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Gasilska organizacija, gasilci, gasilke, članice, 

tovarišice! 

 
Tradicija gasilstva v Sloveniji je dolga, kar 145 let. Smo 

največja organizacija v Sloveniji. Smo organizacija z 

najvišjo stopnjo zaupanja naših državljanov in v svojih 

vrstah imamo kar 158 000 članov, kar je 8,0 % 

državljanov Republike Slovenije. Od nekdaj so bile 

pomemben del gasilske organizacije tudi članice, ki jih je 

sedaj preko 48 000, kar predstavlja 4,8 % vseh državljank 

Republike Slovenije. To so zavidanja vredne številke, ki le 

potrjujejo vlogo in mesto gasilcev v Sloveniji ter članic v 

okviru gasilske organizacije. 

 
V preteklih letih je bil narejen velik napredek pri vključevanju članic v delo gasilske organizacije, 

predvsem v delo operative, kjer so se mnoge pokazale vsaj kot enakopravne svojim moškim 

tovarišem. Žal pa se še vedno dogaja, da so v svojem okolju mnogokrat prezrte oz. se jim ne 

prizna enakopravnega mesta, se jih prezira, se jim ne omogoči sodelovanja v izobraževanju in 

operativi, se jim ne nameni sredstev za delovanje, se nad njimi izvaja mobing. To je odnos, ki v 

naših vrstah nima mesta. Treba ga je prepoznati in v kali spremeniti, zatreti. Tako ekstremni 

primeri so redki. V večini primerov je vključevanje članic v naše delo primerno, so pa tudi primeri 

zglednega vključevanja in odnosa do članic, naših tovarišic. 

 

Prispevek članic v gasilski organizaciji, ki je usmerjen k trdnosti in celovitosti delovanja gasilske 

organizacije, je neprecenljiv. Ob enakopravnem vključevanju v operativne naloge javne gasilske 

službe je članice treba vključevati tudi v vse ostale aktivnosti, enakovredno članom. Gasilci v 

Sloveniji smo družbeni fenomen, saj se poleg operativnih dejavnosti ukvarjamo še z mnogimi 

dejavnostmi, smo v določenih okoljih nosilec vseh pomembnejših dejavnosti in druženja, smo eni 

redkih, ki mladim generacijam lahko na organiziran način ponudimo vrednote tovarištva, 

prostovoljstva, usposabljanja in druženja, stran od virtualnega sveta medmrežij. Za delovanje naše 

razvejane organizacije, ki sega v mnoge pore naše družbe, rabimo veliko sposobnih in dela voljnih 

ljudi, ki dejavnosti in usposabljanja opravljajo v prostem času. Tu moramo priznati članicam še 

več odrekanj, saj si kot matere in tiste, ki podpirajo tri vogale družine, mnogokrat težje vzamejo 

čas, da opravljajo delo v naši organizaciji. 

 

Delo, ki ga opravlja Svet članic pri Gasilski zvezi Slovenije, je obrodilo že mnogo sadov, a dela 

nikoli ne zmanjka, tako kot volje in želje, da bi naše delo opravljali še bolje. V tem mandatu se je 

Svet članic ponovno začel povezovati s svojimi tovarišicami po svetu in tako se prenašajo primeri 

dobrih praks, se navezujejo osebni stiki in se porajajo nove ideje. Tudi srečanja, kot je srečanje 

članic na ravni Slovenije, je vsako leto bolje obiskano, vsebine, ki se jih pripravi v strokovnem 

delu, pa aktualne in zanimive, izvedene z dobrimi predavatelji. 

 

Morda si moški v svojem egu težko priznamo, a na marsikaterem področju našega dela ste članice 

mnogo uspešnejše, nepogrešljive, predvsem s svojo natančnostjo in vztrajnostjo izpolnjujete vrzel 

v našem značaju. Torej, vaše delo v gasilski organizaciji nikakor ne terja izvajanja posebnih 

programov, terja pa spoštljiv in enakovreden odnos in enakovredno vključevanje v naše vsakdanje 

delo in izobraževanje, pa tudi v vodstveni kader, tako na organizacijskem nivoju kot operativnem. 

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!       Jošt Jakša, VKGČ, 

predsednik Gasilske zveze Slovenije 
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Spoštovane članice! 

 

Predstavnice nežnejšega spola predstavljate v gasilskih 

organizacijah trideset odstotkov celotnega članstva v 

vseh starostnih kategorijah. Članice ste aktivne tudi na 

operativnem področju in predstavljate kar dobrih enajst 

odstotkov vsega operativnega članstva. Na številčnost 

in delo članic v gasilski organizaciji smo v Gasilski 

zvezi Slovenije še posebej ponosni. 

 

      Na zadnjem kongresu v Kopru smo v usmeritvah sprejeli, da bo prednostna naloga na 

področju dela s članicami izobraževanje in usposabljanje za izvajanje javne gasilske službe, 

kar se pridno izvaja na vseh nivojih naše organiziranosti. Po podatkih preteklega leta je tečaje 

zaključilo skoraj tri tisoč petsto članic, kar je triindvajset odstotkov vsega usposobljenega 

članstva. V prvih desetih mesecih letošnjega leta pa se vas je na tečajih usposobilo že več kot 

dva tisoč dvesto.  

 

Poleg tega članice sodelujete tudi na intervencijah. V lanskem letu ste opravile na 

intervencijah okoli tri tisoč štiristo ur, v letošnjem letu pa je to število ur že v prvih desetih 

mesecih naraslo na več kot petnajst tisoč. Zelo aktivne ste bile na intervencijah ob žledolomu 

in poplavah, za kar se vam iskreno zahvaljujem. 

 

Tudi na tekmovanjih po številu nič ne zaostajate za moškimi. Sodelujete na vseh vrstah 

razpisanih tekmovanj doma in v tujini. Naj omenim samo to, da vas je bilo na letošnjem 

članskem državnem tekmovanju za memorial Matevža Haceta v Ormožu skoraj tisoč, saj ste 

sodelovale v štiriinšestdesetih tekmovalnih enotah članic A in B ter štiriinštiridesetih enotah 

starejših gasilk. Teden dni pred tem pa je bilo na mladinskem tekmovanju tudi skoraj tisoč 

mladih deklet, pionirk in mladink.   

 

Vključujete se pri delu z mladino, veterani, sodelujete v izobraževalnih procesih, na področju 

preventive, kulture in drugih področjih. Aktivno sodelujete v organih društev, gasilskih zvez, 

regij in na nivoju Gasilske zveze Slovenije. Vesel sem, da prevzemate tudi operativne 

funkcije, imamo že kar nekaj poveljnic na nivoju PGD in GZ. 

 

Vsakoletna srečanja, kot je letošnje v Murski Soboti, so ena od oblik vašega gasilskega 

izobraževanja. Vesel sem, da v vsebine srečanj vključujete vse bolj operativne teme, seveda 

pa pri tem ne smete pozabiti na ostalo tematiko in družabni del, ki vas po eni strani razvedri, 

po drugi strani pa si predstavnice gasilskih zvez iz celotne Slovenije izmenjate izkušnje, ki jih 

boste uporabljale pri vašem nadaljnjem delu na operativnem in organizacijskem področju.  

 

Kljub temu, da smo na število in delo članic ponosni, to ne pomeni, da ne moremo biti še 

boljši. Svet članic si je delo zastavil zelo dobro. Ne smemo pozabiti, da imajo pravo vrednost 
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samo dejanja, ki pridejo v društva in so namenjena celotnemu članstvu. Potrebno se je 

zavedati, da se bo število članic obdržalo oziroma povečalo le z dobrim delom, da jih delo v 

naših vrstah veseli in uresničuje njihova pričakovanja. V kolikor se v neki sredini dobro 

počutiš, se kljub obveznostim vanjo z veseljem vračaš. Prepričan sem, da se za prihodnost 

članic v gasilstvu ni potrebno bati, tudi na operativnem področju ne.  

 

Ob koncu vam želim veliko uspeha tudi v prihodnje, da program posveta uspešno izvedete, se 

dobro počutite in pridobljeno znanje uspešno prenesete na nižje nivoje. 

 

Lepo pozdravljene z gasilskim pozdravom  Na pomoč! 

 

Franci Petek, VKGČ II, 

poveljnik Gasilske zveze Slovenije  
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Spoštovane gasilke,                         
 

leto je okrog in tradicionalni dvodnevni posvet, po vaši želji tokrat na novi 

lokaciji, je priložnost za pridobivanje novih znanj ter izmenjavo izkušenj 

in informacij, ki nam koristijo pri našem delu. 

V Pomurski regiji so k organizaciji posveta pristopili zelo resno, saj z 

regijskim poveljnikom Dušanom Utrošo na čelu, predsednico Komisije za 

članice Pomurske regije Andrejo Görkeš Novak ter njeno namestnico 

Ingrid Lončar, s katerimi smo bili v stalnem kontaktu, ničesar ne 

prepuščajo naključju. Skušali so ugoditi prav vsaki želji, ki sem jo 

izrazila, za kar sem jim neizmerno hvaležna. Nihče ne ve, koliko ur prostega časa so porabili, 

da se bomo pri njih počutile sprejete ter da bo vse teklo po programu. Iskreno se zahvaljujem 

tudi drugim, ki so po svojih močeh sodelovali pri organizaciji. 

Med njimi so tudi vodstvo hotela Diana, Mestna občina Murska Sobota, Imo – Real d.o.o. ter 

Radenska, ki so s svojimi prispevki pripomogli k zmanjšanju stroškov posveta.  

 

Ob pregledu prijav ugotavljam, da obstaja vedno več zvez, ki spodbujajo članice, da se 

udeležijo posveta. Za marsikatero je to nagrada za celoletno aktivnost v svojem okolju in 

motivacija za nadaljnje delo.  Prav je tako, saj smo gasilke vse bolj vpete v življenje in delo 

organizacije na vseh nivojih. 

Zadovoljna sem, da je meja med delom gasilcev in delom, »primernim« tudi za gasilke, 

ponekod že močno zabrisana in da nas imajo moški kolegi za enakovredne pri opravljanju 

vseh nalog. Ker sem optimistka, sem prepričana, da bodo okolja, kjer so gasilke dobrodošle le 

za pomoč na veselici ali za pospravljanje gasilskih prostorov, kmalu izginila.  

 

Naša organizacija je močna, kar smo dokazovali tudi tekom celega letošnjega leta, ko nas je 

narava preizkušala že pozimi z žledom, preko leta pa s plazovi in poplavami, ki so postale že 

skoraj stalnica  v naši deželi. Predvsem v takih trenutkih je pomoč slehernega gasilca, pa naj 

je to mladec, veteran zrelih let ali pa članica, dobrodošla. 

 

Ljudje nas podpirajo in nam zaupajo. Prav je, da s tovarištvom in medsebojnim spoštovanjem 

še povečamo njihovo podporo ter z vsakim svojim dejanjem dokazujemo, da v gasilstvu vlada 

pozitivna klima. 

 

Na pomoč! 
       

Vladka Bučevec, VKGČ, 

predsednica Sveta članic GZS 
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Spoštovane predsednice komisij za članice – gasilke v GZ! 
 

Pred nami je dvodnevni posvet predsednic komisij pri GZ v okviru GZ Slovenije.  V izjemno 

čast nam je, da je ta organizacija zaupana naši, Pomurski regiji. 

Gasilskim članicam v pomurskem prostoru namenjamo posebno skrb, saj menimo, da so 

oziroma  morajo biti enakovredne gasilskim tovarišem. Pa naj si bo to na preventivnem, 

organizacijskem in operativnem področju delovanja. 

Pozornost do gasilk je še posebej pomembna v času, ko živimo v nekem virtualnem svetu, ko 

so stvari postale samoumevne, kjer ni potrebno uporabljati pretiranega  premišljevanja in 

iznajdljivosti, ker ga namesto nas opravljajo naprave, in v času, kjer so nenormalne stvari 

postale normalne.  

Da delamo v regiji (verjamemo in vemo, da tudi drugod) načrtno tudi s članicami, govorijo 

rezultati. Odlično obiskani posveti in srečanja, povečanje števila desetin in mentoric, 

prevzemanje zahtevnejših funkcij (tudi poveljniških), povečano zanimanje za izobraževanje in 

organiziranje družabnih aktivnosti, je le nekaj naših aktivnosti. 

Za vsem stojite seveda ve, predsednice, gasilke na vseh nivojih gasilske organizacije ob 

pomoči vodstev.  

Zato vam ob tej priložnosti izrekava iskreno zahvalo v imenu vseh gasilcev za vaš trud, da 

zmorete in se hočete udejstvovati v gasilstvu.  

 

Na kratko še beseda o regiji. Prihajate v Pomursko gasilsko regijo. Ta je najmočnejša gasilska 

regija. To dokazuje naša operativna pripravljenost, organizacijska sposobnost, delo na 

preventivnem področju in dobra opremljenost. Predvsem pa množičnost, ki ji ni para v 

slovenskem merilu. Pomursko gasilstvo sestavlja 21 gasilskih zvez, v okviru katerih deluje 

242  prostovoljnih gasilskih društev. Skupaj nas je cca. 18 000, od tega do 5 000 operativcev. 

Naše poslanstvo je jasno. Pomagati bližnjemu v nesreči, kadarkoli in kjerkoli, po svojih 

najboljših močeh. 

Preden zaključiva, se zahvaljujeva vsem, ki ste oziroma boste letos pripomogli k uspešni 

organizaciji posveta v naši regiji, da nam bo vsem v ponos.  

Se vidimo in vse dobro vam želiva! 

 

Dušan Utroša, VGČ II,     Milan Antolin, VGČ II, 

poveljnik Pomurske regije                                                    predsednik Pomurske regije 
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 

MURSKA SOBOTA 

9000 Murska Sobota, Cankarjeva ul. 75 

Tel.: (02) 522 19 38; Faks: (02) 527 17 01 

E-mail: gd.ms@siol.net  GSM 041 600 232 

 
 

PGD  MURSKA  SOBOTA 
 

PGD Murska Sobota je bilo ustanovljeno leta 1882. Leta  2012 smo praznovali 130-letnico 

delovanja. Skozi vsa ta leta se je društvo spopadalo z vzponi in tudi s padci, a je kljub temu 

vedno uspešno opravljalo svoje poslanstvo, pomagati človeku v stiski. 

 

PGD Murska Sobota je danes osrednje gasilsko društvo v Mestni Občini Murska Sobota. Je 

gasilska enota širšega pomena (GEŠP) in po kategorizaciji GZ Slovenija enota V. kategorije. 

V njej deluje operativno članstvo različnih specialnosti, kateri opravljajo vse. Posredujemo pri 

skoraj vsakodnevnih intervencijah. Na leto beležimo okrog 130 do 140 intervencij. 

 

Oprema naše enote je razdeljena na tri sklope, in sicer na opremo za gašenje, opremo za 

reševanje iz višin in opremo za tehnično reševanje ob prometnih nesrečah, reševanje ob 

nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanje na vodi in iz vode in drugih tehničnih intervencijah. 

Imamo tudi koncesijo od URSZR za posredovanje ob omenjenih nesrečah. 

 

Kar se tiče kadrovanja v gasilske vrste, pa imamo žal kar nekaj problemov, pa ne z naše 

strani, ampak zaradi sistema, ki je tako naravnan v naši družbi: problematika odsotnosti z 

delovnega mesta v času intervencije, druge bolj dobičkonosne aktivnosti in pa nenazadnje 

zahtevni  kriteriji  v Pravilih gasilske službe za prostovoljce. 

 

Znotraj PGD deluje tudi servisna delavnica za servisiranje gasilnikov, servis in popravilo vseh 

vrst prenosnih in vgradnih gasilskih črpalk, servis IDA in servis druge gasilske opreme. V 

servisu nas je zaposlenih sedem serviserjev, kateri smo istočasno pripravljeni za intervencijo v 

primeru potrebe. Opravljamo pa tudi 24-urno dežurstvo v gasilskem domu. 

 

Vsekakor se naše PGD udeležuje tudi vseh ostalih prireditev,  proslav,  raznih tekmovanj, … 

v MO Murska Sobota, pa tudi izven občinskih meja. 

Ena takih udeležb našega PGD je tudi pomoč pri organizaciji SREČANJA GASILK iz cele 

Slovenije, ki bo v Murski Soboti. Na tej prireditvi bomo organizirali eno izmed delavnic – 

nameščanje in nošenje IDA skozi zadimljen prostor. Izredno smo veseli, da nas je vodstvo 

Sveta članic GZS povabilo k sodelovanju. 

 

Vsem gasilkam in ostalim prisotnim želimo dobro počutje v naši prekmurski ravnici in v 

samem mestu Murska Sobota. Upam, da boste od nas odšli z lepimi spomini. 

 

 

Z gasilskim pozdravom  NA  POMOČ! 

                                                                                     Anton  Gomboc, GČ II, 

poveljnik PGD Murska Sobota   

 
 

mailto:gd.ms@siol.net
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1. PROGRAM 26. POSVETA PREDSEDNIC KOMISIJ ZA 

ČLANICE – GASILKE V GASILSKIH ZVEZAH 
 

PETEK, 14. 11. 2014 

URA AKTIVNOST LOKACIJA PREDAVATLJ 

8.00 – 9.00 Prijava v hotelu Diana recepcija Nevenka Kerin 

9.05 – 9.20 Uvodni pozdrav in navodila  glavna dvorana Diana Vladka Bučevec 

Dušan Utroša 

 DELAVNICE   

9.30 – 11.00 Delovanje CZ Pomurja, ReCO MS 

in gasilcev ob večjih intervencijah 

gasilski dom MS 

 

Martin Smodiš 

* 

 Uporaba radijskih zvez gasilski dom MS Primož Senčar 

* 

 Redovne vaje in vrvna tehnika gasilski dom MS - 

parkirišče 

Milan Antolin  

Jože Ritoper 

Sonja Gumilar  

 Taktična vaja - vstop v prostor z 

IDA 

gasilski dom MS – šotor 

SV 

Anton Gomboc, 

PGD Murska Sobota 

 Vaja CTIF - praktično Mestni park MS Brigita Čufar 

Martin Ficko 

Štefan Flisar 

 Težave ljudi z bolečinami v 

hrbtenici 

hotel Diana – 

predavalnica 1 

Eva Mlakar 

 Gluhota je povsod okrog nas hotel Diana – 

predavalnica 2 

Sabina Pokovec 

 Dobri medsebojni odnosi, garancija 

za uspešno delovanje 

hotel Diana – 

predavalnica 3 

Savina Naraks 

 Rože iz krep papirja hotel Diana – 

predavalnica 4 

pevke iz Žižkov 

 

 Izdelki iz ličja hotel Diana –  

predavalnica 5 

Pomelaj Velika 

Polana – Dragica 

Horvat 

11.00-11.30 Odmor   

11.30-13.00 DELAVNICE   

13.00-14.00 Kosilo hotel Diana –restavracija  

14.00-14.30 Odmor   

14.30-14.50 Pozdravni nagovori hotel Diana – 

glavna dvorana  

Vladka Bučevec 

 

14.50-16.20 Dejavnosti Sveta članic v letu 2014 hotel Diana – 

glavna dvorana 

Vladka Bučevec 

s komisijo za 

članice 

16.20-16.30 Odmor   

16.30-17.00 Sodelovanje gasilcev s SV na večjih 

intervencijah 

 Dušan Utroša 

17.00-17.30 Moj pogled na delo članic v 

organizaciji 

 Franci Petek 

17.30-18.00 Besede predsednika GZS  Jošt Jakša 

18.00-19.20 Ogled Murske Sobote  Ingrid Lončar 
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19.20-20.30 Večerja  hotel Diana – glavna 

dvorana 

 

20.30-22.00 Večerni sprostitveni program  Tanja Gregorič 

Marija Greifoner 

 

SOBOTA, 15. 11. 2014 

9.00-9.30 Razgibano  v nov dan hotel Diana – glavna 

dvorana 

Eva Mlakar 

9.30-10.15 Poplave v Pomurju hotel Diana – glavna 

dvorana 

Dušan Utroša 

Andrej Trstenjak 

10.15-10.45 Odmor   

10.45-12.15 DELAVNICE   

12.15-12.30 Odmor   

12.30-14.00 Pobude, vprašanja, analiza 

posveta ter zaključna beseda 

hotel Diana – glavna 

dvorana 

Vladka Bučevec 

14.00 Kosilo hotel Diana – glavna 

dvorana 

 

 

 

 

2. PROGRAM DELA SVETA ČLANIC GZS V LETU 2014 
 

Svet članic je v mesecu novembru 2013 osnoval program dela za leto 2014. Želele smo 

pripraviti optimalnega, tako, da bi ga lahko izpolnile v čim večji meri ter da nam ne bi ostajale 

nedokončane naloge. Držale smo se reka: »Bolje manj, kot več«.  

 

 PROGRAM DELA ČASOVNI OKVIR 

1. Organizacija regijskih posvetov članic 

 

stalna naloga 

2. Seje Sveta članic – tri*  

3.  Sodelovanje na posvetu predsednikov in 

poveljnikov GZ 

 

4. Državno tekmovanje  maj  2014 

5. Medgeneracijsko srečanje članic in veteranov GZS 21. 6. 2014 

6. 6. pohod članic GZS 

 

5. 7. 2014 

7. Izobraževanje Sveta članic (predsednice, 

namestnice) * 

marec, april 

8.  Spodbuditev nadaljevanja priprave knjige o 

delovanju članic v pripravi Petre Planinc ter aktivno 

sodelovanje pri tem projektu 

stalna naloga  

9. Posvet za predsednice komisij za članice v GZ - 

dvodnevni 

14.- 15. november 

2014 

10. Organizacija delavnic za pripravo programa za delo 

s članicami (Svet članic, vodje članic po GZ) * 

januar - marec 

11. Vključevanje v aktivnost mednarodne delovne 

skupine CTIF - Ženske v gasilstvu 

stalna naloga 
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12.  Aktivnosti po regijah: 

- 17. srečanje članic – gasilk v Lazah pri 

Logatcu 

 

19. 7. 2014 

 

 

1. Organizacija regijskih posvetov 

 

Prva in stalna naloga je organizacija regijskih posvetov in večina regij jih je že imela, nekaj pa 

jih bo potekalo še do konca koledarskega leta. Izvedeni so bili že naslednji posveti: 

10. januarja 2014 – regija Ljubljana I - Vodice 

7. februarja 2014 – Celjska in Savinjsko-šaleška regija  - Lokarje 

26. aprila 2014 – Zasavska in Posavska regija – Dol pri Hrastniku 

29. aprila 2014 – Podravska regija - Ptuj 

10. maja 2014 – regija Ljubljana III – Blagovica 

6. junija 2014 – regija Ljubljana II - Prigorica 

7. junija 2014 – Obalno-kraška regija – Korte 

28. junija 2014 – Pomurska regija, v organizaciji GZ Ljutomer, PGD Cven 

9. avgusta 2014 – Podravska regija – GZ občine Juršinci 

18. septembra 2014 – Mariborska regija – GZ Ruše, v Bistrici ob Dravi 

8. novembra 2014 – Severnoprimorska regija 

 

Gasilska zveza Gorenjske bo imela posvet 21. 11. 2014, Koroška regija 22. novembra v 

Šentjanžu, Belokranjska regija 28. novembra v Semiču, Notranjska pa 29. novembra. 

 

1. Seje sveta članic 

 

V letošnjem letu smo imele tri seje. Na prvi seji, ki je bila 22. januarja, smo sprejele smernice 

za delo ter program dela. Ker je kar nekaj gasilk v preteklem letu po posvetu v Zrečah izrazilo 

mnenje, naj bi zamenjali lokacijo dvodnevnega posveta, smo članice sveta aktivno pristopile k 

temu. Zbranih je bilo precej ponudb, na koncu pa smo se odločile za najugodnejšo, in sicer za 

hotel Diana v Murski Soboti. Seveda smo se ob tem pozanimale tudi, če bo Pomurska regija, 

v kateri bo posvet, aktivno pristopila k organizaciji. Ko smo dobile potrditev tudi s strani 

regijskega poveljnika Dušana Utroše, ni bilo več nobene dileme, kje se novembra dobimo.  

V Zrečah je bilo ponovno izpostavljeno vprašanje glede starostne meje 55 let za ženske, in na 

5. seji UO GZS, ki je bila 10. 12. 2013 na Igu, sem prvič pod točko podala pobudo o 

poenotenju veterank in veteranov na 65 let. Predlog je bil usklajen s Svetom veteranov. 

Zdajšnje starostne meje ne omogočajo izobraževanj in usposabljanj, katere bi bili veterani in 

veteranke še sposobni  opravljati.  Predlog bo vključen v predloge za spremembo zakonodaje 

in posredovan pristojnemu ministrstvu. 

 

Druga seja je bila 23. junija. Na njej smo kot vedno, predebatirale dejavnosti GZS, naredile 

analizo  izobraževanja v Preboldu, o strokovnem izobraževanju članic in namestnic sveta, ki 

je potekal na Gorenjskem 31. maja, in 1. medgeneracijskem srečanju. Za slednjega smo 

enotno ugotovile, da pristopimo k organizaciji naslednjega, vendar se skupaj s Svetom 

veteranov dogovorimo za drug termin. Pripravile smo pobude za dopolnitev in spremembe 

Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih. 

Pisne pobude in dopolnitve pravilnika smo poslale tudi Komisiji za priznanja in odlikovanja 

na GZS. 

Znotraj sveta smo osnovale skupino za pripravo predlogov ob spremembi gasilskih zakonskih 

aktov. 
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Tretja seja je na Igu potekala 29. septembra. Omenile smo pohod, članice so se seznanile z 

vsebinami UO GZS, pregledale smo dejavnosti po regijah. Prisotni poveljnik je podal nekaj 

informacij glede sprememb zakonodaje. Zahvalil se je za predloge, ki so mu bili posredovani 

s strani Sveta članic. Poudaril je, da je skupina za pripravo zakonskih aktov pripravila le 

osnutek predloga, ki naj bi šel v obravnavo na teren. Povedal je, da si znotraj komisije nismo 

bili vedno enotni, vendar, glede na to, da naj bi bil to le predlog pobud, se je komisija 

odločila, da posreduje gradivo v obravnavo ter da se potem teren odloči, kaj je v redu in kaj 

ne oz. »kje smo brcnili v temo«.  Glavna tema je bila seveda dvodnevni posvet v Murski 

Soboti. Narejen je bil že osnutek programa, ki bo usklajen s soorganizatorji v Pomurju.  

 

2. Sodelovanje na posvetu predsednikov in poveljnikov GZ 

 

V Slovenj Gradcu je 15. marca potekal posvet za predsednike in poveljnike GZ. Vsebine so 

bile zelo kvalitetno pripravljene. Na posvetu sem imela priložnost podati kratko informacijo o 

prvem medgeneracijskem srečanju. 

