil veličasten pogled. Vse gasilke in gasilce je nagovoril 

novi predsednik Gasilske zveze Slovenije, župan mestne občine Ptuj in predsednik Vlade 

Republike Slovenije Miro Cerar.  Predsednik se je gasilcem posebej zahvalil za vsako od 

15.404 intervencij v letu 2017 in za vse letošnje. 

Naslednji kongres bo leta 2023. 

                                                             Pavla Ponikvar 

                                                            namestnica predsednika GZ Cerknica 
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