 

3. Državno tekmovanje 

 

Na državnem tekmovanju za memorial Matevža Haceta, ki je potekalo v Ormožu 24. maja 

2014, je sodelovalo 42 enot starejših gasilk, 30 enot članic B in 34 enot članic A. 

4. Medgeneracijsko srečanje članic in veteranov GZS 

 

Ideja o medgeneracijskem srečanju se mi je porodila že pred volitvami na kongresu v Kopru. 

Na seji UO GZS sem pristopila k predsedniku Sveta veteranov Jožetu Smoletu. Takoj je bil 

za. Ko sta oba sveta potrdila predlog ter je bil podprt še s strani predsednika in poveljnika 

GZS,  smo pričeli z akcijo. Organizacijo je prevzelo PGD Šinkov Turn, na čelu z Marijo 

Kunstelj. Že takrat smo vedeli, da ne bo nič prepuščeno naključju. Imeli smo sedem 

sestankov, na katerih smo usklajevali stvari, se dogovarjali, iskali kompromise… 

Poskrbeli smo za dobro promocijo. Prvič so obvestila o dogodku dobili že delegati na 

Plenumu, obveščeni so bili vsi funkcionarji ter gasilske zveze. Dvakrat je bila objava v reviji 

Gasilec, razpis je bil objavljen na spletni strani GZS ter PGD Šinkov Turn.  

Glede na  vso reklamo smo 21. junija v Kosezah pri Vodicah, kjer se je dogodek odvijal, 

pričakovali večje število prijav. Vendar je bilo ta dan kar nekaj dogodkov tudi drugod, tako da 

je bilo udeležencev okrog 200, kar je za prvič  pravzaprav zelo lepa številka. V programu so 

se udeleženci pomerili v zabavnih, poučnih in sproščenih izzivih. Prisotni so imeli možnost 

sodelovati na pohodu z vmesnimi nalogami, zbijanju tarče s staro ročno brizgalno, lahko so 

igrali stare gasilske igre. Srečanje se je zaključilo z razglasitvijo rezultatov ter družabnim 

srečanjem. 

Prisotna sta bila tudi predsednik GZS Jošt Jakša in poveljnik Franci Petek. S svojo 

prisotnostjo sta dokazala, da jima je še kako mar za povezovanje različnih generacij ter da 

podpirata vse dejavnosti v organizaciji. 

 

5. Pohod članic GZS 

 

»Gasilke dajmo, skupaj na 6. pohod se podajmo!« se je glasil slogan, ki je vabil na Menino 

planino. Tako se je 5. julija v sončnem vremenu na pohod odpravilo 231 udeležencev, od tega 

186 članic. Dolga kača se je vila od Bibe planine, mimo Oltarne peči, do Šavnic ter doma na 

Smrekovcu. Od tam nas je pot vodila mimo podorne jame Jespa, kamor se je spustilo kar 
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nekaj udeležencev, se vzpeli do razglednega stolpa Vivodnik, od koder smo se vrnili na Bibo 

planino, kjer je bil zaključek pohoda. Tu so štajerske prijateljice že čakale z okusnim 

golažem, seveda pa so prisotni tudi tu, kot že med potjo degustirali domače pecivo, ki so ga 

spekle organizatorice vsakoletnega pohoda, članice GZ Kamnik. 

Vsak je dobil še spominsko darilo (gasilke copate, moški spremljevalci pa predpasnike). 

 

6. Izobraževanje Sveta članic za predsednice, namestnice 

 

Strokovno izobraževanje članic, ki je bilo namenjeno predsednicam in namestnicam Sveta 

članic, je bilo 31. maja 2014 v Železnikih in Kranju, z naslednjim programom: 

- ogled regijskega tekmovanja prve pomoči in krajše predavanje na temo civilne zaščite 

v Železnikih, 

- ogled Kranjskih rovov, 

- krajša seja, 

- predstavitev enote za potrese Musar, 

- ogled regijskega centra 112 in kranjske poklicne gasilske enote. 

Udeležilo se ga je 23 gasilk. Glavna organizatorica je bila Manca Ahačič. 

 

7. Spodbuditev nadaljevanja priprave knjige o delovanju članic v pripravi  

Petre Planinc ter aktivno sodelovanje pri tem projektu 

 

Kustosinja v gasilskem muzeju v Metliki, Petra Planinc, je v preteklem  mandatu pričela z 

zbiranjem gradiva za knjigo o delovanju članic. Aktivnosti v tej smeri so zastale, zato smo se 

članice odločile, da spodbudimo nadaljevanje projekta. V ta namen sem prosila gospo Ivico 

Potisek, dolgoletno sodelavko na GZS in zagreto podpornico delovanja gasilk v organizaciji, 

za pomoč. Prijazno se je odzvala ter pripravila kar nekaj gradiva, ki bo lahko vključeno v 

knjigo. Članice smo mnenja, da je bolje delati počasi ter res zbrati kvalitetne podatke, da bo 

kakovost knjige temu primerna, zato bomo hitele počasi. 

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

 

Lokacija tokratnega dvodnevnega posveta je nova. Iz dokaj organizacijsko utečenih Zreč, pa 

tudi Dobrne, kjer so v preteklih letih potekali kvalitetni posveti, smo tokrat izbrale Mursko 

Soboto, hotel Diana. Organizacija takega posveta ni enostavna, kar ve vsak, ki se je že srečal s 

tovrstnimi aktivnostmi. Udeleženke so iz leta v leto zahtevnejše in organizatorji se trudimo 

pripraviti program, ki bo zanimiv za čim širši krog prisotnih, saj se zavedamo, da je tako 

starostna struktura kot tudi interesi udeleženk zelo pestra. Zadovoljiti vse je pa nemogoče. 

 

9. Organizacija delavnic za pripravo programa za delo s članicami (Svet članic, vodje 

članic po GZ) 

 

Glede na to, da je veliko novih predstavnic komisij, smo se članice namesto za delavnice raje 

odločile za predavanje oziroma posvet, ki je potekal 29. marca 2014 v večnamenski dvorani v 

Preboldu z naslednjimi vsebinami:  

- Delo Sveta članic GZS, naloge in plan dela - Vladimira  Bučevec 

- Organigram in delovanje GZS -  Janko Cerkvenik 

- Javno nastopanje - Ivan Mirt 

- Žledolom (štabno vodenje) - Jože Oblak 

- Priprava programa dela članic - Martina Jelovčan   
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- Uniformiranost - Vladimira Bučevec 

- Vprašanja in pobude, zaključek posveta  

 

Udeleženk je bilo blizu 200. Izvedele so marsikaj novega in uporabnega in si bile enotne, da 

so taka izobraževanja nujna ter da se jih želijo udeleževati tudi v bodoče. 

Tatjana Plaskan, ki je bila v vlogi gostiteljice, je s svojo ekipo iz PGD Groblja poskrbela za 

pogostitev s prigrizkom, kavico in čajem, udeleženke pa so imele ves čas predavanja na voljo 

tudi vodo. Uporabo večnamenske dvorane je brezplačno zagotovila Občina Prebold. Za 

prigrizek, kavico in čaj pa je sredstva donirala GZ Prebold. 

 

10. Vključevanje v aktivnosti mednarodne delovne skupine CTIF – Ženske v gasilstvu 

 

Svet članic je na prvi seji v novem mandatu, ki je bila 14. 10. 2013, sprejel sklep, da Svet 

članic GZS nadaljuje z mednarodnim sodelovanjem v delovni skupini CTIF. V  to delovno 

komisijo sta bili predlagani dve članici iz GZS, in sicer Marinka Cempre Turk in Vladimira 

Bučevec. Vkolikor se katera izmed njiju aktivnosti ne bi mogla udeležiti, si priskrbita 

zamenjavo. 

V Helsinkih je od 9. do 11. aprila 2014 potekalo 5. zasedanje delovne skupine pri CTIF 

Ženske v gasilstvu in reševalnih službah. Udeležili sva se je Marinka Cempre Turk in jaz. 

Prisotnih je bilo 22 udeležencev iz 8 držav. Uvodoma je bilo na zasedanju predstavljeno 

delovanje finskega gasilstva, vlogi žensk v reševalni službi Francije, poklicnih gasilk na 

Švedskem, gasilk na Japonskem in sistemu za opravljanje nujne psihološke pomoči v Rusiji.  

Marinka je pripravila predstavitev žledoloma, ki je bil februarja 2014 ter vlogo gasilk pri tej 

naravni nesreči. 

V nadaljevanju smo  obravnavali vprašalnik Ženske v gasilski in reševalni službi in v zvezi s 

tem sprejeli zaključke. Obravnavali smo poročila o opravljenem delu v obdobju 2013 - 2014 

ter se dogovorili za naslednja srečanja. 

 

Marinka se je od 28. septembra do 1. oktobra mudila v Tokyu na Japonskem, kjer je  potekalo 

6. zasedanje komisije Ženske v gasilstvu in reševalnih službah pri CTIF. 

Zasedanja se je udeležilo 22 udeležencev iz 8 držav: Finske, Kanade, Združenih držav 

Amerike, Japonske, Rusije, Slovenije, Srbije in Švedske. 

Marinka se je pred odhodom kar nekaj časa aktivno ukvarjala s pripravo predstavitve o 

Sloveniji in Gasilski zvezi Slovenije, odgovorila na anketo, pridobila nekaj reklamnega 

gradiva na turističnih agencijah in na GZS.  

 

11. Aktivnosti v regijah 

 

V Lazah pri Logatcu je 19. julija potekalo 17. srečanje gasilk, kjer so se pomerile v vaji s 

hidrantom, vezanju vozlov in raznoterostih. Znanje pa so pokazale ob reševanju testa. 

Namen srečanja je bil predvsem spodbuditi  delo in tekmovanje gasilk. 

 

12. Druge dejavnosti 

 

Izveden je bil tečaj za vodjo članic. Udeležencev je bilo 23, od tega so bili prisotni tudi trije 

gasilci. Ena izmed udeleženk je zapisala: S kolegico sva se udeležili izobraževanja za vodjo 

članic in lahko zapišem, da sem bila s podanim zelo zadovoljna. Program je zelo primeren, 

predavatelji tudi. Osebno imam kar veliko gasilskega znanja na različnih področjih, pa sem 

prišla domov polna novih domislic in idej. Tudi sicer je bila klima zelo pozitivna, torej tudi 

ostale so bile zadovoljne, ne vem sicer za tri moške udeležence. Zanimive in zelo učinkovite so 



26. posvet predsednic Komisij za članice - gasilke v GZ - 2014  
 

 
15 

 

tudi delavnice, kjer lahko izmenjamo različne prakse.  Resnično lahko pohvališ organizatorja 

in predavateljice. Osebno sem sicer mnenja, da bi to vsebino morale poslušati vse vodje 

članic v društvih, to pa je seveda nemogoče, kajti pogoji za udeležbo so kar visoki. 

 

Ob koncu pregleda dela bi se rada zahvalila vsem predstavnicam v Svetu članic, pa tudi 

njihovim namestnicam, saj vsaka po svoje pripomorejo, da je delo Sveta kvalitetno, da 

poskrbijo za pretočnost informacij na nižje nivoje ter da poslušajo pobude s terena. Prav je, da 

smo gasilke prisotne v vseh strukturah gasilstva, da smo enakovreden člen organizacije na 

vseh nivojih. Tudi to je naša naloga. Svet članic smo tim, v katerem vlada pozitivna klima, 

zato nobena naloga ni pretežka. 

 

Iskrena hvala tudi vodstvu GZS, ki podpira naše delo ter vidi dodano vrednost v našem 

prizadevanju za razvoj organizacije.  

 

Na pomoč! 

 Vladka Bučevec, VKGČ, 

predsednica Sveta članic GZS 
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3. MEDNARODNO SODELOVANJE 

5. seja delovne skupine Ženske v gasilstvu pri CTIF 

 

V Helsinkih je od 9. do 11. aprila 2014 potekalo 5. zasedanje delovne skupine Ženske v 

gasilstvu in reševalnih službah pri CTIF. 

Zasedanja se je udeležilo 22 udeležencev iz 8 držav: Danske, Finske, Francije, Japonske, 

Rusije, Slovenije, Srbije in Švedske. Slovenske gasilke sva zastopali Vladka Bučevec, 

predsednica Sveta članic in Marinka Cempre Turk. Zasedanje je potekalo po predvidenem 

dnevnem redu. Na začetku zasedanja je direktor Matti Orrainen predstavil SPEK – finsko 

nacionalno reševalno zvezo: njeno zgodovino, organizacijsko strukturo in naloge v obdobju 

2013 do 2017. V nadaljevanju so sledile predstavitve: 

- Finska gasilska in reševalna služba, 

- Program Kejo – finski skupni projekt varnostnih organov o sistemu sodelovanja na 

terenu, 

- Ženske v reševalni službi v Franciji, 

- Poklicne gasilke na Švedskem, 

- Poklicne in prostovoljne gasilke na Japonskem, 

- Sistem za opravljanje nujne psihološke pomoči v Rusiji. 

- Na predlog predsednice komisije Tatjane Eremine sem pripravila in predstavila našo 

februarsko naravno nesrečo z naslovom Notranjska regija v žledu in delo gasilk v tej 

naravni nesreči. 

 

V petek dopoldne smo obravnavali vprašalnik Ženske v gasilski in reševalni službi. 

Vprašalnik je obsegal 20 vprašanj o ženskah v gasilstvu, pogojih, razlikah, dejavnostih za 

povečanje števila žensk v gasilstvu, itd. Izpolnjen vprašalnik je bil organizatorjem poslan v 

marcu. Ugotovili smo, da je bil vprašalnik zahteven in predvsem naravnan za poklicno 

gasilstvo. Glede na razlike v organiziranosti gasilstva (poklicno – prostovoljno), so bili 

odgovori zelo različni in ne odražajo realne slike. Dogovorili smo se, da se pripravi nov, 

enostavnejši vprašalnik, ki ne bo terjal dolgih in pojasnjevalnih odgovorov. Vprašalnik bo 

poslan vsem gasilskim zvezam, ki so članice CTIF. 

 

V nadaljevanju smo po razpravi sprejeli naslednje zaključke oz. sklepe: 

1. Potrditev končne različice vprašalnika in ga poslati članom delovne skupine v izpolnitev.   

2. Izpolnitev vprašalnika in njegova obdelava.  

3. Pregled izpolnjenih vprašalnikov in izdelava tabele glavnih podatkov z zaključki in 

predlogi.  

4. Priprava poročila o opravljenem delu v obdobju 2013 -2014 in predstaviti rezultate analize 

vprašalnika za predstavitev na CTIF skupščini septembra 2014.  

5. Priprava predstavitve analize vprašalnika na VI. seji delovne skupine.  

6. Predstavitev rezultatov vprašalnika na spletni strani CTIF.  

7. Predlagati predsedniku CTIF Toreju Erikssonu spremembo statusa. Iz statusa delovne 

skupine "Ženske v gasilstvu in reševalnih službe" v nov status in sicer, da postane komisija.  

8. Organizirati 6. zasedanje delovne skupine od  28. 9. do 1. 10. 2014 v Tokiu, Japonska.  

9. Načrtovati in pripraviti 7. zasedanje delovne skupine na Švedskem do konca aprila 2015.  

10. Načrtovati in pripraviti 8. zasedanje delovne skupine na Hrvaškem v jeseni leta 2015. 
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V četrtek proti večeru smo v centru mesta obiskali gasilsko postajo Erottaja. Gasilski dom je 

impresivna stara stavba, zidana  iz rdeče opeke in zgrajena leta 1891. Je najstarejši gasilski 

dom, ki je še vedno v uporabi. Poleg gasilskega doma je gasilski muzej, katerega smo si z 

velikim zanimanjem ogledali. Povzpeli smo se tudi na vrh gasilskega stolpa, od koder je bil 

čudovit razgled na Helsinke. Večer smo zaključili z večerjo tradicionalnih finskih jedi. 

 
Marinka Cempre Turk, VKGČ II 
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6. seja komisije Ženske v gasilstvu pri CTIF 
 

V Tokyu je od 28. septembra do 1. oktobra 2014 potekalo 6. zasedanje komisije »Ženske v 

gasilstvu in reševalnih službah« pri CTIF. 

Zasedanja se je udeležilo 22 udeležencev iz 8 držav: Finske, Kanade, Združenih držav 

Amerike, Japonske, Rusije, Slovenije, Srbije in Švedske. 

Zasedanje je potekalo po predvidenem dnevnem redu. Na začetku zasedanja je predsednik 

japonske gasilske zveze Toshifumi Akimito pozdravil vse udeležence na zasedanju, zaželel 

dobro počutje na Japonskem in na kratko predstavil gasilstvo na Japonskem. 

V nadaljevanju sta se predstavili udeleženki iz Kanade in ZDA, ki sta bili prvič prisotni na 

seji. Miro Leinonen smo imenovali za sekretarko komisije. 

 

Predsednica komisije Tatiana Eremina je predstavila poročilo o dejavnostih delovne skupine v 

zadnjem enoletnem obdobju. Delovna skupina je imela dve srečanji, lanskega julija v Franciji 

in letošnjega aprila na Finskem. Delovna skupina je obdelala vprašalnik o ženskah v gasilstvu 

in reševalnih službah v državah, ki so članice delovne skupine, in rezultate. Ugotovile smo, da 

je potrebno obstoječemu vprašalniku dodati še nekaj vprašanj in nekatera vprašanja 

poenostaviti. Predlagano je bilo, da se vprašalnik razširi še z vprašanji o vplivu poklica 

gasilke na njihovo zdravje. V naslednjih mesecih se bo na tem projektu delalo intenzivneje 

tako, da bo projekt zaključen do naslednje seje. Največja sprememba oz. dosežek je 

sprememba statusa delovne skupine. Na skupščini CTIF, ki je potekala septembra v 

Beogradu, je bil sprejet sklep, da naša delovna skupina dobi status komisije. Predsednica je 

predlagala, da v bodoče komisija deluje v dveh smereh in sicer na področju operativnih gasilk 

in na področju drugih zadolžitev oz. nalog v reševalnih službah. Prvo skupino bo vodila 

švedska poklicna gasilka Mona Hjortzberg in drugo Mira Leinonen s Finske. V nadaljevanju 

smo razpravljale o smernicah za delo teh dveh skupin. O teh smernicah, idejah in predlogih se 

bo razprava nadaljevala na naslednjem sestanku na Švedskem. V nadaljevanju nam je bil 

predstavljen osnutek statuta komisije. Po razpravi smo se odločile, da dokument podrobno 

pregledamo doma in o njem razpravljamo ter ga sprejmemo na naslednji seji. Tamara 

Steblova iz Rusije je predavala na temo Zdravstveni vidik dela gasilcev. 

Na predlog predsednika Gasilske zveze Japonske je komisija sprejela izjavo za javnost, ki se 

glasi: 

– da morajo gasilke pri odzivanju na različne naravne nesreče, terorizem in požare imeti 

še aktivnejšo vlogo pri zaščiti družine in zagotavljanju varnosti v skupnosti; 

– da morajo ženske izkoristiti svoje potenciale, ki jih imajo, na različnih področjih 

gasilskih dejavnosti, 

– za nadaljnji razvoj vloge žensk v gasilstvu si vse sodelujoče države prizadevajo za 

izboljšanje njihovega delovnega okolja. 

 

V naslednjem letu sta načrtovani dve seji komisije, in sicer v aprilu na Švedskem ter 

septembra na Hrvaškem. 

 

Pozno popoldne smo se pridružile simpoziju japonskih gasilk, kjer je bilo prisotnih okoli 300 

gasilk in gasilcev. Na začetku jih je predsednik japonske gasilske zveze seznanil s sporočilom 

komisije za javnost. V nadaljevanju smo predstavnice držav Rusije, Finske, Kanade, Srbije, 

Slovenije, Švedske, ZDA in Japonske predstavile svojo gasilsko organizacijo, gasilke in 

njihov način dela v gasilstvu. Moja predstavitev je vsebovala nekaj splošnih podatkov o 

državi Sloveniji in Gasilski zvezi Slovenije. V nadaljevanju so bili predstavljeni podatki o 

številčnosti gasilk, njihovemu izobraževanju in činih ter tekmovanjih in aktivnostmi na 

področju dela z mladimi in preventivi. Seznanila sem jih z delovanjem Sveta članic, 
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programom specialnosti „vodja članic“, našimi težavami in usmeritvami za prihodnje. 

Navdušeni so bili nad odličnimi uvrstitvami naših gasilk na gasilskih olimpiadah. Sledilo je 

vprašanje o metodah treninga, ki pripeljejo gasilke na ta odlična mesta. 

Po simpoziju smo nadaljevali z druženjem ob japonski kulinariki. Vsem predavateljicam na 

simpoziju so podarili gasilski kimono. 

Zadnji dan je bil namenjen spoznavanju Japonske. Pridružila se nam je vodička, ki je 

posredovala osnovne informacije o Japonski in njenih značilnostih. Z vlakom ( bullet train, 

hitrost vožnje do 320 km/uro) smo potovali do mesta Hakone, se z ladjo popeljali po jezeru in 

si ogledali delček nacionalnega parka Hakone. V Odawari smo ponovno vstopili na vlak in se 

vrnili v Tokyo na ogled templja Asakusa. S stolpa Tokyo Skytree (visok 634 m) smo si 

ogledali Tokyo z višine. Obiskali smo eno izmed 80 gasilskih  postaj v Tokyu, gasilsko 

postajo Kanamachi, ki jo vodi poveljnica Aida. Približno 1 uro smo se zadržali v gasilskem 

muzeju. 

 

Japonska gasilska zveza in njen predsednik so se izkazali kot zelo dobri in pozorni gostitelji.   

 

Marinka Cempre Turk, VKGČ II 
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Kaj menite, je že imel kateri izmed slovenskih gasilcev čast, da bi o njem pisali v 

japonščini?….Gasilka Marinka jo je imela…. 

Del predavanja, ki je bil objavljen v biltenu Simpozija japonskih gasilk in gasilcev. Marinka  

je imela na Japonskem  referat o slovenski gasilski organizaciji oz. delovanju gasilk.  
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4. 1. MEDGENERACIJSKO SREČANJE 

Predstavitev  - ŠINKOV TURN, 21. 6. 2014 

 

Srečanje ostaja vedno prvo, v vseh pogledih. Ostaja tudi izziv za udeležence prihodnjih, saj 

nas je letošnja izkušnja v celoti prijetno presenetila: dobra organizacija s sodelovanjem 

prostovoljcev iz 5 regij, odlična popestritev strokovnega sodelavca Oskarja, prisotnost 

predsednika in poveljnika GZS, odlična vpletenost predsednice Sveta članic in predsednika 

Sveta veteranov ter izredni udeleženci, obiskovalci, ki so aktivno sodelovali v predvidenem 

programu.  
 

 
 

 

Povzetek moderatorke Saše je dovolj zgovoren: »V soboto, 21.6., smo se skupaj poveselili 

stari in mladi. Prvi gostje iz oddaljenega Črnomlja so nas "nenališpane" ujeli dve urici pred 

samim uradnim začetkom, kar se je izkazalo za zelo simpatično, saj smo lahko poklepetali še 

bolj sproščeno. Kaj kmalu so pričeli prihajati še drugi gostje, oblikovali smo mešane skupine 

za pohod z delovnimi točkami, za delo z ročno brizgalno in za ‘družabne’ igre. Eksperimenti 

Oskarja, predstavitev WC-ja za gobarje, različne preizkušnje, malo plesa, vožnja s 

panoramskim busom in hitro smo bili pri 20. uri, ko smo razglasili najboljše ekipe.« 

 

Za konkreten vpogled v občutja, izkušnje in razmišljanja tistega dne prilagam 3 zgodbe, vtise 

sodelavcev, prostovoljcev. 

 

Info točka 
Tadeja Poljanšek, 19 let, PGD Rova 

Udeleženci so me prijetno presenetili. Vsi so bili prijazni, navdušeni nad dogajanjem in zelo sproščeni. 

Neki starejši gospod se je na info točki prijavil za pohod, z Jano mu poveva številko ekipe in odide. 

Čez 2 minuti pride nazaj in vpraša: "Oprostite, v kateri ekipi sem jaz?". Pa sva mu povedali številko in 

tudi razložili, da če bo pozabil, ga bomo poklicali. Že odhaja, pa se naenkrat obrne in pojasni: "Jaz 

sem čist' zmeden... same mlade punce... jaz sem čist' zmeden." To je povedal tako prisrčno, da smo se 

vse nasmejale.  

Najpomembnejši cilj, ki ga je doseglo srečanje, se mi zdi to, da so se starejši gasilci in gasilke počutili 

vključene v neko aktivno dogajanje, ki ni bilo strogo tekmovalno in niso bili le opazovalci kot po 

navadi (zato je bilo, po mojem mnenju, malo strahu in zadržkov pri nekaterih udeležencih). 

 

Klepetalnica 
Karmen Fabjan, 42 let, PGD Škofljica 

Ob zaključku klepetalnice, v soboto zvečer, sem rekla naglas: »Med udeleženci se počutim kot riba v 

vodi.« Gasilci smo res ljudje širokega duha, velikega srca, radostne narave in se radi družimo. Ni bilo 
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težko najti sogovornika. Udeleženci so bili zelo odprti, pripravljeni na šalo, dobra volja je bila že v 

zraku. Ko sem odhajala, sem bila bogatejša za milijon evrov, pardon, za milijon točk pozitivne 

energije, toliko so mi dali... Privilegij mi je bilo spoznati vse te ljudi. Vedela sem, da sem tam zaradi 

njih in ne oni zaradi mene.  

 

Cilj je presežen, ker je bil to zelo neobičajen gasilski dogodek. Bilo je toliko dogajanja, predvsem pa 

je vse teklo brezhibno. Prostovoljci so bili fantastični. Še posebej pohvala otrokom, ki so prodajali 

srečke. Kakšni nabriteži! Do solz smo se jim nasmejali. Udeleženci so imeli dovolj ponudbe za 

aktivno sodelovanje, tisti najstarejši, bolj pasivni, pa so bili pocrkljani do nezavesti... Vse so dobili na 

mizo, še pecivo in likerčke, pa senčka je bila, stranišče blizu (zelo pomembno, resno) in muzika. Zelo 

so bili zadovoljni tudi tisti, ki so pet ur ostali na glavnem prizorišču. 

 

 
 

 

Stara ročna brizgalna 

Nejc Bizjan, 21 let, PGD Zaplana 

Na poti proti Šinkovem Turnu se mi je vse zdelo odveč. Mislil sem si, da bi bilo veliko lepše 

malo plavati v morju in uživati, kot pa se ubadati s »starimi in tečnimi gasilci«. Toda kmalu 

po prihodu na kraj dogodka sem opazil, da mi ne bo žal, da sem se odločil za MGS. Ko sem 

videl mojo delovno točko, se mi je nasmeh razlezel do ušes, saj na tako stari brizgalni (iz leta 

1901) še nikoli nisem opravljal aktivnosti. Kmalu se mi je pri brizgalni pridružil še drugi 

sodnik Marko (dobrovoljček) iz PGD Polje. Malo sva se pogovorila in predstavila, nato pa 

začela pripravljati progo. Od začetka ni bilo velikega zanimanja za staro ročno brizgalno, ko 

pa se je opogumila prva ekipa, se jih je kmalu prijavilo več. Med vajami sva imela tudi nekaj 

prostega časa, tako da sva kakšno besedo spregovorila z gosti, ki so se udeležili srečanja. 

Vtisov je bilo veliko, bilo je veliko dobre volje, pa tudi nekaj slabe. Ampak nič hudega, smo 

se lepo pogovorili, pa smo tudi tisto nejevoljo spremenili v dobro voljo. Spoznal sem veliko 

dobrosrčnih, prijaznih in veselih ljudi. Po končanih vajah je sledila razglasitev najboljših ekip, 

nato pa zabava z Mladimi gamsi, kjer smo se ob zvokih njihove glasbe še malo zavrteli in 

poveselili. Upam, da se bo tako srečanje še kdaj ponovilo. Udeležil se ga bom kot 

prostovoljec ali pa kot udeleženec, saj sem dan preživel v zelo dobri družbi. 

 

Z gasilskim pozdravom Na pomoč! 
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Razmišljanje prostovoljke na Medgeneracijskem srečanju ob opazovanju skupin pri delu. 

Skupino je sestavljajo 6 gasilk in gasilcev iz vseh koncev Slovenije. Na poti so imele 

posamezne skupinske naloge. 

 

‘Bonus vprašanja’ pri Smučarski koči 

Olga Vekovrh, PGD Repnje Dobruša 

Skupaj s kolegico Dragico sva bili pri Smučarskem društvu, udeleženci so imeli nalogo -  

sestavljanko.  

Kakor so se lotile naloge posamezne skupine, tako sem dobila asociacijo na opravljeno 

celotno delo.  

 Skupno delo, h kateremu prispeva vsak posameznik, lahko pripelje do tega, da se iz 

delcev sestavi celota. 

 Pri vsaki skupini pa je bil bolj ali manj opazen " vodja", ki je usmerjal, spodbujal... 

 Vodja je zelo pomemben. Dober vodja prispeva k dobremu končnemu rezultatu. Tudi 

celoten projekt srečanja je imel predano vodjo.  

 Vsaka skupina je drugače sprejela nalogo: eni resno, tekmovalno, s ciljem za čim 

boljši čas; drugi igrivo, kot zabavo, popestritev. 

 

Menim, da je rezultat pomemben, še pomembneje pa je opravljanje dela in naše počutje ob 

tem. Zelo zanimivo je bilo tudi opazovati skupine, sestavljene iz različno starih članov iz 

različnih društev. Vse skupine so nekako čutile pripadnost, spoštovanje med seboj.  

To je po mojem mnenju zelo pomemben element v delovanju gasilcev na splošno. 

Pri najini nalogi je bilo sproščeno, zabavno vzdušje. Počutila sem se zelo dobro. Menim, da je 

v današnjem času težko, a nujno potrebno povezovanje generacij, sodelovanje, medsebojno 

spoštovanje, odgovornost - skratka uveljavljanje vrednot. Vse to vam/nam je v tem programu 

ODLIČNO USPELO.  

 

Upamo, da bo naslednje srečanje razveselilo s podobnimi izkušnjami prav zaradi vas, novih 

udeležencev. 
 

Marija Kunstelj, VGČ 
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5. PRETOK INFORMACIJ OD SVETA ČLANIC GZS DO 

ČLANIC V PGD 
 

Informacija je skupek različnih podatkov in ima glede na besedilo različne pomene. 

Informacija je lahko del komunikacije, lahko je navodilo za nadaljnje delo, je lahko 

pomemben in smiseln podatek. Informacija na splošno ni nič oprijemljivega, ampak je 

neposredno uporaben podatek, neko sporočilo, ki nas poduči o nekem dogodku, stanju in 

podobnem, ki je podano za nadaljnjo uporabo. Informacije lahko pridobivamo na različne 

načine, lahko jih sami iščemo na različnih spletnih straneh, z branjem strokovne in druge 

literature, časopisov, revij, gledanjem medijev, na predavanjih in podobno. Pomembne in 

točno določene informacije pridobimo tudi na sestankih za določeno področje. Danes nam 

informacije z informacijskim sistemom kar same dnevno pritekajo na našo elektronsko pošto. 

Informacija je zelo pomembna in uporabna le, če je točna, pravočasna in vsekakor 

posredovana osebi, ki jo bo unovčila v nekaj, kar bo koristilo njej ali širši okolici. Določene 

informacije pridobivajo na svoji pomembnosti s tem, da krožijo in informirajo čim večjo 

skupino ljudi. 

V gasilstvu  je točna in pravočasna informacija  ena od pomembnejših dejavnikov za 

uspešno intervencijo, kakor tudi delovanja celotnega sistema organiziranosti gasilstva v 

Sloveniji. 

Tako kot v vsaki organizaciji, so tudi v gasilstvu različne funkcije. Vsakdo, ki zaseda 

določeno funkcijo, se mora zavedati, da jo opravlja po določenih zakonih in pravilih in da 

mora v svoje delo vlagati vse svoje znanje in strokovnost ter mora s svojim delom biti vzor 

vsem svojim članom. Vsakdo se za kandidaturo določene funkcije odloči sam, izvoljen pa je 

od večine  svojih članov. Volivcev nima nihče pravice zlorabiti, posebno ne v gasilstvu in 

zavedati se mora tega, da  funkcija, ki jo opravlja, ni namenjena njemu samemu, ampak vsem 

podrejenim članom.  Postati gasilec ali se včlaniti v prostovoljno gasilsko društvo je odločitev 

vsakega posameznika, torej vsakdo se prostovoljno odloči za vstop v PGD, seveda pod 

pogoji, ki so navedeni v Zakonu o gasilstvu.  Prostovoljni gasilci svoje poslanstvo opravljamo 

v  prostem času, kar pomeni, da je naš čas odmerjen in ni neomejen. Pomembno je, da si 

obveznosti in čas, ki ga posvetimo delu v gasilski organizaciji, dobro organiziramo in 

planiramo, to pa si lahko edino tako, če imamo pravočasne in točne informacije. 

V veliko čast in ponos mi je, da sem članica Sveta GZS. Ta funkcija mi je bila velika 

neznanka, vendar istočasno tudi izziv. Od naše predsednice Sveta članic GZS ter na sejah 

pridobimo ogromno informacij, podatkov, nasvetov, katere moramo predati naprej našim 

članicam komisije pri Regijskem svetu in članice komisije so dolžne te informacije in podatke 

predati naprej, kajti vse se moramo zavedati dejstva, da niti Svet članic GZS niti nobena 

komisija ne deluje zaradi nas, ki smo članice le te-teh, ampak zaradi sleherne članice v PGD-

jih, kar pomeni, da informacija mora krožiti, priti od Sveta članic GZS do članice v PGD-jih 

in vsekakor morajo informacije potovati tudi v obratni smeri, kajti samo tako smo lahko tudi 

članice vsesplošno  uspešne pri delu.  Žal vse funkcionarke tako ne razmišljajo, ali pa svoje 

poslanstvo ne jemljejo dovolj resno. Na podlagi tega sem se odločila in naredila dve anketi na 

temo pretočnosti informacij:  Anketa  za predsednice komisij za delo s članicami v PGD ter 

Anketa za članice. Anketi sem poslala vsem članicam komisije za delo s članicami pri 

Regijskem svetu Obalno kraške regije in jih prosila, da anketi razpošljejo naprej preko 

predsednic komisij za delo s članicami v društvih.  Na anketah je bil napisan moj elektronski 

naslov in izpolnjene ankete so članice pošiljale meni. V njih so bila  različna vprašanja, 

vendar predvsem taka, ki so se nanašala na pretočnost oz. pridobivanje raznih informacij, 

vezanih na delovanje gasilske organizacije, tekmovanja, izobraževanja, gasilskih slovesnosti, 

...  
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V Obalno kraški regiji je 6 GZ in zveze združujejo 44 PGD in 3 PIGD. Navedla bom podatek 

vrnjenih  izpolnjenih anket predsednic komisij za delo s članicami v PGD, dobila sem jih 17, 

kar pomeni 37%. Glede na to, da so one vezni člen med GZS, GZ in članicami v PGD, je to 

lahko zelo zaskrbljujoč podatek. Ne zaradi neizpolnjenih anket, ampak zaradi tega, da so 

lahko tako pasivne tudi do izpolnjevanja svojih obveznosti do ostalih članic v PGD-jih. 

Upam, da se jim je izpolnjevanje ankete (poraba časa maksimalno 5 minut) zdelo zelo 

nesmiselno in izguba dragocenega časa ter, da so pri ostalih zadolžitvah vredne zaupanja 

svojih članic v PGD in upam, da so njihove članice seznanjene z vsemi informacijami in da na 

nivoju društva delujejo po nekih začrtanih smernicah. Aprila 2014 je v Obalno kraški regiji 

bilo vpisanih 1471 članic, izpolnjenih anket sem dobila 67. To pomeni, da je 4,6% članic  

anketo izpolnilo in vrnilo. Žal mi ta podatek vzbuja skrb, da določene funkcionarke svojega 

dela ne opravljajo ter zanemarjajo svoje lastne članice.  Zahvala in pohvala gre predsednici 

komisije za delo s članicami GZ Piran, kajti na število članic v zvezi, je bil procent 

izpolnjenih anket najvišji. Največ izpolnjenih anket sem dobila iz svoje GZ, ker sem se  sama 

angažirala in zahvala gre predvsem članicam PGD Krkavče, kjer so mi ankete izpolnile vse 

članice društva.  Odgovori na zastavljena vprašanja so bili različni, nekateri pohvalni, drugi 

pa zaskrbljujoči.  

Vsi gasilci v Sloveniji se moramo zavedati dejstva, da smo organizacija združevanja, ne pa 

izločanja in razdruževanja. Uspešni smo lahko samo, če smo združeni in delujemo enotno. 

Vsak funkcionar se mora zavedati svojega poslanstva. Osebne ali druge zamere v gasilstvu ne 

smejo nikoli in nikjer vplivati na delo naše ugledne organizacije, ali pa celo škodovati 

gasilstvu. Vsak se mora večkrat vprašati: »Ali sem naredil dovolj oz. tisto, za kar sem 

postavljen?« Vkolikor odgovor ni pritrdilen, naj bo pošten do sebe in ostalih članov ter 

odstopi od določene funkcije, kajti s svojim nedelom lahko samo škoduje naši gasilski 

organizaciji. 

Vsi prostovoljni gasilci se moramo zavedati ene same trditve, in ta je, prostovoljno se član 

lahko včlani ali pa izpiše iz PGD, za vse ostalo imamo gasilci zakone in pravila, katera 

moramo spoštovati. 

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ. 

 

Tanja Gregorič, VGČ org. 

 

6. PROGRAM DELA ČLANIC V GASILSKI 

ORGANIZACIJI (PGD, GZ) 

 
Pripravo programa dela bom opisala iz izkušenj in dobre prakse, kako smo se tega lotili v naši 

GZ in s tem spodbudili delovanje v PGD-jih naše gasilske zveze. Določene stvari pa lahko 

najdete tudi v knjigi Franca Poliča Organiziranje in poslovanje prostovoljnega gasilskega 

društva, ki je izšla aprila 2013. Na koncu pa sem dodala primer potrjenega plana dela za leto 

2014 na ravni GZ in PIGD. 

 

V kolikor želimo članice na vseh nivojih delati dobro moramo narediti program dela, kateri 

bo usklajen s programom  dela na nivoju PGD, GZ. Z njim članice preko različnih dejavnosti 

dokažejo ostalim članom društva ali širši okolici, da so sposobne in enakopravne s člani 

društva. Pestrost dejavnosti v društva privabi tudi več članstva. 
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Program dela pripravi Komisija za delo s članicami PGD, GZ. Komisijo sestavljajo aktivne 

članice (3-7) in predsednica te komisije je oz. mora biti članica UO PGD oz. članica UO GZ. 

S tem, ko sprejmejo funkcijo v komisiji tako članice kot predsednica, sprejmejo  tudi 

odgovornost, da bodo delale v dobro vseh članic, prenašale informacije o delu, predlogih, 

problemih,… na višji in nižji nivo.  

 

V kolikor delamo program za društvo (ali GZ), najprej pregledamo dejansko stanje v društvu 

in sicer: koliko je članic, kakšne imajo interese – tekmovati, se izobraževati, se udeleževati 

intervencij, druženje, pohodi… Glede na analizo stanja si zastavimo cilje – kje želimo narediti 

korak naprej: npr. če je manj kot 25% članstva gasilk in želimo pridobiti nove članice, bomo v 

plan dale aktivnosti – športne, kulturne, družabne, izobraževanja, … in povabite nanje tudi 

nečlanice iz lokalnega okolja. Če je večji interes po izobraževanju – planirajte srečanja z 

izobraževalno vsebino, se prijavite na razpisana izobraževanja, predlagajte vodstvu, da se 

izvedejo izobraževanja na nivoju PGD, GZ… 

 

Velikokrat se soočamo z vprašanjem - Kako se lotiti izdelave programa dela? Tu pridejo na 

plan vrline uspešnega vodje skupine: organizacijske sposobnosti, široko splošno znanje,  

iznajdljivost, domiselnost, izvirnost, razgledanost, izobraženost, pripravljenost na trdo delo, 

nenehne preizkušnje in dokazovanja,.. V pomoč nam je lahko program dela drugega PGD, 

GZ.  Priporočljivo je, da se v program dela vključijo tudi aktivnosti programa višjega nivoja, 

saj preko skupnih aktivnosti npr. na nivoju GZ spoznamo članice ostalih društev, spoznamo 

delovanje in izkušnje drugih gasilskih društev. Pri izdelavi programa dela se oprimo tudi na 

izkušnje, navade iz preteklosti, dobre obdržimo, slabe izkušnje spremenimo, prilagajamo se 

tudi navadam lokalnega okolja, aktivnosti planiramo tudi letnemu času primerno.…  

 

Program dela komisije mora biti narejen v pisni obliki. Vsebuje naj naslednje podatke: 

vsebina oz. naloga, kraj, kjer se bo program izvajal, datum izvedbe določene naloge, 

zadolžitve posameznikov, finančno vrednotenje, opombe. 

 

Članicam komisije mora biti jasno, kaj želijo s programom doseči, kako ga realizirati in po 

vsaki aktivnosti narediti tudi analizo, kar je bilo dobro - pohvalimo, morebitnih napak v 

bodoče ne ponavljamo, kar bi spremenile, damo v smernice.… Za morebiten neuspeh ne 

smemo vedno kriviti drugih.  

 

Komisija za delo s članicami najprej pripravi predlog programa, potem ga uskladi s 

programom PGD, GZ. Program dela je potrebno tudi finančno ovrednotiti, zato BODIMO 

REALNI že pri izdelavi programa. O njem se je treba pogovoriti z vodstvom PGD, GZ 

(poveljnikom, predsednikom). Če se z njim strinjajo, da ga bodo tudi finančno podprli. 

Usklajen program dela Komisije za članice je potrebno vključiti v program dela PGD, GZ in 

ga tudi potrditi na Občnem zboru PGD, GZ.  

 

S programom dela naj bodo seznanjene vse članice v društvu ali na zvezi, npr. v društvu naj 

bo obešen na oglasni deski skozi celo leto.  

 

Predsednica komisije naj napiše izčrpno poročilo o delu v preteklem letu in o tem poroča na 

občnem zboru PGD, GZ ali pa se poročilo vključi v skupno poročilo o delu PGD, GZ. Občni 

zbor je idealna priložnost, da pohvalimo članice, člane ali vodstvo, ki so nam pomagali ali 

podpirali pri realizaciji programa dela. Tudi komisija lahko predlaga prizadevne članice za 

priznanja in odlikovanja.  
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Predlogi aktivnosti oz. naloge, v katere se članice lahko vključujejo: 

1. Operativna usposobljenost in izobraževanje članic: 

 poveljnice PGD, 

 v desetini, strojnica, bolničarka,… 

 pridobivanje znanja za nazive in specialnosti (brez ustrezne gasilske usposobljenosti ni 

realno pričakovati uspešnih intervencij), 

 aktivno sodelovanje na intervencijah (gasilka v napadalni enoti, nudenje prve pomoči, 

beleženje prihoda posameznih gasilskih enot in število gasilcev na kraj intervencije, 

evidentiranje občanov, ki tudi sodelujejo pri akciji, skrb za prehrano in pitno vodo, 

straža na požarišču, upravljanje z radijskimi zvezami, …). 

2. Preventivna dejavnost: 

 komunikacijske sposobnosti so večje pri ženskah kot pri moških, 

 predavanja za čim širši krog članic (gasilska ali negasilska tematika), 

 demonstracije (večkrat prikazati praktične vaje članicam oz. so članice aktivne 

izvajalke vaje). 

3. Mentorstvo mladine: 

 sodelovanje pri usposabljanju članstva (za kvize, za preventivne značke, letovanje, 

pohodi, družabna srečanja, izleti,…). 

4. Program požarno – varnostnega meseca: 

 društvene, meddruštvene, sektorske, občinske, … vaje članic, ki jo izvedejo 

samostojno ali v sodelovanju s člani. 

 dan odprtih vrat v gasilskem domu, dan gasilcev z različnimi gasilskimi dejavnostmi, 

 okrogle mize z različno gasilsko in negasilsko tematiko 

5. Kulturne dejavnosti: 

 slovesnosti in praznovanja v okviru društva, zveze,.. 

 animatorstvo za kulturno in družabno udejstvovaje (pevski zbori, folklorne skupine, 

gledališčniki,…), 

 organizacija ali ogled kulturnega nastopa in prireditve (gledališke predstave, 

umetniške ali druge razstave, pevske revije). 

6. Športne dejavnosti: 

 redni kondicijski treningi za tekmovalne skupine, 

 izleti, pohodi, srečanja, strokovne ekskurzije (zaradi lažjega opravičevanja porabe 

finančnih sredstev naj bo vsaka dejavnost v določeni meri povezana z gasilstvom) npr. 

 skupni izleti (v hribe, po Sloveniji, v tujino,..) z ostalimi družinskimi člani, 

 igre brez meja 

7. Tekmovanja: 

 izdelava načrta za tekmovalno desetino, 

 kvizi, igre,.. 

8. Družabna srečanja: 

 spoznavanje članic znotraj PGD, GZ, regije, GZS, tudi zaradi pestrejših programov 

dela, 

 posveti članic na nivoju regije z različno tematiko, 

 ogled gasilske brigade, 

 ogled izobraževalnega centra IG, Pekre, 

 udeležbe na prireditvah, slovesnostih sosednjih PGD, GZ,.. 

 pridobivanje članic, 

 pikniki, izleti, 

 obiski sejmov… 
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9. Socialna dejavnost: 

 povezana je z zdravstveno dejavnostjo (nudenje prve pomoči, organizacija pomoči 

tistim, ki pomoč potrebujejo) 

 dobrodelne prireditve 

 obisk veterank in veteranov z mladimi – medgeneracijsko sodelovanje 

10. Obveščanje o delu članic v javnosti (medijih): 

 dokumentiranje, slikanje, 

 razstave, 

 tudi članice same poskrbimo za objavo v reviji Gasilec in drugih medijih (radio, TV, 

lokalna glasila, časopisi,…). 

11. Skrb za ureditev doma in okolice. 

 

Za delo članic v društvu, zvezi je potrebno usposobiti dobre VODJE ČLANIC, ki so sposobne 

predlagane programe dela tudi izpeljati in imajo dovolj andragoškega znanja, znajo delati s 

članicami ter čutijo odgovornost do članic. 

 

Za uspešno realizacijo programa so zelo pomembni odnosi med vodstvom PGD, GZ in 

komisijo za članice. Realizacija programa ni odvisna samo od posameznika, ampak celotne 

skupine, ki je sposobna, ima znanje in je pripravljena delati.  

 

Kot vodilo pri našem delu naj bo star pregovor »Lepa beseda lepo mesto najde«. 

 

Program dela GZ - tabela 

VSEBINA PROGRAMA KRAJ IZVEDBE DATUM ZADOLŽITEV Stroški

1 Seje, sestanki komisije

 3 - 4 x letno GZ 

Zagorje Predsednica komisije

2 Sodelovanje na regijskih sestankih 2 – 3 × letno Regijska predsednica

3 Posvet članic posavsko in zasavske regije Hrastnik 26.4.2014 GZ Hrastnik             80,00   

4 Državno tekmovanje 24.5.2014 Maj 2014 GZ Ormož

5 Medgeneracijsko srečanje članic in veteranov PGD Šinkov Turn 21.6.2014 GZ Vodice           100,00   

6 Tekmovanje Tirna Tirna junij 2014 PGD Tirna

7 Memorial Jožeta Vrtačnika v Šentlambertu Šentlambert 12.7.2014 PGD Šentlambert

8 Tekmovanje Podkum Podkum 5.7.2014 PGD Podkum

9 4. HSSV Kotredež 17.1.2015 PGD Kotredež

10 80. let PGD Čolnišče Čolnišče 19.7.2014 PGD Čolnišče

11 80. let PGD Padež Padež 26.7.2014 PGD Padež

12 80. let PGD Šentlambert Šentlambert 12.7.2014 PGD Šentlambert

13 50. let PIGD ETI PIGD ETI Izlake 6.9.2014 PIGD ETI Izlake

14 7. Srečanje članic GZ Zagorje (vaja, orientacija, pohod..) PGD Mlinše Sep/Okt 2014 Komisija za članice           500,00   

15 Okrogla miza na Raki PGD Raka / GZ Krško 18.10.2014 PGD Raka / GZ Krško             80,00   

16 Sodelovanje v mesecu požarne varnosti PGD, GZ Oktober

17 Udeležba na posvetu predsednic komisij za članice v GZ Murska Sobota

14. in 

15.11.2014 GZS           200,00   

18 8. Novoletno srečanje članic GZ Zagorje PGD Kandrše 22. ali 29.11 Komisija za članice, PGD Kandrše           500,00   

19 Priprave in udeležbe na tekmovanjih PGD, GZ JAN. – OKT. Poveljniki PGD, mentorji

20 Udeležba na svečanih prireditvah, občnih zborih PGD, GZ Skozi vse leto Vodstvo PGD

21 Izobraževanje članic – za nazive in specialnosti PGD, GZ, GZS Skozi vse leto Poveljniki, vodstvo PGD

1.460,00                

Stalne sodelovanje z vodstvom GZ,

naloge sodelovanje s komisijo za članice v regiji oz. GZS

sodelovanje z ostalimi komisijami

redno in sprotno obveščanje o delu članic v gasilcu, lokalnih časopisih, internetnih straneh Komisija za članice

Helena Odlazek

PROGRAM DELA KOMISIJE ZA ČLANICE GZ ZAGORJE ZA LETO 2014
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Program dela PIGD – tabela 

VSEBINA PROGRAMA KRAJ IZVEDBE DATUM ZADOLŽITEV Stroški

1 Seje, sestanki komisije PIGD ETI  1-2 x letno Predsednica komisije

2 Posvet članic posavsko in zasavske regije GZ Hrastnik 26.4.2014 GZ Hrastnik  GZ Zagorje 

3 Pohod članic in članov po Sloveniji Jun 2014 PIGD ETI       80,00   

4 Memorial Jožeta Vrtačnika v Šentlambertu Šentlambert 7.7.2012 GZ Zagorje

5 Priprave in udeležba na slovesnosti ob 50.letnici PIGD ETI Izlake ETI Izlake 6.9.2014 Vodstvo PIGD

6 7. Srečanje članic GZ Zagorje (orientacija+srečanje) PGD Mlinše Sep/Okt 2014 Komisija za članice  GZ Zagorje 

7 Okrogla miza na Raki PGD Raka / GZ Krško 18.10.2014 PGD Raka / GZ Krško  GZ Zagorje 

8 Sodelovanje v mesecu požarne varnosti (društvena vaja, sektorska vaja,..) PIGD, GZ Oktober Poveljniki PIGD

9 Strokovna ekskurzija Slovenija Oktober Vodstvo PIGD  PIGD ETI 

10 8. Novoletno srečanje članic GZ Zagorje PGD Kandrše 22. ali 29.11 Komisija za članice  GZ Zagorje 

11 Vaje v društvu, priprave in udeležbe na tekmovanjih PIGD, GZ Skozi vse leto Poveljnik PIGD, mentorji

12 Udeležba na svečanih prireditvah, občnih zborih PIGD, GZ Skozi vse leto PIGD, PGD, GZ

13 Izobraževanje članic – za nazive in specialnosti PIGD, GZ, GZS Skozi vse leto Poveljniki, vodstvo PIGD

Stalne 

naloge

sodelovanje z vodstvom PIGD, Komisija za članice

naloge sodelovanje s komisijo za članice pri GZ Mojca Hrovat

sodelovanje z ostalimi komisijami

redno in sprotno obveščanje o delu članic v gasilcu, interni časopis UTRPI, internetnih straneh

PROGRAM DELA KOMISIJE ZA ČLANICE PIGD ETI ZA LETO 2014

 
Pripravila:  

Helena Odlazek, VGČ org. II, 

predsednica Komisije za delo s članicami pri GZ Zagorje, 

članica Sveta članic za Zasavsko regijo 

 

Viri: - lastni zapiski in izkušnje  

- gradivo s posveta članic 2007 – Martina Jelovčan            
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7. ORGANIZIRANOST SISTEMA VARSTVA PRED 

NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V POMURJU 

– DELOVANJE POMURSKE CIVILNE ZAŠČITE IN 

GASILCEV OB VEČJIH INTERVENCIJAH 
 

Zaradi iz leta v leto vse bolj naraščajoče dinamike naglih in nepredvidljivih podnebnih 

sprememb postajajo naravne nesreče, kot so neurja s točo in močnim vetrom, poplave, 

zemeljski plazovi, suša, visok sneg, žled in druge, vse pogostejše, intenzivnejše, s čedalje 

hujšimi posledicami v naravnem in življenjskem okolju ter posledično z vse večjo gmotno 

škodo na stvareh, na infrastrukturi, na kmetijskih in gozdnatih površinah, v kmetijski 

proizvodnji idr. Glede na zadnja dogajanja v Sloveniji in širše, lahko realno lahko 

pričakujemo, da se bodo v bližnji prihodnosti čedalje pogosteje pojavljale naravne nesreče, ki 

so povezane z naglimi in nepredvidljivimi podnebnimi spremembami, zato je treba nanje 

računati kot s stalnico z vidika priprav in delovanja vseh izvajalcev nalog zaščite, reševanja in 

pomoči ter zaščitnih ukrepov na vseh ravneh. Navedeno nam narekuje vse večjo 

prilagodljivost in odzivnost sistema na nove izzive in vse večje zahteve. Še poseben poudarek 

bo potrebno dati pravočasnemu načrtovanju, pripravam in zagotavljanju materialnih in 

kadrovskih resursov v občinah, kot nosilcem sistema varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami na prvi - lokalni ravni. 

 

Po osamosvojitvi Slovenije se je vzpostavil sistem varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami na povsem novih temeljih in na podlagi izkušenj lahko trdimo, da je sistem 

ukrepanja primeren, učinkovit ter ustrezno odziven ob naravnih in drugih nesrečah. V zadnjih 

letih je potekal proces prenove in posodobitve vseh, zlasti normativnih in organizacijskih 

temeljnih rešitev v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s ciljem nadaljnjega 

povečevanja njegove učinkovitosti, racionalnosti in odzivnosti na različne nesreče, ki jih bo 

potrebno v prihodnje pospešeno uveljaviti in obogatiti. V Civilni zaščiti se bo v prihodnosti 

težilo k doseganju še večje specializacije posameznih enot in služb kot je že zdaj, in sicer na 

način, kot to velja za druge dolžnostne enote, to je z uveljavitvijo pogodbenih odnosov (EHI, 

ETP, NUS, ekipe za popolnitev CO, ekipe za tehnično reševanje s specialnimi delovnimi 

stroji in napravami, služba za podporo ob ekoloških in drugih nesrečah na morju idr.).  Na ta 

način se bo zagotovil ustrezen kader, ki je visoko specializiran in nujen. Pri tem pa ne bo 

prihajalo do podvajanja ali nadomeščanja že obstoječih reševalnih služb. 

 

V pomurskem prostoru predstavljajo trenutno največjo nevarnost poplave, ki so zaradi 

njihovega ogrožanja in škodnega delovanja v letošnjem septembru, še najbolj sveže v 

spominu vseh Pomurcev. Seveda so v pomurskem prostoru po ocenah ogroženosti prisotne še 

nevarnosti ostalih naravnih in drugih nesreč, kot so neurja z močnim vetrom, dežjem in točo, 

zemeljski plazovi, nesreče ob transportu nevarnih snovi skozi regijo, nesreče na naftno-
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plinskih vrtinah, pojav posebno nevarnih bolezni živali, železniške nesreče, množične nesreče 

na pomurski avtocesti, nesreče zrakoplovov, potres idr. 

 

V pomurski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se kot dolžnostne sestave 

vključujejo pripadniki Civilne zaščite, kot prostovoljne sestave iz društev in drugih nevladnih 

organizacij se vključujejo gasilci, potapljači, vodniki reševalnih psov, taborniki, skavti, 

radioamaterji, člani območnih združenj Rdečega križa Slovenije, člani slovenske Karitas idr. 

in kot poklicne sestave se vključujejo poklicni gasilci, službe nujne medicinske pomoči in 

druge javne službe. Ob tem ne smemo pozabiti vključevanja Policije in Slovenske vojske v 

izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov. Po podatkih (aplikacija 

Evidenca Civilne zaščite) imamo v Pomurju v organe vodenja, enote in službe v Civilne 

zaščite razporejenih skupno 1.805 pripadnikov Civilne zaščite, od tega v občinah 973, v 

gospodarski družbah 261, zavodih in drugih organizacijah 459 in na regijskem nivoju 112 

pripadnikov Civilne zaščite. Prav tako je v regijske sile vključenih 11 potapljačev podvodne 

reševalne enote Murska Sobota in Gornja Radgona, 6 tabornikov, 2 kinologa ter 4 gasilske 

enote širšega pomena PGD Murska Sobota, PGD Gornja Radgona, PGD Ljutomer in PIGE 

Nafta varovanje in požarna varnost. V 21 pomurskih gasilskih zvezah je vključenih 240 

prostovoljnih gasilskih društev s približno 3.800 operativnimi člani ter večjim številom ostalih 

članov prostovoljnih gasilskih društev, ki prav tako pomagajo pri izvajanju določenih nalog 

zaščite, reševanja in pomoči. 

 

Sodelovanje vseh organov, enot in služb, društev ter drugih nevladnih organizacij, tako na 

nivoju upravljanja in vodenja, kot na operativnem nivoju, ki se v pomurskem prostoru 

vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v skladu z načrti zaščite 

in reševanja izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in 

drugih nesrečah, lahko iz vodstvenega, operativnega in strokovnega stališča ocenjujemo na 

več kot zgledno in kot primer dobre prakse v slovenskem in širšem prostoru. Sicer pa so lahko 

taki dobri rezultati, uspešno opravljeno delo ter zadovoljni obrazi in topel stisk rok ljudi, ki so 

že in še bodo potrebovali pomoč ob nesreči, uresničljivi samo na tak način. To se še posebej 

kaže v zelo pozitivnem mnenju strokovne in širše javnosti ob vseh izvedenih intervencijah 

pomurskih reševalnih enot in služb, tako doma, kot v ostalih slovenskih regijah (požari v 

naravi na Krasu, vodne ujme v Železnikih, poplave v ljubljanski regiji in Podravju, letošnja 

odprava posledic žledu na Postojnskem in ljubljanski regiji, idr.). Odlična ocena skupnega 

delovanja pomurskih reševalnih služb je bila podana tudi ob mednarodni pomoči slovenskih 

reševalnih enot ob letošnjih katastrofalnih poplavah v Srbiji in Bosni, kjer so med drugimi, 

svoj delež prispevali tudi pomurski reševalci (gasilci in pripadniki Civilne zaščite). Pomurski 

reševalci so vedno bili in so pripravljeni med prvimi priskočiti na pomoč ljudem v stiski, ki 

jih je prizadela naravna ali druga nesreča in to ne glede, ali gre za pomoč ljudem v domači ali 

sosednji regiji, sosednji državi ali tudi širše. Pri tem je ena izmed glavnih prednosti 

pomurskega prostora ravno množičnost prostovoljnega gasilstva in s tem povezane kadrovske 

ter materialne zmogljivosti, ki so še kako pomembne pri vseh večjih naravnih in drugih 

nesrečah.  

 

Na podlagi izkušenj lahko ugotavljamo, da ni unikatnega sistema v katerem bi se lahko 

socializirala vsa tveganja, ki jih lahko doživimo tako z vidika varstva fizične integritete ali 

varnosti premoženja. Noben sistem v prvem trenutku na kraju dogodka ne more zagotoviti vse 

pomoči, ki jih neposredno prizadeti potrebujejo in tudi pričakujejo, pa čeprav so reševalne 

službe še tako hitre in učinkovite. Tako se bodo morali tudi ljudje še bolj zavedati, da je med 

drugim tudi zelo pomembno, koliko in kako si lahko ob kakršnikoli ujmi ali nesreči pomagajo 

sami in pa seveda tudi drug drugemu. Prav tako so lahko razne oblike zavarovanj pred 
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tveganji ena izmed temeljnih funkcij pri ublažitvi posledic vse bolj uničujočega delovanja 

narave.  

 

V naših strokovnih vrstah radi ob raznih prilikah uporabimo rek: »Nesreča nikoli ne počiva in 

pride največkrat takrat, ko jo najmanj pričakujemo, zato se nanjo pripravljajmo, kot da pride 

že danes oziroma jutri!« in to še kako velja, ob čedalje vse bolj nepredvidljivih dogajanjih v 

naravi. Vsaka nesreča je dogodek zase in vsakič si pridobimo tudi kakšno izkušnjo. Zelo 

pomembno je, da tako izkušnjo tudi koristno uporabimo v prihodnje, ob naslednji podobni 

nesreči. Popravnega izpita ob takih nesrečah ni! Če zaključimo, se bo v prihodnje učinkovito 

delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s prilagajanjem na vse nove 

izzive in večje zahteve, lahko dosegalo le z nadaljnjim dobrim povezovanjem prostovoljnega, 

dolžnostnega in poklicnega dela vseh vključenih deležnikov v sistemu. 

 

 

Martin Smodiš, univ. dipl. inž. str., 

podsekretar, 

vodja Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota, 

       poveljnik Civilne zaščite za Pomurje 
 

 

8. SEPTEMBRSKE POPLAVE V POMURJU 
13. - 18. september 2014…               

Delna analiza….. 

 

Vzroki za nastanek poplav: 

 meteorne vode ( obilno deževje v preteklih mesecih), 

 zaledne vode, 

 visoka podtalnica, 

 narasla reka Mura, 

 narasli potoki Ledava, Krka, Ščavnica…, 

 neustrezno vzdrževanje vodotokov, melioracijskih jarkov, zaradi ravninskega dela 

nezmožnost odtekanja vode……  

 

Posledice: 

 zaliti kletni prostori stanovanjskih hiš in ostalih objektov, 

 poplavljanje kmetijskih površin, 

 proženje plazov Cuber, Gresovščak, Ilovci, 

 naplavine in podrta drevesa na cestiščih, 

 izlivanje in poplavljanje reke, potokov…. 

 

Posledice v številkah 13. 9. - 22. 9. 2014 (začasni podatki): 

 3025 stanovanjskih objektov (predvsem kletni prostori in pritličja), 

 13 stanovanjskih blokov, 

 3 šole oz. vrtci, 1 012 kmetijskih in gospodarskih objektov, 

 8 prostorov državnih organov, javne uprave oz. prostorov lokalnih skupnosti, 

 8 proizvodnih objektov, 

 1 nakupovalni center, 

 1 hotelski objekt , 

 46 drugih objektov, 
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 296 odsekov lokalnih in regionalnih cest v skupni dolžini 244 km,  

 41 mostov na lokalnih vodotokih, 

 izseljeni 2 družini zaradi plazov, 

 evakuiranih 60 Romov, 

 Po prvih grobih ocenah KGZS - Zavod Murska Sobota je bilo poplavljenih  

cca 12 000 ha kmetijskih površin. 

 

Reka Mura: 

 V letu 2005 (dne, 22. 08. 2005) je Mura, kot največji pomurski vodotok, dosegla 

maksimalni pretok 1.350 m
3
/s na merilni postaji v Gornji Radgoni, ki je že mejil na 

50-letne vode vodotoka (Q50 = 1365 m
3
/s - statistični alarm). Vemo, kakšno 

ogrožanje ob murskih naselij je takrat predstavljala narasla Mura. Letos 1.327 m
3
/s, 

4,65 višine. 
 Merilne postaje le v Gornji Radgoni in Petanjcih. 

 Na reki Muri obstaja cca 67 km protipoplavnih nasipov,  v dobrem stanju cca. 28 

km nasipov.  

 Ob Muri je še neizgrajenih cca. 8 km protipoplavnih nasipov, ki jih je treba nujno 

zgraditi. Prav tako je v slabem stanju cca 39 km protipoplavnih nasipov. Ocenjuje 

se, da so najbolj kritični odseki protipoplavnih nasipov: Nemščak – Ižakovci, Gornja 

Bistrica – Melinci, betonski zid v Gornji Radgoni in nasip mimo sejmišča v Gornji 

Radgoni, nasip Hrastje Mota - Vučja vas in nasip Krapje in Mota. 

 Odgovor na vprašanje, ali se bomo ubranili pred sto (Q100) -in večletnimi letnimi 

vodami« s pretoki nad 1.490 m
3
/s (statistični alarm pretoka na merilni postaji v 

Gornji Radgoni) z vodostajem Mure 496 cm (H100) (statistični alarm vodostaja na 

merilni postaji v Gornji Radgoni), ob obstoječem slabem kondicijskem stanju ob 

murskih protipoplavnih nasipov in tudi nasipov ostalih lokalnih vodotokov, se žal 

ponuja sam in nikakor ni pozitiven. 

Naše gasilsko delo skupaj s pripadniki CZ, Slovensko vojsko (prvič po 1991 na 

intervenciji v Pomurju) in ostalimi službami: 

 odstranjevanje naplavin, 

 prečrpavanje vode, 

 pomoč pri sanaciji plazov, 

 pomoč pri evakuacijah, 

 odpravljanje posledic na gospodarskih in industrijskih objektih, 

 utrjevanje nasipov s protipoplavnimi vrečami. 

 

Ogrožene občine: 

 20 pomurskih občin 

 

Gasilske enote in ostali na terenu: 

 Po do sedaj zbranih grobih podatkih (nepopolnih) posredovanih s strani poplavno 

prizadetih občin,  je bilo času med 13.09. in 16.09.2014, v intervencije vključenih 

137 PGD s približno 1500 gasilci. 

 V naslednjih dneh (med 17.09. in 22.09.2014) se je ta številka glede na umirjanje 

razmer posledično zmanjšala. 
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 Poleg prostovoljnih gasilcev so bili v intervencije vključeni člani štabov Civilne 

zaščite in pripadniki Civilne zaščite (110), Slovenska vojska (103), delavci 

komunalnih in drugih javnih služb (70). Najpomembnejšo vlogo pri tem so 

nedvoumno odigrali pomurski prostovoljni gasilci.  

ReCO: 

 Od 13.09. do 16.09.2014  je bilo s strani operaterjev Centra za obveščanje obdelanih 

4.087 klicev, od tega 2.736 dohodnih klicev in 1.315 odhodnih klicev. Po delni 

umiritvi razmer od 17.09 do 22.09.2014 je bilo dodatno obdelanih 1.154 klicev, od 

tega 808 dohodnih klicev in 345 odhodnih klicev. Prav tako je bilo v tem času s 

strani operaterjev Centra za obveščanje opravljenega kar precej radijskega prometa 

v sistemu ZARE z intervencijskimi enotami na terenu. 

 Verjetno ni potrebno dodatno razlagati, kako pametna je bila vrnitev ReCO MS nazaj 

v »prvotno stanje«. 

Regijski logistični center ( v vojašnici) za logistično podporo poplavno prizadetih občin: 

 zagotovljenih 5 visokozmogljivih črpalnih enot DIA AVS 650TS s kapaciteto 15 000 

l/min, od tega tri iz sosednjih regij, 

 izdali cca 17 000 protipoplavnih vreč za pesek, 

 15 električnih muljnih črpalk,  

 mobilni električni agregat 18 KW idr.  

 iz Državnega logističnega centra Roje se je že v nedeljo, 14.09.2014, za primer 

dodatnih potreb po materialnih sredstvih v prizadetih občinah, zagotovilo 25 

električnih muljnih črpalk večje kapacitete ter 5 dodatnih elektroagregatov večje 

moči. 

Z intervencijo  pomurskih gasilcev sem bil zadovoljen, saj so v danih okoliščinah in naših  

zmožnostih naredili najboljše, kar so lahko. Prav tako smo v regiji naredili analizo, 

predvidevamo pa tudi posvet na temo Poplave. 

Podatki: 

- lastni zapiski, gradivo 

- Martin Smodiš – poveljnik CZ za Pomurje 

 

                                                                                                                      Pripravil: 

                                                                                                    Dušan Utroša, VGČ II,  

poveljnik Pomurske regije                                                     
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9. GLUHOTA JE VSEPOVSOD OKROG NAS - 2. DEL 

 
Kaj je pravzaprav gluhota? Gluhost in naglušnost je nevidna invalidnost, ki ni samo telesna 

(anatomska in fizična) poškodba, ampak vključuje tudi psihično pomanjkanje slušnega 

doživljanja, kar ima številne posledice: somatske, psihične in socialne ter posledice pri 

glasovno-jezikovni komunikaciji med sogovorniki. Preprosto povedano, so gluhi ljudje 

manjšina, s svojimi navadami in običaji. Gluhe osebe so drugačne, mnogokrat popolnoma 

odprte do drugih, srčne, tople. Do njih se obnašajte kot do ostalih, s to razliko, da sogovorca 

vedno glejte v obraz. Medtem ko govorite, se ne obračajte stran, ampak govorite malce 

počasneje, ne zastirajte ust, in to je to. Večina gluhih bere z ustnic. Vedeti pa morate, da so 

slabo opismenjeni in da pisane besede pogosto ne razumejo popolnoma.  

 

Klasifikacija oseb z motnjo sluha je sledeča: 

Gluhe osebe 

Gluhota je nevidna invalidnost, ki ni samo telesna (anatomska in fizična) nepovratna 

poškodba, ampak vključuje tudi pomanjkanje slušnega doživljanja, kar ima številne posledice: 

somatske, psihične in socialne zaradi omejene zmožnosti glasovno-jezikovne komunikacije.  

Za gluhe osebe se štejejo tudi tiste osebe, ki za sporazumevanje uporabljajo znakovni jezik. 

Naglušne osebe 

Po splošni klasifikaciji je naglušna oseba posameznik z izgubo sluha od 31 do 95% po 

Fowlerju, ki se pri sporazumevanju naslanja na ostanke sluha s slušnim aparatom ali brez 

njega, z ogledovanjem z ust in z drugimi akustičnimi ter psihosocialnimi prilagoditvami in 

katere glavno sredstvo sporazumevanja je govor.  

Kot naglušne so opredeljene tudi kasneje oglušele osebe z izgubo sluha več kot 95% po 

Fowlerju, če je ohranjena funkcija govora in poslušanja. 

 

Gluho slepe osebe 

Gluho slepota sodi med najtežje invalidnosti. Zaradi kombinacije vidnih in slušnih okvar ali 

popolne izgube obeh čutov ima gluho slepa oseba zelo ovirano komunikacijo, dostop do 

informacij in mobilnost. 

Za komuniciranje z gluho slepo osebo obstaja več metod: 

- taktilni oziroma otipni jezik (lega roke=pomen), 

- pisanje velikih črk na dlan za enostavno sporočanje, 

- uporaba črkovne table za zapisovanje reliefnih črk ali Braillove pisave, 

- uporaba velikega tiska in osvetljenih znakov za gluho slepe z ostankom vida, 

- avdio posnetki za gluho slepe z ostankom sluha. 

Slovenski znakovni jezik gluhih temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in ustnic ter 

gibanju telesa. Prstna abeceda se lahko uporablja skupaj z znakovnim jezikom. Znakovni 

jezik je za gluhe jezik sporazumevanja. V njem se lahko izražajo, poleg tega pa jim le ta način 

sporazumevanja omogoča njihov optimalni razvoj. Znakovni jezik nima enake slovnice kot 

govorni jezik na istem geografskem območju, saj je znakovni jezik neodvisen od govornega 

in se razvija znotraj skupnosti gluhih. 
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Kako obvestiti gluhe, naglušne in gluho slepe osebe v primeru požara? 

Zvočni alarmi 

Zvočni alarm v primeru požara lahko zaznavajo naglušne osebe, vendar če oddaja mešane, 

nizke tone. 

Svetlobni alarmi 

Gluhe osebe lahko zaznajo alarm v vizuelni obliki, in sicer stroboskopsko svetlobo nizke 

frekvence (višja frekvenca lahko pri nekaterih sproži epileptični napad) ali v obliki oranžne ali 

rdeče rotacijske luči. 

Vibracijski alarmi 

Gluho slepe osebe lahko zaznajo opozorila v obliki vibracij, če imajo ustrezno napravo. 

 

Evakuacija gluhe, naglušne in gluho slepe osebe v primeru požara 

Pri teh osebah je reakcijski čas precej daljši kot pri slišečih, ker potrebujejo nekaj časa, da 

zberejo informacije o dogajanju okoli sebe. 

V primeru požara v javnem objektu (nakupovalni centri, zdravstveni domovi, upravne stavbe, 

…) bodo sledili množici ljudi, ki se umika s kraja požara. 

Zgodi se lahko, da bo imela oseba, odgovorna za evakuacijo, težave z njimi zaradi 

nerazumevanja ustnih navodil. 

 

Problemi v primeru požara, ko objekt ni opremljen z napravami za 

odkrivanje požarov in alarmiranje 
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Pri teh osebah predstavlja problem prenos informacij v izrednih primerih, ker niso sposobni 

sprejemati zvočnih opozoril oziroma navodil. 

V večstanovanjskih objektih se ne morejo vedno zanesti na sosede. 

Zaznavajo pa odstopanja od običajnih reakcij ljudi v času požara: oziranje naokoli, živčnost, 

hitra hoja, tek, ….., ko se zgodi požar.  

 

Kaj storiti v primeru požara, ko objekt ni opremljen z napravami za odkrivanje požarov 

in alarmiranje, tam pa so te osebe? 

V večstanovanjskih objektih (pri evakuaciji preveriti, če so vsi stanovalci zapustili 

stanovanja), obstaja verjetnost, da je med njimi kak stanovalec z okvaro sluha in ni zaznal 

alarma ali požarne nevarnosti. 

Javni objekti  morajo biti opremljeni z daleč opaznimi znaki za zasilni izhod, da lažje sledijo 

smeri evakuacije. Če naletijo na osebo z okvaro sluha in le ta ne razume navodil, naj jo 

pospremijo na varno. 

 

Priporočila za objekte za zaščito za primer požarne nevarnosti 

Večstanovanjski objekti – stanovanja, kjer bivajo osebe, naj opremijo s svetlobnim zvoncem, 

povezan z napravo za zgodnje odkrivanje požara (predlog za Zakon o graditvi objektov). 

Javni objekti – razmisliti o možnosti avtomatskega obveščanja prek SMS (za velike javne 

objekte, kot so nakupovalni centri). Opremljenost z daleč vidnimi znaki za evakuacijo, 

svetlobna opozorila. V hotelih možnost alarmiranja prek TV kanala. 

 

                          Sabina Pokovec, VGČ II 

 

10. DOBRI MEDSEBOJNI ODNOSI - GARANCIJA ZA 

USPEŠNO DELOVANJE 
 

Medsebojni odnosi so zelo pomemben del življenja vsakega izmed nas, saj je celo naše 

življenje prepleteno z najrazličnejšimi odnosi, ki še kako vplivajo na kvaliteto našega 

življenja. Kvaliteta našega življenja je v veliki meri odvisna prav od kvalitete medsebojnih 

odnosov med partnerjema,  v družini, na delavnem mestu in tudi v društvih, v katerih 

delujemo.  Dobri vzajemni odnosi ustvarjajo tudi pozitivno klimo v društvu, ki je pogoj za 

kvalitetno in uspešno delovanje. V tako društvo radi prihajamo, ker se dobro počutimo in 

lahko tudi uspešno delujemo. In prav o tem govori tema mojega predavanja. Da pa bi 

medsebojne odnose bolje razumeli, se v začetku teme moramo vrniti nazaj v pradavnino v 
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čas, ko je naša človeška vrsta nastajala in si odgovoriti na nekaj vprašanj, ki so ključna  za 

razvoj medsebojnih odnosov. 

Odgovorile si bomo na vprašanja:  

- Kaj je evolucija dala človeku? 

- Zakaj je tako hotela? 

- Pojasnile odnos med dvema ali več osebami s primerom in  

- Kaj lahko povzročijo medsebojni odnosi?  

Na  medsebojne odnose v veliki meri vpliva več dejavnikov, in sicer  naše počutje, naše 

vedenje, ki se zrcali v štirih tipih vedenj, ki jih bom ob primerih tudi predstavila.   

Kateri so motivi za naše vedenje in kaj je motivacija bomo spoznale v nadaljevanju. Na 

medsebojne odnose vpliva tudi  zadovoljevanje človekovih potreb. O tem obstaja več teorij. 

Predstavila bom le  dve teoriji, ki sta v praksi najbolj uporabni. To sta Teorija izbire, avtorja 

Williama Glaserja in teorija Abrahama  Maslowa.  Kako je z zadovoljevanjem teh potreb v 

gasilstvu,  ali jih lahko zadovoljujemo in na kakšen način, bomo spoznale v praktičnih 

primerih iz gasilske prakse. Odgovorile si bomo tudi na vprašanje, kako ohraniti dobre 

medsebojne odnose v naših gasilskih društvih. Kdo v društvu še lahko vpliva na dobre 

medsebojne odnose in kako ? 

Ta delavnica vam bo dala  nekaj novih spoznanj in znanj, in če jih boste prenesle v svoja 

društva,  boste  pomagale ustvariti pozitivno klimo, kjer bodo vladali dobri  in vzajemnimi 

medsebojni  odnosi, ki bodo omogočali uspešno in kvalitetno delovanje ne le vas članic, 

temveč celotnega članstva v društvu.   

 

Pri tem vam želim veliko uspeha. 

Savina Naraks, VGČ org. II 

 

 

11. TEŽAVE LJUDI Z BOLEČINAMI V HRBTENICI 
 

Bolečine v hrbtenici spremljajo človeka najverjetneje od začetka njegovega razvoja in vse do 

danes. Bolečine v hrbtenici so tudi cena človeške evolucije. Prehod iz četveronožne hoje v 

pokončno držo, pomeni tudi neko breme za hrbtenico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta vrsta bolečine je vsekakor bolezen moderne dobe. Bolečine v hrbtenici so posledica 

nezdravega načina življenja z malo gibanja in veliko sedenja v službi, prostem času, za 
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računalnikom, v avtu. Velika težava današnjega časa je tudi prevelika telesna teža. Pomembno 

je, da hkrati ohranimo primerno telesno težo, saj za vsak kilogram viška v trebuhu pomeni 

obremenitev hrbtenice za 7 kilogramov.  

 

DEFINICIJA BOLEČINE V KRIŽU: 

Bolečina v križu je definirana kot nelagodje. Je locirana med spodnjim robom reber in nad 

zgornjo gubo zadnjice, z ali brez prenesene bolečine v nogi. 

 

PREVALENCA oz. RAZŠIRJENOST: 

¾ ljudi, ki obišče ortopedske ambulante, toži o bolečinah v križu ali bolečinah v nogi, ki 

izhajajo iz bolečin v križu. V razvitih državah ima kar 50 % do 80 % prebivalstva težave z 

bolečinami v križu. Prve bolečine v hrbtu se ponavadi pojavijo okoli 30. leta starosti, 

velikokrat pa že dosti prej. 

84 % ljudi bo v svojem življenju imelo vsaj enkrat v življenju bolečino v križu. Od 44 % do 

78 % od teh bo imelo recidive (ponovitve). Če pri teh ljudeh ni izboljšanja v 2 do 3 tednih, 

potem se ne pozdravijo in se ne odpravi vzrok, zaradi katerega je prišlo do teh bolečin. 

Ampak po tem obdobju izzvenijo le simptomi, vzrok pa ostaja. Zato se jim težave v obdobju 1 

leta ponovijo. 

14 % ljudi, ki imajo kakršne koli težavami s križem, ni sposobnih več delati. 

 

SPECIFIČNOST oz. NESPECIFIČNOST BOLEČINE: 

10-15 % bolečin je specifičnih – jih boli točno določeno oz. poznamo točen vzrok bolečine. 

Ostale bolečine so nespecifične, se pravi kar 85 % in več. Kar je zelo veliko. Se pravi, da ni 

točno znano, kateri segment oz. struktura v predelu križa je kriva za bolečino.  

 

ANATOMIJA: 

Hrbtenica je elastična sklepna palica. Dolga je približno 75 cm pri moških in 65 cm pri 

ženskah. Sestavljena je iz verige vretenc: v vratu jih je 7, v prsih 12, v ledvenem delu 5, temu 

sledita križnica s 5 vretenci in trtica. Če pogledamo od strani, ima hrbtenica obliko črke S. 
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Kosti: 

 

 

 

 

 

 

Mišice: 

Trdnost ji dajejo vezi in mišice, s katerimi tvori celoto. Hrbtenico podpira približno 140 mišic, 

ki nadzorujejo njeno gibanje - od vratnih mišic, do hrbtnih, mišic prsnega koša, trebuha in 

medeničnega dna. 

Mišice kot celota: 

MOČ MIŠIC IN STABILIZACIJA TRUPA 

Moč mišic je pomembna pri kontroliranju velikih obremenitev ali pri reakciji na 

nepričakovane obremenitve (npr. med težkim fizičnim delom, pri športu ali pri 

padcih), vendar je samo okoli 10 % maksimalne kontrakcije potrebno za zagotovitev 

stabilnosti v običajnih situacijah. 

Stabilizatorji trupa imajo vlogo dinamične kontrole in so odgovorni za prenos velikih sil s 

spodnjih in zgornjih okončin preko trupa, da bi dosegli največji možen izkoristek, ter da bi 

dosegli ustrezno biomehaniko gibanja (Sharrock idr., 2011). 

Nekateri raziskovalci so opisali stabilizatorje trupa kot valj z dvojno steno. S trebušno 

prepono – diafragmo na vrhu, z abdominalnimi mišicami spredaj, s hrbteničnimi mišicami in 

mišicami zadnjice ( gluteusi ) zadaj ter medenično dno in kolčne mišice, ki predstavljajo dno 

valja (Richardson, Jill, Hodges, 1999). 

Kolčne in mišice medeničnega dna so temelj vseh stabilizatorjev. Hodges (2003) navaja, 

da sinergija stabilizacije trupa izhaja iz mišic medenice in mišic trupa. Kolčne mišice, 

ki zajemajo dokaj veliko področje, so vključene pri stabilizaciji trupa kot tudi pri nastajanju 

sil, ki so potrebne pri gibanju spodnjih okončin med športnim gibanjem. Glutealne 

mišice stabilizirajo trup pri postavitvi noge in tako omogočijo silo za gibanje noge naprej 

pri gibanjih, kot so tek ter meti. 
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DIAGNOSTICIRANJE BOLEČIN V HRBTU 

 Obisk zdravnika:  -  anamneza, 

               -  pregled bolnika, 

               -  dodatne diagnostične preiskave.  

 Pomembni so: čas nastanka bolečine in/ali deformacije, tip bolečine, pogostost 

pojavljanja, povezanost z določenimi opravili, aktivnostmi ali držami.  

 Sprašujemo o izžarevanju bolečine v okončine, motnjah hoje, težavah pri odvajanju 

vode in blata  (uhajanje, zaprtje), izgubi mišične moči, krčih, odrevenelosti in motnjah 

občutka. Pomemben je podatek o splošnem zdravstvenem stanju (vročina, mrzlica, 

hujšanje). 

 

DIAGNOSTIČNE PREISKAVE: 

 Klasična radiografija: - RTG 

   - računalniška tomografija (CT) 

   - magnetna resonanca (MR) 

   - kontrastna preiskava spinalnega kanala       

     

 Elektromiografsko preiskavo (EMG) 

 

 Specifične diagnostične preiskave (provokativna diskografija, blokada fasetnih 

sklepov, epiduralna blokada in selektivne koreninske blokade) mejijo že na 

zdravljenje. 

Največkrat je težko odkriti točen vzrok za bolečine v hrbtu, zato je lahko postopek 

diagnosticiranja težak in zelo neprijeten - tako za bolnika kot tudi za zdravnika. Velika večina 

bolečin v spodnjem delu hrbta izgine spontano ali s preprostimi metodami ali konzervativnim 

zdravljenjem in vajami, ki se lahko izvajajo doma. Zato v mnogih primerih ni potreben obisk 

zdravnika. Po drugi strani, so dalj časa trajajoče bolečine v hrbtu lahko posledice možnih 

resnih vzrokov. 

 

AKUTNA IN KRONIČNA BOLEČINA 

Akutna bolečina v hrbtu se pojavi nenadoma, pogosto kot posledica napačnega giba. Če je 

vzrok stisnjen živec v hrbtenici, se bolečina čuti tudi po celi nogi. To stanje se imenuje 

lumboishijalgija ali “išias” ali lumbalgija. 
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Kronična bolečina v hrbtu se smatra tista bolečina, ki traja več kot 6 tednov. Nastane lahko 

zaradi dolgotrajnih, kroničnih procesov staranja in obrabe hrbtenice (degenerativne 

spremembe). Deformirana vretenca in diski, vnetje sklepov in majhne spremembe v 

ligamentih in mišicah, lahko povzročijo stalno bolečino v živcih hrbtenice. 

 

BOLEZNI HRBTENICE: 

 Pred rojstvom:  - prirojene nepravilnosti, 

     - spina bifida (spinalni disrafizem). 

 V mladosti:       - skolioza, 

    - spondiloliza, 

                                 - spondilolisteza. 

 Preobremenitve še rastoče hrbtenice - nepravilne oblike krivin hrbtenice. 

 V zrelem življenjskem obdobju: - zlomi ( pogosto v prometnih nezgodah, padcih z 

višine in skokih v vodo, ne da bi se poprej prepričali o njeni globini). 

 Starost: - osteoporoza in s tem zlomi. 

 Hrbtenico lahko prizadenejo tudi različni primarno kostni tumorji ali zasevki 

drugotnih tumorjev (metastaze) in vnetja – spondilodiscitis. 

 Preobremenitev fasetnih sklepov, na katerih se pojavijo kostni izrastki.  

 Skupaj s hrbteničnimi vezmi, ki so zaradi nestabilnosti zadebeljene, povzročijo zožitev 

živčnih izstopišč in posledično utesnitev živčnih korenov (radikularna stenoza) ali  

celo zožitev celotnega hrbteničnega kanala in posledično utesnitev hrbtenjače 

(spinalna stenoza). 

 Hernija diska. 

 Schmorlova hernija,.. 
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NEKAJ NAJPOGOSTEJŠIH VZROKOV ZA BOLEČINE V KRIŽU: 

1. “IŠIJAS” 

Je bolečina v predelu hrbta - kolka, ki izhaja iz ledvene hrbtenice in se nadaljuje v eno izmed 

spodnjih okončin  (nog)  preko živca, imenovanega išias. Včasih se ta bolečina razširi čisto do 

stopala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HERNIJA DISKA oz. ZDRS MEDVRETENČNE PLOŠČICE 

Išijas je v dveh tretjinah primerov posledica hernije diska, ki stiska eno od dveh korenin živca. 

Običajno je ena od poškodovanih ploščic v degenerativni fazi, tam se tudi največkrat pojavi 

hernija. 

Bolečina pri išijasu je vzrok vnetja živčne korenine in ne zgolj zaradi neposrednega pritiska 

na živčni korenini npr. L5 in S1. Pri osnovni diagnozi išijasa je potrebno določiti, katera od 

korenin (ali L5 ali S1) je napadena. 
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Vzroki: 

 posledica napačno izvedenega giba, 

 slabe mišice trupa, mišice ob hrbtenici, 

 brez pravega vzroka, 

 različne stopnje bolečine: zmerna in se okrepi le ob naporu, lahko pa je silovita in zelo 

boleča. 

Kdaj se pojavi ?   

 med 25. in 40. letom starosti je hernija diska, 

 druge oblike se ponavadi pojavijo po 60. letu starosti.  

 Največkrat se bolečina pojavi šele po določenem času hoje - šepanje. V tem primeru 

gre za zožitev ledvenega kanala, ki draži živčno - išiasno korenino. Zožitev kanalov 

povzroči artroza sklepov ledvene hrbtenice. 

Kako odkrijemo ?   

  rentgenski posnetek hrbtenice in medenice, 

  računalniška tomografija ali  

 magnetna resnonanca. 

3. BOLEZEN FASETNIH (VRETENČNIH) SKLEPOV  

 Pod obrabo štejemo stanjšanje oz. izgubo  hrustanca.  

 Izguba hrustanca lahko povzroči rast sklepov in kostnih izrastkov, kar imenujemo 

artroza  oz. osteoartroza. To sta kronični revmatski bolezni.  

 Poznamo tudi revmatski artritis in osteoartritis, ki povzročata vnetje sklepov oz. 

sklepne ovojnice (sinovija), zato lahko takšno vnetje imenujemo tudi sinovitis (synovia 

joint).  

 Pri poškodbi oz. vnetju  sklepne ovojnice  lahko pride do izliva sklepne tekočine, kar se 

kaže kot zateklost sklepa in  pordela koža. Omenjene bolezni so avtoimune bolezni, za 

katere je značilen  slab imunski sistem.  

 Če so prizadeti fasetni sklepi v ledvenem predelu, nam povzročajo  lokalne bolečine, ki 

nam lahko otežujejo sklanjanje in rotacijo telesa. 
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4. KRONIČNO VNETJE KRIŽA  - DEGENERACIJE MEDVRETENČNE 

PLOŠČICE 

 Opazne reaktivne kostne spremembe kot posledica degeneracije na medvretenčni 

ploščici - primerno le konzervativno zdravljenje.  

 Močne bolečine v križu - posledica nenormalne gibljivosti med posameznimi vretenci 

–  nestabilnost hrbtenice - potrebno nositi steznik. A pri nošnji steznika moramo biti zelo 

previdni, da ga uporabljamo le v akutni fazi oz. takrat, ko si z nošenjem steznika bolečine 

tudi zmanjšamo. V nobenem primeru pa ga ne smemo uporabljati ves čas, saj steznik daje 

veliko »potuho« mišicam. Te takrat, ko nosimo steznik, »počivajo«, niso tako aktivne. Za 

tem so potrebne vaje za hrbtne mišice, v začetku obisk fizioterapije, da nas fizioterapevt 

nauči pravilne izvedbe vaj in zaznavanja mišic. Nato izvajamo te vaje sami doma, dokler 

mišic ne okrepimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pri bolnikih s kronično obolelim hrbtom: ponavljajoče zdravljenje v zavodih za 

medicinsko rehabilitacijo. Pri ponavljajočih se bolečinah je važno, da prebredemo 

aktivni čas obolenja, da pride do zatrditve in zmanjšane gibljivosti med sosednjimi 

vretenci, ko se v degenerirani disk vraste fibrozno tkivo – samoozdravitev. 

 Največje težave pričakujemo med 30. in 50. letom starosti, pozneje je teh težav manj, 

največkrat pa nastanejo pozneje zaradi osteoporoze in drugih starostnih pojavov. 

 

LAJŠANJE BOLEČIN V KRIŽU 

 Kaj storiti, ko se bolečina pojavi? 

   Takoj se uležete na posteljo – mišice se sprostijo in razmaknejo vretenca. 
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 Lajšanje bolečin: - segrevanje bolečega predela, obloge ali vroči tuši 

                                   - analgetiki - tablete proti bolečinam, 

                                         - injekcije – skrajni primer,                                 

      - zdravniška pomoč. 

 

KAKO SI POMAGAMO SAMI? 

 Kombinacija razteza mišic, rahla, nežna masaža obolelega dela, menjavanja 

obkladkov in protibolečinskih zdravil. 

 Krioterapija (npr. led ), prvih 48 - 72 ur – če nam odgovarja. 

 Tople obloge, vroč tuš,.. po 72 urah – če nam odgovarja. 

 Počitek, prekinitev enostranske obremenitve mišic, telesa. 

 Pravilna drža. 

 Da nismo na prepihu, kar lahko stanje le še poslabša. 

 Masaže in raztegovanje mišic: nežno premikajte na eno in drugo stran.  

 Telovadba. 

 Različne kreme ( protibolečinske, protivnetne, za pospešitev prekrvavitve,…). 

 Obisk fizioterapevta, manualnega terapevta. 

 Akupresura ( S stimulacijo določenih akupresurnih točk refleksno sprostimo mišice 

trupa ter tako neposredno odpravimo vzrok bolečine). 

 Tablete proti bolečinam. 

Na srečo je največ bolečin nenevarnih in začasnih ter jih lahko z malo potrpežljivosti in 

vztrajnosti odpravimo sami! In zlato pravilo pri vsem je - POSLUŠAJMO SVOJE TELO! 

 

S prej opisanimi metodami približno v 90% primerov dosežemo zadovoljiv rezultat. Če po 3 

do 4 tednih taka oblika zdravljenja obolelega križa ne da rezultatov, je potrebno operativno 

zdravljenje. Ko zdravnik ugotovi, da se je stanje bolnika izboljšalo (bolnik občuti, da so se 

bolečine zmanjšale),  je čas, da začnemo skrbeti za krepitev mišic ob hrbtenici, ki so zaradi 
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bolezni in mirovanja oslabele. Bolnik začne izvajati vaje v vodi in na suhem. Zlasti v začetku 

so koristne vaje v vodi.  

 

ZAKLJUČEK - Vzroki za bolečine v hrbtu 

Sodobni način življenja je glavni vzrok, da je naša hrbtenica nenehno obremenjena, se 

napreza in trpi. Različni dejavniki so vzrok za bolečine v ledvenem, prsnem ali vratnem delu 

hrbta. Ortopedi menijo, da je preko 90 % bolečinam v križu vzrok v spremembah na 

medvretenčnih ploščicah in njenih posledicah. 

 

DEJAVNIKI, KI SO KRIVI ZA BOLEČINE V KRIŽU: 

1. Slaba in nepravilna drža: 

 dolgotrajno vztrajanje v isti, največkrat nepravilni drži (npr. likanje), 

 spanje na trebuhu - pri tem je spodnji del trupa preveč usločen. Zjutraj se velikokrat 

zbudimo z bolečinami v vratu in spodnjem delu hrbta. 

 poklici, ki zahtevajo dolgotrajno sedenje v prisiljeni drži (šivilje, biologi pri delu z 

mikroskopom, pianisti, zobozdravniki, delo v pisarni,...) 

 Vozniki tovornjakov na dolgih vožnjah. 

 Delo na vrtu, kjer je človek nenehno upognjen. 

 Poklici, ki zahtevajo nenaravno držo vratu ( slikopleskarji, violinisti,... ), nenaravna 

drža telesa (delo za trakom). 

 Enostranske obremenitve doma ali v službi. 

 Stres. 
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2. Dvigovanje težkih bremen 

 Najhujše poškodbe pri dviganju prizadenejo zgradbo medvretenčnih ploščic, včasih tudi 

kosti. Pri tem pride do poškodb vezi in mišic, ki jih človek občuti kot lumbago ali 

bolečine v hrbtu. Hrbet je zmožen podpirati precejšnjo telesno težo, a rad popusti, če je 

breme pretežko, ali so koti gibanja s stališča mehanike neprimerni. 

 Zdravstveni delavci, ki dvigujejo težke bolnike. 

 Poklici v gradbeništvu, selitveni servisi,… 

 Dvigovanje težkih bremen v kmetijskih poklicih,… 

 

3. Pravilno nošenje bremen 

NEPRAVILNO: Težkih torb in vrečki iz trgovine nikoli ne nosimo samo v eni roki, ampak si 

težo, če je to le mogoče razporedimo v obe roki. Ali pa uporabimo kovčke in torbe na kolesih. 
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PRAVILNO: Težo imamo razporejeno v obeh rokah, na obeh straneh. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODIMO POZORNI TUDI NA NAŠE OTROKE – pravilno nošenje šolske torbe 
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4. Poškodbe pri športu 

 S hrbtom je potrebno ravnati skrajno spoštljivo. En sam nepremišljen gib lahko človeku 

onemogoči ukvarjanje s športom do konca življenja. Zato se je potrebno vedno dobro 

ogreti in raztegniti sklepe in mišice, nato pa postopoma povečevati obremenitev in napor. 

 Vzrok za poškodbe hrbta pri športnih aktivnostih so največkrat povečana telesna teža, 

pomanjkljiva telesna aktivnost in premalo razvito mišičje. 

 

5. Okvare hrbtenice pri ženskah 

 Zaradi svoje morfološke in hormonske zgradbe so ženske še bolj dovzetne za bolečine 

v hrbtu. 

 Med nosečnostjo veliko žensk trpi za bolečinami v ledvenem predelu in včasih celo 

za išijasom. Za težave pa ni kriva le povečana telesna teža. K temu prispevajo tudi 

ohlapne mišice in vezi, kar lahko v veliki meri pripišemo hormonskemu delovanju telesa – 

hormon relaksin. 

 Zaradi zmanjševanja količine spolnih hormonov postanejo z leti in z nastopom 

menopavze vretenca krhkejša. To bolezen kosti, ki je tesno povezana s staranjem, 

imenujemo osteoporoza. Zanjo je značilno, da kosti in predvsem vretenca izgubijo trdnost. 

 Hipertrofija dojk (zelo velike dojke) - čezmerna teža vpliva na držo hrbtenice. Le ta 

se krivi in ramena se potiskajo naprej. 

 Čevlji z visoko peto so vzrok za mnoge bolečine v hrbtenici. 

 

MOČNE MIŠICE - ZDRAVA HRBTENICA 

 Za zdravo hrbtenico je zelo pomembna naravna in izenačena napetost vseh mišic. 

Pomembne so redne vaje za krepitev mišic v hrbtu. Gibanje je najboljša zaščita za 

hrbtenico, saj lahko le redna menjava mirovanja in obremenitve omogoča prekrvavitev 

vretenc in mehkih tkiv hrbtenice, tako da lahko dobijo dovolj potrebnih hranil in hkrati 

odstranjujejo odpadne snovi.  

 Za hrbtenico so najprimernejše športne dejavnosti, kot so: sprehodi, plavanje, 

kolesarjenje in pohodništvo. 
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VAJE ZA ZDRAVO HRBTENICO 

 Zelo enostavno je vzdrževati zdravo hrbtenico.  

 Redne vaje, ki krepijo mišice trupa in hrbtenico, so tiste, ki bodo zagotovile zdravo in 

čvrsto oporo vaši hrbtenici! 

 Vsakodnevno sedenje z leti povzroči vse ohlapnejše hrbtne mišice. Če k temu 

prištejemo še pomanjkanje telesne aktivnosti, so težave s hrbtenico kmalu del našega 

vsakdana.  

 Vaje za hrbet kot preventiva! 

 Vaje za hrbtenico lahko služijo kot del preventivnega programa, lahko pa tudi 

pomagajo omiliti ali popolnoma odpraviti že nastale težave. 

 

Z VAJAMI ZA HRBTENICO BOSTE: 

 okrepili hrbtne in trebušne mišice, ki prav tako vplivajo na telesno držo; 

 razgibali sklepe hrbtenice in okončin; 

 z vajami se boste naučili vzravnane in pravilne drže. 

 

POSTOPNOST IN REDNOST IZVAJANJA VAJ 

 Vaj se lotite postopoma, brez naprezanja in predvsem redno. Vse vaje izvajajte 

počasi, brez hitrih in nepredvidljivih gibov. Sami preizkusite, kje so še vaše meje in 

katere vaje vam tudi v resnici prinašajo napredek.  

 Zelo pomembno pri samih vajah je tudi dihanje. Pri pravilnem dihanju ne smejo biti 

napete trebušne mišice. Vdihnete pred dvigom bremena ter nato izdih ( primer vaje, 

trebušnjaki). 

 Le tako boste dosegli željen napredek. Vaje bodo okrepile vaše hrbtne in trebušne 

mišice.  

 

HRBTENICO IMAMO SAMO ENO, ZATO, PAZIMO NANJO IN REDNO SKRBIMO 

ZANJO. 

        

       Napisala: dipl. fizioterapevtka Eva Mlakar 
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12. MURSKA SOBOTA 

 
Kot mesto Murska Sobota se prvič omenja leta 1366 in vse do danes, velikokrat pa ji pravijo 

kar Sobota. Naziv Sobota naj bi izviral iz osebnega imena. Z dodatkom Mura in različnimi 

oblikami imena se pojavlja že v dokumentih  iz 14. stoletja.  

16. julija leta 1348 je bilo mesto prvič omenjeno kot Murazombatha. Leta 1628 je cesar 

Ferdinand II. Murski Soboti dodelil izjemne pravice; v tem dokumentu se mesto imenuje 

Olchincz.  

Ljudsko znana verzija pravi, da naziv Sobota izhaja iz dneva sobota, saj so ob teh dneh 

prirejali sejme, po katerih je bilo mesto znano od konca srednjega veka. Štajerci in Hrvati so 

tako ob sobotah morali preko Mure in temu dnevu so šaljivo rekli murska sobota.  

Murska Sobota je sedež najsevernejše slovenske mestne občine z okrog 20 000 prebivalci. 

Mesto je tako danes  kulturno, izobraževalno in vsesplošno središče Pomurja.  

Murska Sobota ima veliko znamenitosti, ki popestrijo prosti čas in turistična doživetja. Med 

arhitekture, ki so del kulturne dediščine, spadajo: grad Murska Sobota, stolna cerkev Svetega 

Nikolaja, evangeličanska cerkev, spomenik zmage in hotel Zvezda. Sčasoma se je razvijala 

tudi sodobna arhitektura: gledališče Park, glasbena šola, Šavel center, Pokrajinska in študijska 

knjižnica ter Ekonomska šola Murska Sobota.  

Ostale še neomenjene znamenitosti delimo na kulturno in naravno dediščino. Pod prvo 

spadajo dvorec Rakičan,  Pokrajinski muzej Murska Sobota in Galerija Murska Sobota. 

Mestni park in reka Mura pa spadata pod prej omenjeno naravno dediščino. 

Mesto skozi celo leto pripravlja raznovrstne kulturne prireditve. Februarja je organizirano 

pustovanje, maja se je že 18. leto zapored kuhal bograč na Bogračiadi v mestnem središču, v 

juniju pa je bil letos že tradicionalni 19. festival Soboški dnevi. Skozi celoten julij in avgust 

Mestna občina prireja Soboško poletje, kjer se predstavijo tako domači kot tuji pevci, plesalci. 

Avgusta se veliko dogaja tudi v Rakičanu, saj vsako leto organizirajo aeromiting in ostala 

tekmovanja v športnem letenju. V tem mesecu  v Murski Soboti  organizirajo Ribiški piknik 

in Fronto (mednarodni festival sodobnega plesa). 15. oktobra že vsi komaj čakajo Trezino 

senje, 6. decembra pa Miklošovo senje. Za konec starega leta in začetek novega je prav tako v 

Murski Soboti poskrbljeno s silvestrovanjem. 

Ingrid Lončar, G II, 

PGD Černelavci, GZ MO Murska Sobota 
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13. LJUDSKE PEVKE IZ ŽIŽKOV 
 

Kultura je življenje, kultura je izobraževanje in hkrati druženje ter osrečevanje. V Žižkih smo 

prebivalci povezani preko vseh dejavnosti, ki se pri nas dogajajo. Tako ni pustiti vnemar dejstva, da 

društva v vasi Žižkanjarje  povezujejo, kot tudi tega ne,da so društva z delom med sabo povezana. Za 

razvoj kulture v vasi še vedno pomen pripisujemo prav šolskim sestram, ki so delovale v Žižkih v letih 

1920 da 1948. Poskrbele so za opismenjevanje in šolanje naših prednikov, za kulturno rast vaščanov, 

kakor tudi za dejavnosti, ki se ne tičejo kulture same, so pa neobhodno potrebne za življenje. Kulturno 

društvo Fran Saleški Finžgar ima svoj domicil v Žižkih že 40 let. Tu se poje, tu se pleše, tu se igra… 

Uprizorili smo več iger in veselih večerov, saj je po tem naše društvo tudi najbolj znano. Ime našega 

društva in naše vasi pošteno zastopamo na domačih prireditvah, kakor tudi na prireditvah, ki niso 

lokalnega značaja. 

 

Tudi Ljudske pevke smo del tega. Pojemo že 13. leto, se veselo družimo in nastopamo. Ob prijetni 

domači pesmi izdelujemo tudi rože iz krep papirja, katere nam popestrijo družabne večere. To naše 

znanje tudi rade prenašamo na vse ljudi dobre volje, da to delo ne pride v pozabo. 
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14. POMELAJ – TISTI, KI JE ŠEL V MLIN MLET 

MOKO 
 

Če se boste namenili proti Panonski nižini in če boste zavili v Malo Polano, boste na robu 

vasice prišli do Sabolove domačije, kjer ima sedež razvojna zadruga Pomelaj. Naleteli boste 

na lepo obnovljeno panonsko domačijo, tako bougšo, kakršne so zidali tik po prvi svetovni 

vojni, razpotegnjeno v ključ z veliko gümlo in s krušno pečjo v hiži.  

 

Na tej domačiji pod spretnimi rokami rokodelcev nastajajo uporabni izdelki iz koruznega ličja 

in šibe. Cekarjem so se pridružili nahrbtniki, torbice, copati, številne košare in košarice. Iz 

hiže pa zadiši po pogačah, domači marmeladi. Vsi radovedni in zvedavi so vabljeni, da se 

rokujejo z naravnimi materiali in preizkusijo svojo ustvarjalno žilico in razvajajo brbončice z 

domačimi dobrotami. Izdelke domače obrti in kulinarike, ki vas bodo najbolj navdihnili, pa 

lahko podarite tudi svojim domačim in prijateljem.  

 

Razvojna zadruga Pomelaj deluje od leta 2003 kot eno od 10-ih podeželskih razvojnih jeder v 

Sloveniji. Program zadruge je zasnovan na osnovi lokalnih razvojnih potencialov, predvsem 

tradicije rokodelskih dejavnosti skupaj s kulinaričnimi produkti v navezavi s turizmom. 

Zadruga s svojimi dejavnostmi nudi zaposlitvene možnosti za ranljive ciljne skupine, saj je od 

leta 2009 tudi zaposlitveni center, ki zaposluje 10 oseb z zmanjšano delovno zmožnostjo na 

zaščitenih delovnih mestih.  

Dobrodošli na sedežu naše zadruge.  

 

Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja Pomelaj, 

z.o.o. 

Mala Polana 103 

9225 Velika Polana  

Tel. 02/573-7036 

Faks: 02/573-7037  

e-mail: pomelaj@siol.net; pomelaj@gmail.com 

spletna stran: 

www.pomelaj.si 

Delavnica – izdelki iz ličja 

 

 

                 
 

 

 

mailto:pomelaj@siol.net
mailto:pomelaj@gmail.com
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15. POROČILA O DELU ČLANIC V REGIJAH IN 

ČLANKI 

BELOKRANJSKA REGIJA 
Število GZ v regiji 

 

Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji  

Število PGD v regiji Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji 

3 3 54  

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

- regijski posvet in srečanje članic Bele krajine v Semiču, 

- izobraževanje in sodelovanje strokovnih izpopolnjevanjih, 

- strokovne ekskurzije svojih članic v posameznih GZ,  

- udeležba članic na tekmovanjih, 

- udeležba članic na strokovnem posvetu v Preboldu, 

- udeležba članic na pohodu na Menino planino v organizaciji GZ Kamnik, 

- udeležba na medgeneracijskem srečanju v organizaciji PGD Šinkov Turn. 

 

Mateja Švajger, 

predsednica Komisije za članice v Beli krajini 
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CELJSKA REGIJA 
Število GZ v regiji Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji 

8 8 79 70 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

V vseh 8 GZ Celjske regije imamo komisije za delo s članicami, ki aktivno delujejo in 

sodelujejo v GZ, PGD ter skupno v regiji. 

Kot vsako leto, smo tudi letos imele regijski posvet na Celjskem. V sodelovanju s 

Savinjsko-šaleško regijo se izmenjavamo vsako drugo leto. Posvet je potekal v GZ Šentjur, 

PGD Lokarje. Predavatelj je bil tov. Oskar Neuvirt na temo: Požarna varnost v bivalnem 

okolju in plin v gospodinjstvu. Članice so bile zelo navdušene, saj je bilo veliko  praktično 

prikazanih stvari. Prisotnih je bilo 106 članic, namestnik predsednika GZS tov. Janko 

Cerkvenik, poveljnika obeh regij in domači predsednik društva. 

Članice se v zimskem času udeležimo občnih zborov v društvih, GZ, kakor tudi v drugih GZ 

v naši regiji. 

Spomladi poskrbimo za lep videz gasilskih domov, v poletnih mesecih pa se udeležimo 

slovesnosti v društvih, GZ in sosednjih GZ v naši regiji ter vseh ostalih dogodkov, kamor 

smo povabljene. Organizirano je bilo več srečanj in pohodov v GZ ali več GZ skupaj. 

Nekatere članice so se udeležile državnega tekmovanja v Ormožu in dosegle zelo dobre 

rezultate, članice B PGD Zreče celo srebrno medaljo. 

V zimskem periodu smo sodelovale tudi v spajanju sesalnega voda. V pokalnem tekmovanju 

GZS tako imenovane letne lige pa smo članice B iz PGD Nova Cerkev dosegle odlično 

drugo mesto v skupni uvrstitvi.  

V organizaciji GZ Slovenije je bil organiziran pohod na Menino planino in medgeneracijsko 

srečanje, kjer so se naše članice številčno udeležile. 

V mesecu novembru pa se bomo udeležile dvodnevnega posveta za članice komisij v GZ  in 

regijah v Prekmurju, v Murski Soboti. 

 

                                                                                                              Danica Jezernik, GČ II, 

predsednica Komisije za delo s članicami Celjske regije 

 

 

POKALNO TEKMOVANJE GZS IN ČLANICE B PGD NOVA CERKEV 

 

Vsako leto, že več let zaporedoma, GZS razpisuje pokalno tekmovanje v vaji z motorno 

brizgalno CTIF, suha izvedba. To je sklop šestih tekem na različnih krajih po Sloveniji od 

meseca maja pa do septembra. Takrat poteka še finalna tekma v Škofji vasi za pokal tov. 

Toneta Sentočnika, bivšega poveljnika GZS. V zadnjem času pa se izvaja še pokalno 

tekmovanje v spajanju sesalnega voda, tako imenovana zimska liga. 

Članice B PGD Nova Cerkev že več let sodelujemo na teh tekmovanjih. Čez zimo ne 

počivamo, ampak se dobivamo enkrat tedensko na kondicijskih vajah, se družimo, igramo 

košarko, odbojko…, imamo pa tudi vaje sesalnega voda in hodimo na tekmovanja v spajanju 

sesalnega voda v okviru GZS. S tem pa obdržimo stike kot ekipa med seboj. Spomladi, ko 

mraz preneha,  pričnemo s skupnimi vajami na poligonu. Termin vaj določimo na prvem 
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sestanku za novo sezono oziroma ob analizi tekmovanj tekočega leta. Nad nami bdita izurjena 

mentorja Tomi in Ivan. 

V mesecu maju se pričnejo tekme v različnih krajih po Sloveniji, kar zahteva od nas določene 

obveznosti, kot so prilagoditev termina nastopa, čas in še marsikaj. Pa tudi pot ni 

zanemarljiva, saj se ena članica pripelje na vaje celo iz Ljubljane. Največje breme je vsekakor 

uskladitev službenih obveznosti, ampak ni nam težko. 

Same tekme pa niso vedno takšne, kot si jih tekmovalke želimo. Če naredimo vajo brez napak 

in z dobrim rezultatom, smo vesele in se še bolj potrudimo pri izvedbi štafete. Kadar pa se 

zgodi, da vaja ni najbolj uspela, se običajno tudi štafetni tek ne konča po naših željah. Skupaj 

smo vesele dobrega rezultata, in skupaj smo žalostne, kadar je slabši rezultat. Devet 

tekmovalk mora biti sto odstotno zbranih vsaka za svoje delo. Tu ne morejo biti misli drugje. 

Če ima ena težave, se običajno le te prenesejo na tekmo, žal pa to pomeni slabši rezultat in 

trenutna izguba vsega naučenega doma na vajah in težkih pripravah. Pri vsem tem pa je 

potrebna tudi sreča, saj samo znanje ni vedno merilo za dober rezultat. V eni izmed sezon 

nam je uspelo združiti vse omenjeno, kar je pomenilo, da smo v celi sezoni bile nepremagljiva 

ekipa. To pa je seveda zelo težko ponoviti.  

Ostala nam je še nedokončana zgodba. Večkrat smo se že skušale preko izbirnih tekmovanj 

uvrstiti na olimpijado, vendar nam je vsakič pot prekrižal eden od navedenih razlogov. 

Pri nekaterih se pojavlja vprašanje, zakaj še vztrajate. 

Zavedamo se, da upanje umira zadnje in zato smo se odločile, da bomo ponovno poskušale s 

trdim delom doseči še ta želeni cilj. Morda pa se tudi nam kdaj nasmehne sreča, čeprav se 

zavedamo, da bo to težka in trnjeva pot. 

Na tekmovanjih vidimo veliko pozitivnega, predvsem v spoznavanju sotekmovalcev in 

sklepanju prijateljskih vezi med sovrstniki. Na tekmi smo si nasprotniki, pred in po tekmi pa 

prijatelji in prijateljice.  

Želim, da bi bilo veliko prijavljenih ekip tudi v naši  konkurenci in še več prijateljskih vezi 

med vsemi nami. 

 

Danica Jezernik , GČ II, 

                                                                               članica tekmovalne ekipe PGD Nova Cerkev  
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DOLENJSKA REGIJA 
Število GZ v regiji Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji 

3 3 88 67 

 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

V Dolenjski regiji delujejo: Komisija za članice GZ Novo mesto, ki ji predseduje Tinka 

Goršin, v GZ Šentjernej na čelu z Barbaro Bašelj in v GZ Trebnje s predsednico Olgo 

Smolič.  

Predsednice komisij v okviru posamezne GZ uresničujejo program komisije in se 

povezujejo s članicami komisij v društvih.  

Ekipe članic PGD vseh treh GZ so se udeležile tekmovanja posamezne zveze, članice iz GZ 

Šentjernej pa so se udeležile celo državnega tekmovanja. Prav tako so članice sodelovale na 

Florijanovih prireditvah, kakor tudi na jubilejih društev in drugih svečanih društvenih 

dogodkih ter na pogrebnih svečanostih. V GZ Šentjernej so članice izvedle piknik v 

počastitev 8. marca in materinskega dne ter kostanjev piknik, članice veteranke so se 

udeležile srečanja veteranov in veterank, kar sta organizirali GZ Šentjernej in Trebnje. V 

Trebnjem so članice prvo soboto letošnjega januarja izvedle ponovoletno srečanje s 86 

udeleženkami, ob živi glasbi, z medsebojnim obdarovanjem. V aprilu so za gasilke PGD 

izvedle delavnice, ki so potekale v treh skupinah z rotiranjem (redovne vaje, uporaba 

radijskih postaj in uporaba IDA) in že kar tradicionalno so postregle delegate skupščine 

gasilske zveze. Tudi na ekskurziji po Prekmurju ob koncu letošnjega avgusta se je 46 članic 

iz PGD trebanjske zveze imelo nepozabno in so se vrnile prepolne lepih vtisov ter hvaležne 

tudi kolegom in kolegicam iz GZ Beltinci za izvrstno dobrodošlico. Leto še ni zaključeno in 

tudi nekaj aktivnosti, predvsem delavnic, se bo zagotovo še odvilo v PGD  in zvezah 

dolenjske regije.  

 

                          Mojca Femec, NGČ II,  

predsednica Komisije za članice Dolenjske regije 
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GORENJSKA REGIJA 
Število GZ v regiji Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji 

10 10 134 PGD in 

18 PIGD 

33 komisij je 

vpisanih v Vulkanu, 

v cca 80 PGD delajo 

članice 

 

AKTIVNOSTI  KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

V soboto, 14. 6. 2014,  je v organizaciji PGD Hrušica v okviru njihove 110-letnice potekalo  

28. srečanje članic GZ Gorenjske. Na srečanje se je prijavilo 98 ekip članic, srečanja se je 

nato udeležilo 96 ekip. Srečanja se je udeležilo 500 članic s cele Gorenjske.  

Na srečanju so se članice pomerile v vaji raznoterosti za članice in vaji s staro motorno 

brizgalno. Za teoretični del je bilo potrebno znati vprašanja od 51. do 101. za tekmovanje 

Matevža Haceta, zgodovino Hrušice in PGD Hrušica. Kljub občasnem dežju in velikemu 

številu nastopajočih ekip, smo tekmovanje zaključili v treh urah, nato so nam večer 

popestrili Modrijani do zgodnjih jutranjih ur. 

 

V soboto, 16. 8. 2014 je v Podbrezjah potekala 2. taktična vaja članic GZ Gorenjske. Vaja je 

potekala na Matijevčevo kmetijo v Podbrezjah. Kmetija leži na zaselku Podtabor, južno od 

Taborske cerkve.  

Načrt je predvideval, da se je požar začel v skladišču zaradi igre otrok z ognjem. Otroci so 

poskušali požar pogasiti sami, vendar jim ni uspelo, zato so se razbežali in poskrili. Lastnik 

objekta je opazil požar in obvestil ReCO. Zaradi skladiščenja lesenih zabojev se je požar 

zelo hitro širil. Obstajala je nevarnost, da se zaradi vetra razširi tudi na bližnje smreke in od 

tam na Taborsko cerkev in Piščev dom. Po alarmiranju domače enote, PGD Podbrezje, je ta 

izvozila. Vodja intervencije je ob ogledu objekta opazila ogenj, ki se je videl iz ostrešja, zato 

je za pomoč zaprosila GZ MO Kranj, GZ Tržič in GZ Kranjska Gora za dobavo vode. 

Gasilke GZ Naklo so ščitile negoreči objekt z južne strani, gasilke GZ MO Kranj so izvedle 

zunanji in notranji napad z vzhodne strani. Gasilke GZ Kranjska Gora so iz požarnega 

bazena dobavljale vodo GZ MO Kranj in GZ Tržič. Vodja intervencije je ugotovila, da 

zaradi razsežnosti požara potrebuje pomoč tudi drugih enot. Tako je GZ Škofja Loka ščitila 

objekt z zahodne strani, GZ Jesenice in GZ Kokra pa napad s severne strani in dobavo vodo 

iz bazena. Vaja je bila uspešno zaključena, notranji reševalci so ravno tako uspešno rešili 

pogrešana otroka, ki sta bila v objektu. Do prihoda reševalcev jima je bila nudena prva 

pomoč.  

Vaje se je udeležilo 52 članic iz 7 gasilskih zvez, vodila pa jo je Sandra Smodiš skupaj s 

pomočnicami iz PGD Podbrezje. 

Vaji je sledila analiza, ki sta jo podala poveljnik GZ Gorenjske Milan Dubravac in 

ocenjevalec Robert Prešeren. Ugotovile smo, da potrebujemo še nekaj vaje glede 

opremljanja z dihalnimi aparati, pohvalila pa sta komunikacijo po UKW postajah. Take vaje 

bomo izvajale tudi v prihodnje ter s tem odpravljale napake. 

 

                                                                                                                  Manca Ahačič, VGČ, 

                                                                                      predsednica  Komisije za članice GZG 
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KOROŠKA REGIJA 
Število GZ v regiji Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji 

4 4 31 31 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

- 2 seji (1x redna, 1x korespondenčna) – sprejem smernic, potrditev programa dela 

2014…, 

- tekmovanja na ravni GZ, 

- operativne in ostale aktivnosti članic po društvih, GZ in regiji, 

- 25. 4. tekmovanje za starejše gasilce in gasilke GZ Dravograd, 

- ligaška tekmovanja v SSV, 

- udeležba na enodnevnem izobraževanju za članice v Preboldu, 

- izobraževanja – NGČ, mentor mladine, sodnik, 

- sojenje članic sodnic na tekmovanjih  (občinskih, regijskih, pokalnih in izbirnih), 

- 11. 5. regijsko tekmovanje, 

- 14. 6. regijsko preverjanje ekip prve pomoči v Ribnici na Pohorju, 

- 22. 6. pohod na Uršljo goro, ob poti različne vaje, 

- 27. 9. preverjanje ekip prve pomoči v Kopru,  

- aktivnosti v MPV ( teden odprtih vrat po domovih, predstavitve vrtcem in OŠ, 

sodelovanje na članskih vajah ter samostojne vaje članic v vseh zvezah po Koroški 

regiji). 

 

Leonida Matjaž, GČ II, 

predsednica Komisije za delo s članicami Koroške regije   
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REGIJA LJUBLJANA I 
Število 

GZ v 

regiji 

Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v 

regiji 

Število delujočih komisij za članice  v PGD 

v regiji 

10 8 105 + 1 PIGD 61 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

Komisije za članice pri GZ so večinoma aktivne v okviru letnih načrtov. Najpogostejši dogodki 

v letu 2014 so:  samostojna vaja članic, strokovna ekskurzija ali izlet, božične delavnice in 

prednovoletno srečanje, ogled brigade, letališča Brnik, športno zabavni večer, pohodi gasilk z 

družinami, kviz za članice, posvet za članice v GZ. 

V aktivnosti je vključeno veliko inovativnosti in spretnosti, da je udeležba čim višja in cilj v 

čim večji meri dosežen. 

HVALA vsem kolegicam za opravljeno delo in trud. 

 

Komisija za članice na nivoju regije se vsako leto sestane 2-krat. V vmesnem času je intenzivno 

komuniciranje preko maila.  

V letu 2014 smo: 

- organizirali reden posvet za članice v Vodicah, z izvrstno udeležbo gasilk in odličnimi gosti 

(Anton Posavec, Jošt Jakša, Darko Đurič), 

- organizirali prvo in drugo usposabljanje/praktične vaje za operativke; potekalo je 2 dni; odziv 

je bil nad pričakovanji;  inštruktorji pa so utrdili svoj sloves (Iztok Zajc, Boštjan Triler, Cveto 

Šumec, Damjan Plestenjak in mnogi drugi), 

- sodelovali pri organizaciji in izvedbi 1. medgeneracijskega srečanja, ki je bilo junija v 

Šinkovem Turnu, 

- organizirali 3. dvodnevni seminar na temo Dobra komunikacija, vodenje, motiviranje, pregled 

zadnjih dogajanj v gasilskih organizacijah; v načrtu je tudi za prihodje leto 

HVALA vsem predsednicam za sodelovanje in predvsem kolegom, ki tudi v dejanjih podpirajo 

aktivnosti v regiji: poveljnik Iztok Zajc, predsednik Franc Bradeško in Franc Zibelnik, tajnik 

regije Ljubljana 1. 

 

Marija Kunstelj, VGČ, 

predsednica Komisije za delo s članicami regije Ljubljana I 
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REGIJA LJUBLJANA II 
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 

6 6 85 66 

 

 

AKTIVNOSTI ČLANIC REGIJE LJUBLJANA II V LETU 2014 

 

Tudi v letu 2014 smo bile članice regije Ljubljana II zelo aktivne.  Konec leta oziroma v 

začetku leta  članice po posameznih GZ naredimo plan dela, v katerega vključimo tudi redno 

regijsko srečanje, ki je organizirano vsako leto v drugi GZ.   

Tako je letošnje srečanje članic regije Ljubljana II organizirala GZ Ribnica. Večji del programa 

smo namenile spominu na enega izmed velikanov slovenskega gasilstva Ignacija Merharja, ki 

je prvi uvedel gasilsko poveljevanje v slovenskem jeziku.  Obiskale smo spominsko ploščo v 

Prigorici in si ogledale spominsko sobo Ignacija Merharja v PGD Dolenja vas, kjer je bila tudi 

predstavitev starih ročnih brizgaln. Zaključek posveta je potekal v Rakitnici, kjer nam je 

podjetje FIPIS iz Ribnice predstavilo gašenje požara z bioversalom. Namestnik poveljnika GZ 

Ribnica pa je obširno predstavil življenje in delo Ignacija Merharja.  Udeleženke je pozdravil 

tudi  regijski poveljnik tov. Borut Lončarevič. Posveta se je udeležila tudi predstavnica Sveta 

članic ga. Pavla Ponikvar. Po končanem programu je sledilo družabno srečanje z živo glasbo. 

Sicer smo članice po posameznih GZ organizirale različne dejavnosti, udeležujemo pa se tudi 

raznih prireditev in svečanosti ob obletnicah društev.  

Tako so članice GZ Kočevje in GZ Grosuplje organizirale različne delavnice in predavanja, ki 

so bila zelo dobro obiskana. Članice GZ Grosuplje so organizirale pohod po Radenskem polju 

in izlet na Plitvice. Že tradicionalno pa so članice GZ Kočevje v mesecu juliju organizirale 

pohod kot spomin na 18. mladinsko gasilsko olimpijado 2011 v Kočevju. Na letošnjem 

pohodu, ki je bil  dolg 9 km, so obiskale 12 točk v mestu Kočevju in okolici, kjer so se v času 

olimpijade odvijali pomembni dogodki (otvoritev olimpijade s prižigom olimpijskega ognja, 

zaključek s spustom tekmovalne zastave, nastanitveni objekti olimpijskih reprezentanc in 

sodnikov, tekmovališče, taborska olimpijada, logistični center ter kraji različnih sprejemov in 

delovnih sestankov). Na pohod smo bile povabljene članice vseh GZ, ki spadajo v regijo 

Ljubljana II, vendar je bila, verjetno tudi zaradi dopustov in drugih dogodkov, udeležba članic 

iz ostalih GZ bolj slaba.  

Prav tako smo po posameznih GZ organizirale srečanja članic. Še posebno me veseli, da so se 

tudi članice GZ Loški potok  opogumile in letos prvič organizirale srečanje članic. Srečanje je 

bilo zelo dobro organizirano in obiskano. Želim, da jim dober obisk pomeni vzpodbudo za delo 

naprej.  

V mesecu septembru smo članice sodelovale pri zbiranju hrane in oblačil za poplavljene iz 

naših sosednjih držav. Članice GZ Kočevje so organizirale humanitarno akcijo zbiranja oblačil, 

obutve in šolskih potrebščin za Zvezo prijateljev mladine.  

Zelo aktivne so tudi na tekmovalnem področju. Letos so veliko časa posvetile pripravam na 

državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta v Ormožu. Trud se je poplačal, saj 

so članice B, PGD Dolga vas – Kočevje, postale državne prvakinje, ostale ekipe članic in 

starejših gasilk pa so dosegle odlične rezultate. Prav tako so se članice udeležile tudi občinskih 

tekmovanj po posameznih GZ, ki so potekala v mesecu septembru.  

Zavedamo se, da je gasilsko znanje potrebno ves čas nadgrajevati, zato se udeležujemo tudi 

različnih izobraževanj, svojo operativno usposobljenost pa preverimo tudi na gasilskih vajah. 

V mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti so članice GZ Kočevje in GZ Grosuplje izvedle 



26. posvet predsednic Komisij za članice - gasilke v GZ - 2014  
 

 
65 

 

samostojno vajo.  Ker je letos je osrednja tema  meseca požarne varnosti  namenjena ljudem s 

posebnimi potrebami in poteka pod geslom  Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi!, so se članice 

GZ Kočevje odločile, da vajo izvedejo na objekt Društva upokojencev, kjer ima sedež tudi 

Varstveno delovni center Želva. Članice GZ Grosuplje so vajo izvedle v večji kmetiji v Račni.  

 

Na koncu se zahvaljujem vsem članicam za ves vložen trud in dragocen prosti čas, ki ga 

posvečajo gasilstvu in želim, da bo tako tudi v naprej.  

 

   Marija Novak, NGČ I,   

predsednica Komisije za članice regije Ljubljana II  
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TRETJA SAMOSTOJNA VAJA GASILK GZ KOČEVJE 

 
V okviru letnega programa Komisije za članice pri GZ Kočevje smo gasilke v mesecu požarne 

varnosti – oktobru, v petek 10. oktobra 2014, izvedle svojo tretjo meddruštveno vajo.  Letos je 

osrednja tematika požarne varnosti namenjena ljudem s posebnimi potrebami in poteka pod geslom 

Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi! Vajo smo izvedle na objekt Društva upokojencev Kočevje, Reška 

cesta 5, saj ima na tem naslovu sedež tudi Varstveno delovni center Želva. Predpostavka vaje je bila, 

da je požar na objektu Društva upokojencev, v katerem se v tem času zadržujejo tudi varovanci 

Varstveno delovnega centra Želva, ogrožen je tudi sosednji objekt – pokrito balinišče. Gasilke smo 

vajo opravile popolnoma samostojno od načrtovanja, vodenja, varovanja, izvedle smo zunanji in 

notranji napad, z motorno brizgalno smo črpale vodo iz naravnega vira reke Rinže, nudile prvo pomoč 

ponesrečencem, uporabljale smo radijske zveze in organizirale prehrano po zaključku vaje. Skupaj je 

sodelovalo 40 gasilk iz sedmih PGD (Mahovnik, Klinja vas, Šalka vas, Dolga vas – Kočevje, Vas – 

Fara, Livold in LIK Kočevje). Namen vaje je bil preveriti operativno usposobljenost članic. Z izvedbo 

vaje smo članice ponovno dokazale, da imamo dovolj strokovnega znanja in ostalih sposobnosti za 

izvedbo tudi zahtevnejših nalog v primeru večjega požara. Med ostalimi sta si vajo ogledala tudi 

predsednik in poveljnik GZ Kočevje in predsednica Komisije za članice regije Ljubljana II. 

Ob tej priložnosti bi se zahvalila predsednici Društva upokojencev Kočevje, gospe Ani Kosten, za 

pripravljenost na sodelovanje. 

 

Romana Marinč, 

predsednica Komisije za članice GZ Kočevje 

 

 
 

 

 

 
 



26. posvet predsednic Komisij za članice - gasilke v GZ - 2014  
 

 
67 

 

REGIJA LJUBLJANA III 
Število GZ v regiji Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v 

regiji 

Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji 

8 6 70 40 

 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

V regiji Ljubljana III imamo osem GZ: Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, 

Moravče, Mengeš ter Šmartno pri Litiji. Komisije imamo ustanovljene v šestih gasilskih 

zvezah. Čeprav članice v gasilski zvezi Mengeš in Šmartno pri Litiji aktivno delajo v svojih 

društvih, ne želijo sodelovati v regijski komisiji članic. Članice ostalih zvez pa aktivno 

sodelujemo v PGD, GZ in Gasilski zvezi Slovenije. 

V februarju smo se srečali z žledolomom, ki je v naši regiji najbolj prizadel GZ Kamnik, kjer 

so bile članice v veliko pomoč v logistiki. Nekaj nas je sodelovalo  kot telefonistke na 

dobrodelnem koncertu  Stopimo skupaj za prostovoljne gasilce, ki ga je pripravila TV 

Slovenija. 

Spomladi smo se članice srečevale na pomladnih delavnicah po PGD, ki so bile bolj praznično 

obarvane.  

Udeležile smo se izobraževanja članic v Preboldu. 

Članice GZ Lukovica smo pripravile posvet za članice naše regije. Pripravile smo gasilsko- 

športne igre, predavanje Žensko zdravje in še kaj...ter obnovile vaje razvrščanja. V zanimivi in 

zabavni igri so članice ugotavljale, v katero zvezo spada kakšno društvo. Posveta se je 

udeležilo enaintrideset članic. 

Prisotne smo bile na medgeneracijskem srečanju članic in veteranov, ki je bilo v PGD Šinkov 

Turn. 

Julija pa smo se podali na pohod članic, ki ga je že šesto leto zapored organizirala GZ Kamnik 

za članice GZS. Podali smo se na Menino planino. Pohoda se je udeležilo 231 članic in 

spremljevalcev. Za nagrado je vsaka članica prejela copate. 

Članice  pridno vadimo in se udeležujemo tekmovanj. 

Nekatere delajo kot mentorice z mladino. Pripravljajo jih na tekmovanja v orientaciji, za 

različne kvize in na gasilska tekmovanja. Spremljajo jih na srečanja in delavnice. 

Tudi v letošnjem letu se izobražujemo za vodjo enote, za vodjo enot, za gasilke, za prvega 

posredovalca in za vodjo članic. 

V mesecu požarne varnosti smo bile prisotne na vajah. 

Udeležile se bomo srečanja članic, ki ga organizira GZS, letos v Murski Soboti in imele 

praznične delavnice, ki jih že nekaj let pripravlja GZ Moravče. Po društvih in GZ pa si bomo 

članice pripravile različna srečanja in delavnice in tako v prijetnem vzdušju zaključile leto. 

 

 Marta Moneta, NGČ, 

predsednica Komisije za članice regije Ljubljana III 
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6. POHOD  GASILK GZS V ORGANIZACIJI ČLANIC GZ KAMNIK 

 

»Gasilke dajmo, skupaj na 6. pohod se podajmo!«  

Tako se je glasil letošnji slogan tradicionalnega pohoda, ki ga članice GZ Kamnik 

organizirajo za gasilke Gasilske zveze Slovenije. Tako se je 5. julija na Menino planino 

odpravilo kar 232 pohodnikov, med gasilkami je bilo namreč tudi nekaj spremljevalcev in 

otrok. Druščina je bila res pisana, tako lokacijsko, kot tudi starostno, saj je najmlajša 

udeleženka štela 19 mesecev, najstarejša pa 79 let.  

Pred odhodom z Bibe planine so najprej okušalne brbončice prisotnih uživale ob 

raznovrstnem pecivu, ki so ga napekle gasilke GZ Kamnik, nato pa je vsak dobil plastenko z 

vodo ter nekoliko prirejeno pesem Gremo na Menino, ki smo jo do konca pohoda že vsi znali. 

Za strumnejši korak je poskrbel Karel Kutnar, ki je vso pot neumorno igral na harmoniko. 

Dolga kolona se je vila proti Oltarni peči in dalje proti Šavnicam. Tu je izredno lep razgled v 

vse smeri in ob pomoči razgledne plošče smo iskali bližnje in daljne vrhove. Pot smo 

nadaljevali proti Menini planini. Ker je bila ta dan na Menini spominska komemoracija, smo 

ob kapelici našli dovolj prostora za daljši postanek. Na veliko veselje nas je prišel pozdravit 

župan občine Kamnik, gospod Marjan Šarec. S humorno obarvanim govorom je nasmejal 

prisotne ter se še nekaj časa zadržal v naši družbi.   

Pot smo nadaljevali do podorne jame Jespa. Tu je Uroš Resnik skrbno pripravil vrvno ograjo 

in tako poskrbel za varen spust in povratek vseh tistih, ki so si želeli jamo pobliže ogledati. Pri 

varovanju sta mu pomagala še Bojan Kramar in Janez Prašnikar. Tisti, ki se za ogled niso 

odločili, so poslušali legendo o zakladu v jami ter počakali, da je bila vsa skupina pripravljena 

za pot proti razglednemu stolpu Vivodnik. Tu je bilo sicer slišati nekaj nerganja, ker je bilo 

potrebno počakati, vendar imajo organizatorji še kako prav, da želijo poskrbeti za največjo 

možno varnost na pohodu. Čeprav je bil dan sončen, je tu in tam prijetno zapihalo, tako, da 

nam ni bilo prehudo vroče. Kot vedno, niso organizatorji ničesar prepuščali naključju. Jani 

Vavpetič je bil z vozilom, v katerem so imeli vodo, pa seveda vse za prvo pomoč, vključno z 

avtomatskim defibrilatorjem, ves čas nekje v bližini. Tako je tudi gospa, ki je imela bergle, 

videla večji del Menine planine, prikupni deklici Špela in Ula pa sta se verjetno prvič peljali v 

pravem poveljniškem vozilu. 

Ob povratku na Bibo planino so pohodnike čakale štajerske prijateljice gasilke, ki so 

pripeljale okusen golaž in domač kruh. Po zadovoljitvi hedonskih potreb, tudi ob 

raznovrstnem pecivu, so organizatorji poskrbeli za presenečenje, pri čemer je pomagal Milan 

Kregar, ki je iz doline urgentno pripeljal torto.  Ula je namreč ravno ta dan praznovala šesti 

rojstni dan, kar smo izvedeli med pohodom. Vsi skupaj smo ji zapeli Vse najboljše ter jo 

razveselili s čokoladno torto.  
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Čas takrat, ko je prijetno, hitro beži in po nekaj gasilskih igrah smo se začeli poslavljati, saj je 

nekatere čakala še dolga pot domov. 

Pred odhodom sta glavni akterki Vladka Bučevec in Minka Kramar Pestotnik poskrbeli, da je 

vsaka gasilka dobila copate z logotipom, moške pa sta »osrečili« s predpasnikom.  

Le še stisk rok in obljuba, da se prihodnje leto spet vidimo in kolona rdečih gasilskih vozil se 

je začela spuščati v dolino. Na planini je zavladala tišina… 

A. G 

 

          
Koloni ni bilo videti konca.     Na Vivodniku 

 

 

    
Glavni akterji: Bojan, Jani, Vladka, Minka, Uroš                 Spust v podorno jamo Jespa 
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Še »gasilska slika«. 
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MARIBORSKA REGIJA 
Število GZ v regiji Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji 

4 

 

4 40 36 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

Komisija za delo s članicami je aktivna na vseh področjih naše regije. Komisija za članice 

mariborske regije se sestaja po potrebi. Letos smo imele dve redni seji in eno 

korespondenčno, na katerih sem predsednice komisij GZ seznanila z delom članic Sveta 

GZS. Razpravljale smo tudi o tekoči problematiki. 

 

V letu 2014 smo se gasilke mariborske regije udeležile: 

- občinskih, regijskih in pokalnih tekmovanj ter tekmovanja gasilsko reševalnih 

čolnov na Dravi, 

- državnega tekmovanja v Ormožu, 

- raznih srečanj in aktivnosti v okviru občine, 

- izobraževanju članic v Preboldu, 

- svečanosti ob dnevu gasilca v GZ, 

- pohoda na Menino planino, 

- vaje članic mariborske regije. 

 

Dne, 18. 10. 2014, smo imele veliko gasilsko vajo za članice na nivoju regije, kjer je 

sodelovalo 21 prostovoljnih gasilskih društev z 20-imi vozili. 

Regijska vaja članic je potekala v GZ Ruše, v kraju Bistrica ob Dravi, z namenom, da se 

preizkusi in izpopolni organiziranost in pripravljenost operativnih enot mariborske regije pri 

gašenju kletnih požarov, požarov v višje ležečih nadstropjih, reševanju ljudi in oskrbi le-teh 

ter posredovanju ob primeru razlitja nevarnih snovi. Izvedle smo napovedano praktično vajo 

z imenom Požar v blokovskem naselju Bistrica ob Dravi. 

 

Glavni cilji vaje so bili: 

- preveriti stanje organiziranosti, usposobljenosti in opremljenosti operativnih enot 

mariborske regije, 

- preveriti operativno uporabnost sistema zveze ZARE ter sistema obveščanja in 

alarmiranja,  

- preveriti načrte za zaščito, reševanje in pomoč v primeru požara, 

- preveriti usposobljenost, reagiranje in ukrepanje operativcev v primeru več 

nepredvidenih situacij ob intervenciji. 
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Še en utrinek: 

Članice GZ Ruše krajane občin Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju in Ruš 

ozaveščajo o pomembnosti in uporabi avtomatskega defibrilatorja. Prav tako so se 

članice GZ Ruše  udeležile tekmovanja prve pomoči v občini Maribor. Dve članici 

tekmujeta v gasilskem tekmovanju Fire Combat. 

              

 

           
 

Mira Greifoner, VGČ org. I, 

  predsednica Komisije za članice Mariborske regije 
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NOTRANJSKA REGIJA 
Število GZ v regiji Število delujočih 

Komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji 

4 4 46 28 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

V Notranjski regiji so štiri GZ: Cerknica, Logatec, Loška dolina in Vrhnika. Članice so 

aktivne na vseh področjih. Delujejo v društvih, gasilskih zvezah in tudi v Gasilski zvezi 

Slovenije.  

Čeprav je bila prejšnja zima mila, skoraj brez snega, sta nas konec januarja prizadeli kar dve 

naravni ujmi – žledolom in poplave. Vsi operativni člani so bili vključeni v odpravo 

posledic, prav tako pa smo tudi članice s svojo močjo in iznajdljivostjo pristopile k delu. 

Ekipe, ki so odstranjevale podrta drevesa, električno napeljavo in vse drugo, smo oskrbovale 

z dnevnimi obroki hrane, s toplimi napitki in sušenjem premočene obleke. Skrbele smo tudi 

za pomoč starejšim in onemoglim, ki so ostali brez kurjave in osnovnih živil. Sodelovale 

smo tudi v štabu Civilne zaščite. Članice so pomagale pri polnjenju protipoplavnih vreč in 

praznjenju stanovanj, preden jih je zalila voda. Nekatere članice so sodelovale kot 

telefonistke v oddaji RTV Slovenija – Stopimo skupaj. Z opravljenim delom smo dokazale, 

da smo tudi članice zelo potreben člen v gasilskih vrstah. 

Tudi v letošnjem letu so se izobraževale na tečajih, aktivne so bile na vseh svečanih 

prireditvah. Članice Loške doline so povabile tov. Marinko Cempre Turk, da je predstavila 

delovanje ReCO v Postojni. Na tradicionalnem srečanju veteranov se je zbralo lepo število 

veterank, nekatere med njimi so dosegle častitljivo starost – 90 let in več. 

Članice smo opravljale mentorstvo mladinskim ekipam na tekmovanju v orientaciji, za 

pokal Martina Krpana, pokal Rudolfa Maistra, sedaj pa pripravljamo mlade za tekmovanje v 

gasilskem kvizu. Članice smo se tudi same udeležile številnih tekmovanj: tekmovanje v 

spajanju sesalnega voda, tekmovanje za pokal PGD Planina in za pokal Drenov Grič – 

Lesno Brdo. Udeležile smo se tekmovanja s staro brizgalno v Novi vasi, sodelovale smo na 

pokalnem tekmovanju v organizaciji GZS. Najbolj veselo pa je bilo na srečanju članic v 

Lazah.  

V okviru meseca požarne varnosti ni bilo vaje, kjer ne bi bile prisotne tudi članice 

operativke. Članice GZ Logatec pripravljajo regijski posvet. Udeležile se bomo še srečanja 

članic v organizaciji GZS, ki bo letos v Murski Soboti.  

Bliža se konec koledarskega leta in gasilke že razmišljamo, kako bomo z mladimi pripravile 

lične voščilnice, ki jih bomo s prazničnim voščilom poslale vsem dobrotnikom in prijateljem 

društev. 

 

  Pavla Ponikvar, VGČ org. II,  

predsednica Komisije za članice Notranjske regije  
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TEKMOVANJE GASILK V LAZAH 

 

Že sedemnajstič zapored je bila tretja sobota v juliju na koledarjih gasilk rezervirana za tekmovanje in 

srečanje v Lazah. Kljub temu, da je to čas težko pričakovanega dopusta, dela na polju ali na vrtu, se jih 

veliko tretjo soboto v juliju udeleži tekmovanja.  

Tekmujejo ekipe v sestavi 5 gasilk. Njihova naloga je, da čim hitreje in če se da, brez napak izvedejo 

vajo s hidrantom z eno napadalno skupino, vajo raznoterosti na štirih progah, vezanje vozlov in 

skupinsko reševanje testa. Glede na starost so tekmovalke razporejene v tri starostne kategorije.  

Letos je tekmovalo kar 29 ekip iz 8 gasilskih zvez: Turnišče, Cerknica, Loška dolina, Vrhnika, Ilirska 

Bistrica, Brezovica, Škofja Loka in Logatec.  

 

Rezultati: 

KATEGORIJA A (gasilke nad 16 let):  

1. mesto: PGD: Laze – Jakovica 

2. mesto: PGD: Hotedršica                     

3. mesto: PGD: Rovte 

 

KATEGORIJA B (gasilke nad 30 let): 

1. mesto: PGD: Dragomer – Lukovica 

2. mesto: PGD: Rakek 

3. mesto: PGD: Dolenja vas 

 

KATEGORIJA A (gasilke nad 48 let): 

1. mesto: PGD: Žiri 

2. mesto: PGD: Ilirska Bistrica 

3. mesto: PGD: Log 

 

Ekipe, ki so se uvrstile na prva tri mesta, so prejele pokale, prvo uvrščene ekipe prehodni pokal, vse 

tekmovalke pa priložnostno darilce. V nadaljevanju slovesnosti sta se predsednica društva Laze – 

Jakovica Karmen Laznik in župan občine Logatec Berto Menard gasilskim društvom, donatorjem in 

posameznikom s spominsko listino zahvalila za delovno in finančno pomoč pri odpravljanju posledic 

žleda in poplav.   

Po tekmovanju in razglasitvi rezultatov je sledilo prijetno druženje na vrtu gasilskega doma.  

Zelo smo se razveselili ekip gasilk iz PGD Turnišče in Renkovci. Res je, da so za vožnjo iz rodnega 

Prekmurja do Laz na Notranjskem in nazaj porabile veliko časa. Prišle so tudi zato, da so si ogledale 

posledice žleda v gozdovih. Pri odpravljanju posledic žleda v februarju so sodelovali tudi njihovi 

kolegi iz Pomurske regije. 

Da je tekmovanje potekalo nemoteno, so poskrbeli gasilci PGD Laze – Jakovica in Gasilska zveza 

Logatec.                                                               

 

 

 

M. Cempre Turk            

                                        Foto: Brane Pevec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. posvet predsednic Komisij za članice - gasilke v GZ - 2014  
 

 
75 

 

OBALNOKRAŠKA REGIJA 
Število GZ v regiji:  

 

Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji 

6 6 43 PGD + 3 PIGD 35 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

Članice komisije v Obalno-kraški regiji smo se sestale 2 krat ter imele eno korespondenčno 

sejo. 

V komisiji nas je skupno 7, predsednica in po ena članica iz vsake GZ. Informacije potekajo 

preko e-pošte. V letu 2014 smo imele regijski posvet, ki ga je organizirala GZ Izola. 

Komisije za delo s članicami v naših GZ delujejo, članice se sestajajo in so aktivne,  se 

izobražujejo, udeležujejo se tekmovanj, marsikatera je odlična mentorica in vse več članic je 

operativno aktivnih. 

Povzetek našega dela sem razporedila po zvezah.  

GZ Izola, to je naša najmanjša zveza, ima samo 2 društvi.  

V letu 2014 so se članice sestale 3-krat, postavile so si plan dela, organizirale regijski 

posvet. V tem letu se je število članic povečalo. Članice se izobražujejo (osnovni in 

nadaljevalni tečaj) in sodelujejo tudi z ostalimi PGD v naši regiji in vsekakor so v veliko 

oporo članom v svojih društvih. 

 

GZ Piran združuje 3 PGD.  

Komisija za delo s članicami se redno sestaja in članice obvešča o vseh aktivnostih na 

nivoju zveze kakor tudi regije. V GZ Piran so članice organizirale srečanje vseh članic 

njihove zveze in si ob tej priložnosti ogledale požarni okoliš PGD Piran. Tukaj je potrebno 

izpostaviti članice B in starejše gasilke PGD Sečovlje, ki se redno udeležujejo tekmovanja 

GERES in so se ga tudi letos v Zabukovici. Starejše gasilke PGD Sečovlje so se udeležile 

tudi državnega tekmovanja. Poleg tega pa članice sodelujejo pri vseh aktivnostih, ki jih 

organizira GZ Piran. 

 

GZ Ilirska Bistrica je sestavljena iz 7 PGD in 1 PIGD.  

Delo članic v društvih se izredno izboljšuje, vse več članic se vključuje v operativo. 

Pohvalno je tudi to, da se članice izobražujejo za gasilca, strojnika, nosilca IDA, mentorja 

mladine ter vodjo enot. Članice se zadovoljne, ker so jih pričeli opremljati z gasilskimi 

oblekami, delovnimi oblekami ter z osebno zaščitno opremo, ki jih operativke potrebujejo 

pri intervenciji. Bile so tudi sestavni del odbora za organizacijo Fire Combat tekmovanja v 

Ilirski Bistrici. Seveda niso izostale niti kot tekmovalke, saj sta 2 članici iz GZ Ilirska 

Bistrica postali tudi državni prvakinji v Fire Combatu. Čestitke! Članice so se udeležile tudi 

tekmovanja FC „Riječke vatre“ na Hrvaškem, kjer sta tudi zmagali v svoji kategoriji. Zelo 

ponosne so na članice, ki skrbijo za delo z mladino, in to v kar 5 PGD. 

 

Kraška GZ Sežana je sestavljena iz 8 PGD.  

Članice komisije za delo s članicami so se v letu 2014 sestale enkrat. Udeležile so se 

občinskega tekmovanja, ki je potekalo v Sežani. Ponosne so, ker so se tekmovanja udeležile 

članice skoraj iz vseh društev KGZ Sežana. 

Posamezne članice se izobražujejo, pridobivajo določeno gasilsko znanje ter nazive. 

Udeležile so se tudi izobraževanja v Preboldu. So zelo dobre mentorice tako pionirjem kot 
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mladini in se  njihovo delo pozna, saj je očiten napredek na tem področju. 

 

Obalna GZ Koper združuje 10 PGD in 1 PIGD.  

Komisija za delo s članicami se redno sestaja in deluje po planu, ki ga je sprejela v 

decembru 2013. Članice se vedno v večjem številu udeležujejo občnih zborov društev v 

lastni zvezi in izven, ter na skupščini OGZ. Prav tako se vedno več članic udeležuje 

gasilskih izobraževanj za različne nazive in specialnosti, pohvalno pa je tudi to, da OGZ 

šteje vedno več gasilk operativk, ki na intervencijah uspešno stopajo ob bok svojim moškim 

kolegom. Osem članic zveze se je udeležilo izobraževanja v Preboldu ter 2 naši članici sta v 

tem letu pridobili naziv Vodja članic. V mesecu maju so članice PGD Pobegi-Čežarji 

organizirale posvet članic OGZ. Kar 6 ekip članic iz šestih društev naše zveze se je udeležilo 

letošnjega tekmovanja z gasilskimi vozili za memorial Borisa Zavrtanika. Članice  B iz PGD 

Krkavče so se udeležile državnega tekmovanja, posebna pohvala pa gre članicam A PGD 

Krkavče, ki so dosegle skupno 5. mesto na pokalnem tekmovanju GZS in katere so prejele 

nagrado za desetino, ki je v preteklem letu najbolj napredovala v svojih dosežkih. Članice so 

se udeležile regijskega posveta v Izoli ter medgeneracijskega srečanja v Šinkovem Turnu. 

Komisija za delo s članicami organizira 2-krat letno krvodajalsko akcijo. Vsako leto v 

mesecu požarne varnosti se organizira skupno operativno vajo za članice, letos se bodo 

preizkusile v reševanju z vrvno tehniko. Članice so s strani predsednice redno obveščene o 

razpisih izobraževanj in vseh aktivnostih na nivoju zveze kakor tudi regije in širše. 

GZ Postojna združuje 13 PGD in 1 PIGD.  

V letošnjem letu  jih je presenetila ledena ujma, zato jim dela ni zmanjkalo. 12 dolgih in 

temnih dni so preživele v gasilskih domovih, poskrbele za tople obroke in pijačo, nekatere 

pa so svoj čas preživele na terenu z ostalimi gasilci, kjer je bila pomoč tako občanom, kot 

pri raznoraznih sanacijah še kako potrebna. V januarju je ena članica uspešno opravila tečaj 

nosilca IDA, februarja so se udeležile izobraževanja v Preboldu. V mesecu marcu so imele 

članice v enem društvu usposabljanje za defibrilator (AED), v maju mesecu pa so bile 3 

desetine članic (PGD Postojna, PGD Studenec in PGD Pivka) na državnem tekmovanju. V 

juliju so se v sklopu društva udeležile vaje Ruševine v Logatcu, septembra pa so  sodelovale 

na tekmovanju tehničnega reševanja v Postojni. Udeležile so se tudi pokalnega tekmovanja 

na Studencu. Kar nekaj članic se je udeležilo začetnega tečaja za gasilca in ko se bo pričel 

nadaljevalni, se ga bodo članice seveda udeležile. Nekatere članice so se udeležile tečaja z 

motorno žago, kajti ob letošnjem žledu se je ugotovilo, da je tudi ta tečaj zelo pomemben in 

prav je, da ga opravijo tudi članice. 

 

Predstavnice  vseh GZ se bodo udeležile posveta članic GZS v Murski Soboti, kjer se vedno 

nekaj naučimo in lepo imamo. 

 

Na pomoč! 

Tanja Gregorič, VGČ org, 

predsednica Komisije za članice Obalno-kraške regije 
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PODRAVSKA REGIJA 
Število GZ v regiji 

       

Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji             

Število PGD v regiji 

 

Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji       

14 13 106 98 

 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

V mesecu aprilu se nas je v veliki dvorani gasilskega doma Ptuj zbralo blizu 200 članic 

Podravske regije na posvetu članic, ki je bilo poučno in družabno obarvano. Eva Mlakar 

dipl. fizioterapevtka, je pripravila zanimivo predavanje o težavah ljudi z bolečinami v 

hrbtenici, kako si pomagati ter odpraviti bolečine. Nadaljevali smo z utrinki z lanskoletne 

gasilske olimpijade v Mulhousu v družbi članic A in B PGD Hajdoše in članic A PGD 

Majšperk. Olimpijske zgodbe so predstavile Lidija Terbulec, Nina Bedrač in Monika Kokot. 

Državnega gasilskega tekmovanja za memorial Matevža Haceta, ki je bilo 24. maja v 

Ormožu, so se udeležile članice iz naše regije ter dosegle dobre rezultate. 

Članice A iz PGD Majšperk so dosegle odlično 1. mesto, 23. mesto so dosegle članice A 

PGD Mihovce-Dragonja vas, članice B PGD Benedikt 25. mesto, ter starejše gasilke PGD 

Trnovci 23. in PGD Cerkvenjak 38. mesto. 

Gasilska zveza občine Juršinci je 9. avgusta odlično pripravila srečanja članic Podravske 

regije. Na srečanju se je zbralo 426 gasilk vseh generacij. Pripravljen je bil zanimiv program 

petih šaljivih iger. 

V zabavnem delu je med gasilkami različnih zvez in društev vladalo izjemno dobro vzdušje. 

Tekmovalke so se morale izkazati pri prenosu vode na klopi, spuščanju žogice skozi 

gasilsko cev, odvezovanju vozlov, iskanju petelina in prenosu vode v visokih škornjih. Prvo 

mesto so dosegle članice GZ Destrnik, drugo članice GZ Središče ob Dravi in tretje članice 

GZ Majšperk. Pokale najboljšim so podelili Zvonko Glažar, podpoveljnik GZS, mag.  Janez 

Merc, član UO GZS in predsednik sveta Podravske regije, Marica Mlakar, predsednica 

Komisije za delo s članicami, ter Danilo Mlinarič in Aleš Frleš, predsednik in poveljnik GZ 

občine Juršinci. Na srečanju nas je nagovoril tudi župan občine Juršinci Alojz Kaučič.  

Naslednje srečanje članic Podravske regije bo v OGZ – Ptuj. 

Pohoda na Menino planino so se udeležile članice iz GZ Gorišnica, Slovenska Bistrica in 

Območne gasilske zveze Ptuj. 1. medgeneracijskega srečanja so se udeležile članice iz GZ 

Središče ob Dravi, Lenart in Območna gasilska zveza Ptuj. Srečanje in pohod je bilo zelo 

dobro pripravljeno in organizirano. 

Članice se aktivno vključujejo v izobraževanje, sodelujejo pri mesečnih operativnih vajah, 

pomagajo pri izvedbi tabora mladine, organizirajo delavnice za članice, posvete, srečanja, 

pohode, formiranje ešalona članic na paradi, praktične vaje z izolirnimi dihalnimi aparati, 

uporaba radijskih postaj z vajo na terenu, udeležba na dnevu odprtih vrat, predstavitve 

opreme in dela gasilca ter sodelovanje pri aktivnostih v mesecu požarne varnosti. Članice 

GZ Lenart so polepšale božične praznike tistim, ki si tega ne morejo privoščiti – napekle so 

cca 50 kg peciva in ga razdelile. 

V GZ Gorišnica imajo ženski gasilski pevski zbor. Udeležujejo se srečanja gasilskih pevskih 

zborov ter drugih prireditev tudi izven svoje zveze. 

Članice GZ Ormož, Gorišnica in Lenart  so pripravile taktično vajo. Tudi ostale članice naše 

regije se vključujejo pri izvedbi vaje ter se udeležujejo intervencij. 

Na tekmovanjih dosegajo članice odlične rezultate, zato smo ponosni nanje in jim čestitamo. 

Na članskem pokalnem tekmovanju GZS so članice A PGD Hajdoše dosegle 1. mesto, PGD 
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Majšperk 2. mesto, PGD Šmartno na Pohorju 3. mesto in PGD Mihovce – Dragonja vas 4. 

mesto. Tudi članice B PGD Hajdoše so dosegle odlično 1. mesto. 

 

Hvala tudi vodstvom gasilskih zvez in regijskemu svetu za podporo, pomoč in sodelovanje 

pri delu s članicami.                            

                                                                                             Marica Mlakar, VG, 

predsednica Komisije za članice Podravske regije 

 

SREČANJE ČLANIC V JURŠINCIH 

 
V Gasilski zvezi občine Juršinci smo se 9. avgusta 2014 srečale članice Podravske regije. Srečanje 

smo pričele s kulturnim programom, nagovori predsednika GZ občine Juršinci Danila Mlinariča, 

poveljnika Aleša Frleša, župana občine Juršinci Alojza Kaučiča, ter predsednice Komisije za delo s 

članicami Marice Mlakar. 

Na srečanju se je  zbralo 426 gasilk vseh generacij. Organizatorji so pripravili pet šaljivih iger, ki so se 

odvijale v prijetni senci. Vsaka gasilska zveza je imela svoje tekmovalke, ki so se morale izkazati pri 

prenosu vode na klopi, spuščanju žogice skozi gasilsko cev, odvezovanje vozlov, iskanju petelina in 

prenosu vode v visokih škornjih. Med gasilkami iz različnih zvez in društev je vladalo izjemno dobro 

vzdušje. Prvo mesto so dosegle članice iz GZ Destrnik, drugo članice GZ Središče ob Dravi, tretje GZ 

Majšperk, četrto GZ Slovenska Bistrica, peto GZ Ormož, šesto GZ Gorišnica, sedmo GZ Videm pri 

Ptuju, osmo GZ Sveti Tomaž, deveto GZ Dornava, deseto Območna gasilska zveza Ptuj in enajsto GZ 

Kidričevo. Srečanja se niso udeležile članice GZ Lenart, ker so praznovali 140-letnico. 

Pokale in priznanja so podelili podpoveljnik GZS Zvonko Glažar, mag. Janez Merc, član UO GZS in 

predsednik sveta Podravske regije, Marica Mlakar, predsednica Komisije za delo s članicami 

Podravske regije, ter Danilo Mlinarič in Aleš Frleš, predsednik in poveljnik GZ občine Juršinci. 

Zanimiv je bil tudi zaključek srečanja z modno revijo, na kateri so gasilci predstavili zanimive kose 

gasilskih oblačil in pripomočkov, kar je članice še kako navdušilo in so si vse dobro ogledale. 

Srečanje je bilo zelo dobro pripravljeno, saj smo se članice zabavale pozno v noč. Naslednje leto bo 

srečanje v Območni gasilski zvezi Ptuj. 
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POMURSKA REGIJA 
Število GZ v regiji 

 

Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji  

Število PGD v regiji Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji 

21 14 242 62 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

- posvet predsednic in namestnic članic pri GZ – Kuhajmo z Lidijo in Fredijem, 

- regijski posvet in srečanje članic Pomurske regije na Cvenu v GZ Ljutomer, 

- izobraževanje in sodelovanje pri strokovnih izpopolnjevanjih, 

- posamezne GZ so organizirale strokovne ekskurzije svojih članic, 

- udeležba članic na tekmovanjih, 

- udeležba članic na strokovnem posvetu v Preboldu, 

- udeležba članic na pohodu na Menino planino v organizaciji GZ Kamnik, 

- udeležba na medgeneracijskem srečanju v organizaciji PGD Šinkov Turn. 

 

 

Andreja Novak – Görkeš, VGČ org, 

  predsednica Komisije za članice pri GRSP 

  

 

AKTIVNE GASILKE V POMURJU 

 

Gasilstvo je ena najbolj humanitarnih organizacij pri nas, saj smo gasilci pripravljeni 

pomagati kadarkoli in komurkoli, kajti gasilske vrednote so samospoštovanje, ponos in 

solidarnost. 

Pomurska regija, ki pa leži na skrajnem SV te naše prelepe državice, se lahko ponaša z 

številko 5837 gasilkami, zapisanimi v Vulkanu. Vendar tudi za te gasilke moramo dobro 

poskrbeti, tako, da jim omogočamo stalo izobraževanje, vaje in seveda skupna srečanja, 

katera so tako delovna kot tudi zabavna. Ker pa nam gasilkam niso dovolj le izobraževanja in 

vaje, smo si za krajšanje turobnih zimskih oz. zgodnjih spomladanskih sobotnih popoldnevov 

omislile sejo predsednic in namestnic predsednic komisij za članice, katero smo okronale z 

skupnim kuharskim izzivom z znanima mojstroma iz TV oddaje Gostilna išče šefa z Lidijo in 

Fredijem. Vse skupaj smo izpeljale na Srednji biotehniški šoli v Rakičanu, udeležilo se je kar 

veliko članic. Seveda smo z mojstroma Lidijo in Fredijem pripravili zanimive in  okusne jedi 

ter na koncu usvojile tudi določene izkušnje, katerih ne vidimo preko televizijskih ekranov in 

sta nam jih lahko podala iz čisto prve roke. 

Potem je bil čas letnih pregledov in tekmovanj, katerih so se članice vestno udeleževale. Prav 

tako so se udeležile državnega tekmovanja v Ormožu. Članice A Sveti Jurij  so dosegle 

zavidljive rezultate s četrtim mestom,   Bodonci pa peto mesto, članice B Bodonci deveto 

mesto in Markišavci štiriindvajseto mesto, ter starejše gasilke Lutverci šestintrideseto in 

Turnišče enainštirideseto mesto. 

Dve članici sva se udeležili strokovnega posveta na Gorenjskem, kjer smo doživeli in videli 

veliko poučnega ter z ostalimi udeleženkami spregovorili koristne besede. 

Seveda pa smo v Pomurju tudi organizirale regijski posvet in srečanje za vse članice gasilke, 

katerega smo letos izvedle v mesecu juniju v GZ Ljutomer. Posvet smo zraven gasilskih tem 
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popestrile z obiskom posebne vojaške enote, katera nam je predstavila delovanje na svojih 

misijah v južnih državah in svoja oklepna vozila, ki smo si jih lahko ogledale tudi od blizu in 

znotraj ter preizkusile tisti vojaški občutek.  

Ne smem pa pozabiti še posebnih gostij tega večera. To so bile olimpijske prvakinje iz 

Hajdoš, katere so nam na kratko predstavile svojo pot z vsemi vzponi in padci do olimpijade. 

Na koncu pa so nam v počasnejši izvedbi pokazale izvedbo vaje, s katero so dosegle svoj 

uspeh. 

Tako kot vedno se tudi letos pomurske gasilke veselimo še enega srečanja, dvodnevnega 

posveta za predsednice in namestnice komisij za članice pri GZ. Tokrat bo drugače, saj se 

bomo letos dobile pri nas v Pomurju, natančneje v Murski Soboti. Upam, da vam bo Pomurje 

ostalo v lepem spominu in da se boste še rade vračale na skrajni SV Slovenije – Pomurje, kjer 

smo prijazni in dobrosrčni ljudje. 

 
                                                             Andreja Novak – Görkeš, VGČ org, 

  predsednica Komisije za članice pri GRSP  
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POSAVSKA REGIJA 
Število GZ v regiji 

 

Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji 

3 3 71 Krško 23 

Brežice 25 

Sevnica 15 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014: 

 

- sodelujemo pri vodenju društev in zveze, 

- vključujemo se v razna izobraževanja,  

- opravljamo delo mentorice mladine, 

- sodelujemo na tekmovanjih: pokalna, gasilskih zvez, državnem v Ormožu, 

- sodelovanje v operativnih dejavnostih društev, 

- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi prireditev na nivoju društva, zveze, 

- prednovoletna delavnica (pregled dela, predlogi za naslednje leto, izdelava 

novoletnih voščilnic, druženje), 

- udeležba na posvetu članic Zasavske in Posavske regije v Hrastniku, 

- udeležba na pohodu članic v organizaciji GZ Kamnik, 

- udeležba na gasilskem pohodu na Golico v organizaciji GZ Sevnica,  

- udeležba na krajšem izobraževanju za članice v Preboldu, 

- organizacija in izvedba pohoda za članice na Šentvid v organizaciji GZ Brežice, 

- udeležba na dnevu gasilcev in srečanju veteranov v Dečnem selu v organizaciji GZ 

Brežice, 

- organizacija in udeležba na pohodu na Špiček za članice v organizaciji GZ Brežice, 

- sodelovanje pri predstavitvi gasilca  v GZ Brežice, 

- udeležba na medgeneracijskem srečanju članic in veteranov, 

- organizacija in izvedba strokovne ekskurzije na grad Rajhenburg, 

- organizacija in udeležba na okrogli mizi Raka za članice Posavske in Zasavske regije 

in članice GZ Radeče (predstavilo se je društvo gluhih in naglušnih Posavja), 

- organizacija in izvedba dneva odprtih vrat, 

- sodelovanje z osnovnimi šolami in predstavitev gasilstva. 

 

Ana Somrak, GČ II,    

        članica Sveta članic GZS za Posavje 
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SAVINJSKO-ŠALEŠKA REGIJA 
Število GZ v regiji Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji 

4 4 69 63 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

Regijo sestavljajo 4 gasilke zveze, v katerih so članice zelo aktivne. V začetku leta smo se 

številčno udeležile posveta, ki ga je tokrat organizirala Celjska regija, v organizaciji PGD 

Lokarje. Na njem je bil prisoten namestnik predsednika tov. Janko Cerkvenik, regijska 

poveljnika obeh regij  in predsednik domačega društva.  

Udeležile smo se dveh gledaliških predstav v izvedbi Kulturnega društva Andraž  z 

naslovom Zadrega iz zadrege in  Špas teatra z naslovom Čista norišnica. 

V mesecu marcu smo pripravile  v Preboldu posvet za članice GZ Slovenije z zelo pestro 

tematiko in dobrimi predavatelji. Seveda smo se udeležile pohoda na Menino planino in 

srečanja članic in članov GZS. Vsi udeleženci so bili z organizacijo in vsebino srečanja zelo 

zadovoljni. 

Članice po vseh GZ organizirajo razne pohode  in srečanja, kjer se družijo in izmenjujejo 

izkušnje. 

Izveden je bil pohod članic GZ Žalec na Hom, in v njihovi organizaciji je bil tudi skupni 

pohod članic GZ Prebold in GZ Žalec. Članice GZ Šaleške doline so se podale  iz Škal do 

Lubele, v Zgornji Savinjski dolini so članice lovile ribe in se nato tudi naučile, kako se ribe 

pravilno pripravijo za peko. To leto pa bodo zaključile z izletom na Dolenjsko, kjer si bodo 

ogledale staro šolo in pouk »po starem« ter vinsko klet.  

Članice v GZ Prebold imajo v planu še izvedbo delavnice na temo vodenja intervencij in 

pravilno izpolnjevanje obrazcev z vključenim ogledom in delovanjem novega vozila MAN 

GVC 24/50, ki ga je v upravljanje prejelo PGD Prebold, Marija Reka, Dolenja vas v mesecu 

septembru. Članice GZ Prebold se tudi redno udeležujejo napovedane požarne vaje v 

mesecu oktobru, medtem, ko so bile članice Zgornje Savinjske doline povabljene na dan 

odprtih vrat podjetja BSH , kjer so jim razkazali tovarno in jim razložili, kako imajo 

poskrbljeno za požarno varnost, na koncu pa je bila izvedena še vaja z naslovom Požar. 

Članice GZ Šaleške doline so se izobraževale na temo prve pomoči, ravno tako članice iz 

GZ Žalec, ki so dodale omenjeni delavnici še  uporabo ročnih gasilnih aparatov. 

Članice GZ Žalec so v mesecu maju izvedle  posvet na temo Dobri medsebojni odnosi, 

garancija za uspešno sodelovanje, članice iz Zgornje Savinjske doline pa v mesecu oktobru 

posvet z naslovom Sanje in strahovi sodobne ženske. 

Po vseh GZ so se izvajale in se še bodo, tja do novega leta, razne delavnice, kot so: 

delavnica priprave koktajlov in priprava hitre hrane »fingers food«,  slaščičarska delavnica, 

delavnica izdelava rožic iz krep papirja, izdelava adventnih venčkov, butar in čestitk.  

V mesecu maju so se članice in starejše članice udeležile državnega tekmovanja v Ormožu, 

kjer so vse ekipe iz naše regije dosegle zavidljive rezultate. Vsem udeleženkam iskrene 

čestitke. 

Imamo se namen udeležiti posveta članic GZS v Murski Soboti in leto se bo po vseh GZ 

zaključilo z družabnim in veselim srečanjem članic. 

   Tatjana Plaskan, VGČ org,  

  predsednica Komisije za članice pri SA-ŠA regiji 
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DAN  GASILCEV IN GASILK GZ PREBOLD 

 

Na koledarju smo beležili 04. 

oktober 2014. To je bil pomemben 

datum za vse gasilce in gasilke 

preboldskega območja, kajti 

praznovali smo Dan gasilcev GZ 

Prebold. Pa še to ni bil čisto 

navaden dan gasilca, ki ga vsako 

leto praznujemo v Preboldu.  

Namreč na ta dan smo ponosni 

gasilci in gasilke GZ Prebold  

namenu predali novo gasilsko 

vozilo MAN GVC 24/50. V rabo in 

upravljanje so ga prejeli člani PGD 

Prebold, Dolenja vas in Marija 

Reka, ki je naše osrednje društvo.  

Na to vozilo smo v naši GZ Prebold čakali že najmnaj pet let, ko se je prvič izrazila potreba 

po takšnem vozilu. Do sedaj smo imeli  »veterana« FAP-a, ki je gasilce ob intervencijah že 

večkrat pustil na cedilu in ga je bilo potrebno nenehno popravljati.  

Finančna sredstva za vozilo,  221.500,00 EUR,  je v celoti priskrbela občina Prebold, medtem, 

ko je sredstva za  dodatno opremo zbralo društvo samo, 35.000,00 EUR.  Vozilo MAN GVC 

24/50 se bo zaradi večje količine vode uporabljalo ob večjih požarih in za oskrbo požarišča z 

vodo. Vozilo ima motor euro 6, ki ga poganja šestvaljni motor s 341 konjskimi močmi in 

pogon na vsa štiri kolesa. Posadka v vozilu je 1+2. Vozilo ima 5000-litrski rezervoar ter 

integriran rezervoar za penilo volumna 500 l. Črpalka v vozilu je znamke Magirus s pretokom 

3000 l /min srednjega tlaka in 400 l/min visokega tlaka.   

V nadgradnjo vozila je bila dodana naslednja oprema: teleskopski steber za osvetlitev 

delovnih površin, visokotlačna naprava za hitri poseg, elektro generator, izolirna dihalna 

aparata, integrirano vgrajena v sedeža v kabini vozila, snemljiv metalec vode, pralno polivalni 

sistem, dimovlek, vodni sesalec, tehnična oprema, gasilne armature, del osebne zaščitne 

opreme in nekaj opreme za posredovanje ob nevarnih snoveh.  

To vozilo je hitrejše, okretnejše in predvsem ima večjo količino gasilne vode, kar je zelo 

pomembno za požarno varnost predvsem  hribovitega  dela naše občine. 

Pred prevzemom vozila smo praznovanje začeli z gasilsko parado, ki je ob zvokih koračnice 

Pihalnega orkestra Prebold krenila izpred gasilskega doma v Preboldu do prireditvenega 

prostora na šolskem igrišču. Parada je bila sestavljena iz ešalona mladih gasilcev, ešalona 

članic, ešalona članov, ešalona GZ Žalec in drugih gostujočih gasilcev, tudi iz avstrijskega 

Oberradlberga. Parado so zaokrožila gasilska vozila za najrazličnejše namene. Zadnje vozilo v 

paradi pa je bilo nova pridobitev GZ Žalec - avtolestev. 

Svečanosti so se udeležili visoki gostje, med drugimi predsednik SA-ŠA regije tov. Janko 

Žuntar  in poveljnik SA-ŠA regije tov. Franc Rančigaj, še posebno pa smo bili veseli obiska 

poveljnika GZ Slovenije tov. Francija Petka. 

Vsi v naši mali občini smo ponosni na takšno pridobitev in to nam bo dalo novega elana in 

veselja, da bomo še raje prihajali v gasilske domove in ob nesrečah veliko lažje pomagali 

ljudem in branili njihovo imetje. 

Tatjana Plaskan, VGČ org 

 



26. posvet predsednic Komisij za članice - gasilke v GZ - 2014  
 

 
84 

 

POHOD ČLANIC GZ ŽALEC IN GZ PREBOLD 

 

Tako kot že nekaj let doslej, smo se tudi letos podale gasilke GZ Žalec in GZ Prebold na naš 

že tradicionalni pohod, ki je bil tretjo avgustovsko soboto. Tokrat je bila organizacija v rokah  

članic GZ Žalec. 

 

 
 

 

Ob 8. uri smo se zbrale pred gasilskih domom v Šempetru v Savinjski dolini. Članice 

domačega društva so nas pogostile z odličnim domačim pecivom, kavo in čajem. Po pozdravu 

obeh predsednic Komisije za delo s članicami nas je pozdravil tudi Franci Rančigaj, poveljnik 

SA-ŠA regije in predsednik domačega društva Miran Dolinar. Kljub oblačnemu vremenu smo 

se na pot odšle odlično razpoložene, saj smo vedele, da pot ne bo zahtevna in strma, 

prilagojena bo mladim in starejšim. Čeprav  je pohod namenjen članicam, je z nami hodil tudi 

moški. Verjetno zaradi naše varnosti, saj veste… toliko žensk na kupu je lahko nevarno, pa 

tudi zabavno.  

Letos za spremembo nismo šle v hribe, pač pa smo hodile skozi Šempeter do reke Savinje, 

okrog jezera v Vrbju, kjer smo s simboličnim udarcem čez zadnjo plat krstile vse, ki so bile na 

pohodu prvič. Pri igrišču na jezeru so nas domačinke  ogrele s čajem in da ne bi omagale, smo 

pojedle še kak kos peciva. Med potjo smo na postojankah pripravile nekaj šaljivih iger in 

vsaka udeleženka je dobila simbolično nagrado.  

Ko smo jezero obhodile, smo se vračale ob reki Savinji proti cilju. Bolj, ko smo se bližale 

gasilskemu domu, bolj so se zbirali oblaki. Malo pred ciljem je začelo deževati in ko je še 

zadnja prestopila prag, je zunaj že pošteno deževalo. Pa naj še kdo reče, da toliko žensk na 

kupu ne prinese dežja! 
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A nas dež na cilju ni motil. Fantje in dekleta PGD Šempeter v Savinjski dolini so nas pričakali 

z okusnim kosilom, ki smo ga z veseljem pojedle. Zadovoljne smo se razšle v upanju, da se 

kmalu spet srečamo 

 

Mirjana Lovrek, VGČ org. I, 

predsednica Komisije za delo s članicami GZ Žalec 
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SEVERNOPRIMORSKA REGIJA 
Število GZ v regiji Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 

komisij za članice v 

PGD v regiji 

9 8 50 32 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

- Predsednica komisije za članice SPR je bila na dveh skupnih sejah poveljstva in 

predsedstva SPR, s čimer je bila prisotna na vseh sejah. 

- Delujoče predsednice komisije za članice GZ so redno prisotne na sejah UO GZ. 

- Spodbujanje članic za večjo udeležbo na izobraževanju članic v Preboldu in udeležba 

na le-tem. 

- Spodbujanje članic za udeležbo na tekmovanju v Lazah in medgeneracijskem 

srečanju. 

- Organizacija celodnevnega posveta članic SPR v Bovcu. 

- Dogovarjanje za organizacijo skupne vaje članic treh gasilskih zvez GZ Tolmin, GZ 

Bovec in GZ Kranjska Gora. 

- Predsednica komisije je bila prisotna na svečanem podpisu listine o pobratenju 

občine Tolmin in občine Beljak (Avstrija) skupaj s predsedstvom in poveljstvom GZ 

Tolmin. 

- Pregled gradiva o spremembah Zakona o gasilstvu, Pravil gasilske službe in drugih 

aktov, na katere je Komisija za članice SPR podale svoje predloge. 

- Nadzor in opominjanje članic pri nepravilni nošnji svečane gasilske uniforme ter 

opominjanje na nepravilno izdelavo in prodajo ženske gasilske uniforme. 

- Spodbujanje članic k organiziranju vsaj ene skupne operativne vaje članic v vsaki 

gasilski zvezi. 

- Predsednice komisij za članice GZ spodbujajo, sestavijo in trenirajo ekipe članic za 

razna članska gasilska tekmovanja. 

- Dogovorjene smo za izvedbo prvega sestanka komisije za članice SPR ob koncu leta 

2014. 

- V Komisiji za članice SPR se trudimo za dober pretok informacij od Sveta članic 

GZS do posameznih članic v gasilskih društvih, za večjo prisotnost gasilk operativk 

na operativnih vajah in intervencijah ter zastopanost članic na pomembnejših 

funkcijah na nivoju gasilskih zvez in regije. 

 

Katarina Kenda Maver, G, 

predsednica Komisije članic SPR 
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GASILSKA VAJA ČLANIC GZ TOLMIN 

 

Da je operativna pripravljenost gasilk ravno tako pomembna, kot razna srečanja in druge 

aktivnosti gasilk, se zavedamo tudi v Gasilski zvezi Tolmin. Prav iz tega naslova se vsako leto 

na območju enega od osmih društev v naši zvezi organizira vaja članic. 

V soboto 7. junija 2014, je bila tako izvedena skupna gasilska vaja članic GZ Tolmin, v kateri 

je skupaj sodelovalo 25 članic iz PGD Tolmin, PGD Kneža, PGD Most na Soči in PGD 

Podbrdo. 

Predpostavka za izvedbo vaje je predvidevala, da je v pritličju stavbe občine Tolmin prišlo do 

požara zaradi okvare na električni napeljavi. Enota PGD Tolmin je prioritetno izvedla 

reševanje iz notranjih prostorov s štirimi članicami, saj je eni osebi ogenj onemogočil izhod 

na varno. Prestrašeno in poškodovano osebo sta članici, opremljeni z IDA, našli in varno na 

nosilih iznesli iz stavbe ter jo predali v nadaljnjo  oskrbo, ostali dve članici sta nadaljevali s 

preiskavo  ostalih prostorov. Drugi del enote PGD Tolmin je pripravil napajanje iz hidranta do 

GVC 24/50 in iz njega do GVC 16/25, s čimer so nudile pomoč pri napajanju drugih vozil. 

Gasilke PGD Kneža in PGD Most na Soči so se osredotočile na požarno varovanje bližnjega 

travnika in manjšega drevja. Naredile so visokotlačni napad iz vozila GVGP-1, do katerega je 

bilo izvedeno stalno napajanje iz bližnjega hidranta. Zunanje gašenje požara je bilo delo 

gasilk PDG Podbrdo. Iz vozila GVC 16/25, do katerega je bilo narejeno polnjenje iz hidranta, 

sta delovala dva napada, s katerima jim je uspelo hitro omejiti požar. S skupnimi močmi vseh 

sodelujočih enot je bil »požar« uspešno pogašen, ponesrečenec uspešno oskrbljen in tako je 

vodja vaje, Greta Rejc Gabršček, izvršila še zadnji ukaz: »Vaja zaključena, pospravi 

opremo!« Sledil je zbor in kratka analiza poteka in izvedbe vaje. 

 

Tovrstna skupna vaja je pomembna, saj se članice srečujemo z različnimi gasilskimi taktikami 

in orodji, s katerimi se srečujejo prvi posredovalci v resničnih intervencijah... Poleg rednih in 

izrednih društvenih vaj, ter skupnih vaj, na katerih smo stalno prisotne, pa se operativne 

članice usposabljamo iz skoraj vseh gasilskih specialnosti. Na ta način prispevamo velik delež 

k splošni operativni pripravljenosti. 

 

   Katarina Kenda Maver, G 
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ZASAVSKA REGIJA 
Število GZ v regiji 

 

Število delujočih 

komisij za članice 

GZ v regiji 

Število PGD v regiji Število delujočih 

komisij za članice  v 

PGD v regiji 

3 3 24 PGD + 8 PIGD 28 

 

AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ČLANICE V LETU 2014 

 

Zasavska regija je ena od manjših regij, tako po površini kot po številu gasilskih društev.  

V regijo Zasavje so vključene tri gasilske zveze, in sicer: GZ Hrastnik, GZ Trbovlje in GZ 

Zagorje. Članice Zasavske regije že vrsto leto uspešno sodelujemo s Posavsko regijo. 

Članice regije Zasavje smo tudi v letu 2014 delale po izdelanem in sprejetem planu. Vsaka 

GZ ima izdelan tudi svoj plan dela Komisije za delo s članicami pri GZ. Imele smo 2 redni 

seji.  

 

V letu 2014 smo se udeležile naslednjih skupnih aktivnosti: 

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

 Konec aprila smo izvedle regijski posvet Zasavje in Posavje v Hrastniku. Udeležilo 

se ga je 75 gasilk. Osrednja tema je bilo predavanje Nesreča z ogljikovim 

monoksidom« tov.  Marjana Jelenka. Sledil je ogled Steklarne Hrastnik- Special  in 

pogostitev z druženjem. Vse pohvale predsednici komisiji za članice GZ Hrastnik, 

Marjani Močilar, za organizacijo in vodenje posveta. 

 V maju sva se dve članici udeležili strokovnega izobraževanja Sveta članic na  

Gorenjskem. Tu bi pohvalila odlično organizacijo in prijetno doživet dan. 

 V juniju smo sodelovale na 1. medgeneracijskem srečanju veteranov in članic 

Slovenije v PGD Šinkov Turn. Odlična organizacija. 

 V juliju so se članice GZ Hrastnik in GZ Trbovlje udeležile pohoda na Menino 

planino. 

 V okviru meseca požarne varnosti smo se iz vseh treh GZ udeležile okrogle mize na 

Raki. Osrednja tema je bilo predavanje Gluhota – nevidna invalidnost. Ga. Vlasta 

Moškon, ki je strokovna delavka Društva gluhih in naglušnih Posavja Krško, nam je 

odlično predstavila delovanje društva za boljše razumevanje »nevidnih invalidov«. 

 V mesecu novembru se udeležimo tudi posveta predsednic in namestnic komisij za 

članice GZ, letos v Murski Soboti.  

 Za konec leta pa vsaka gasilska zveza organizira prednovoletno srečanje članic.  

 

Poleg skupnih aktivnosti pa se članice gasilskih zvez udeležujemo aktivnosti na nivoju 

PGD-jev  in GZ. 

 

GZ Hrastnik –  V oktobru, mesecu požarne varnosti, je v GZ Hrastnik vedno zelo pestro.  

Pripravljajo se razne preventivne aktivnosti in sicer: sektorske vaje, dnevi odprtih vrat, 

tekmovanja… Članice GZ Hrastnik vsako leto v ta namen organiziramo skupno vajo. Letos 

smo jo v petek, 10. 10. 2014, organizirale članice PGD Marno s pomočjo članic ostalih PGD 

in PIGD v GZ Hrastnik.  

Vaja je potekala na deponiji CEROZ (Center za ravnanje z odpadki v Zasavju) v Uničnem. 

Namen vaje je bilo preverjanje operativne sposobnosti gasilskih enot. Objekt za vajo je bila 

novozgrajena sortirnica smeti, v nevarnosti pa je bila tudi nadstrešnica za kontejnerje ter 

nedokončan objekt. Na vaji je sodelovalo 27 članic iz vseh gasilskih društev in sicer: PGD 
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Marno, PGD Dol pri Hrastniku, PGD Hrastnik, PGD Turje, PGD Prapretno, PIGD Rudnik 

Hrastnik ter PIGD TKI Hrastnik. Alarmiranje in komuniciranje med vajo je potekalo preko 

radijskih postaj. Za lažjo izvedbo je pri vaji sodelovalo tudi 20 članov iz vseh omenjenih 

društev. Z vajo smo pričeli ob 17. uri in zaključili ob 18. uri. Po končani vaji je sledil zbor 

vseh sodelujočih društev. Prijetno druženje smo zaključili v prostorih PGD Marno. 

Taktična vaja članic je postala že tradicionalna in je odlična priložnost, da preizkusimo svoje 

operativne sposobnosti, s tem pa pokažemo, da se lahko občani v težkih trenutkih zanesejo 

tudi na operativne članice. (Maja Jenko, ………) 

 

 
 

GZ Trbovlje – poleg skupnih aktivnosti so se članice GZ Trbovlje v letu 2014 udeležile: 

- tradicionalnega balinanja na AMD Trbovlje, 

- 27. 4. 2014 Florjanove maše, 

- občinskega tekmovanja, ki je potekalo 31. 5. 2014, 

- 22. Vrtačnikovega tekmovanja v Šentlambertu v GZ Zagorje,  

- gasilske parade v Preboldu 4. 10. 2014, 

- konec novembra pa bodo organizirale prednovoletno srečanje gasilk GZ Trbovlje na 

AMD. 
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GZ Zagorje – V začetku letošnjega leta je 33 članic uspešno zaključilo izobraževanje 

nadaljevalni tečaj za gasilca. Udeležile smo se Florjanove maše v Podkumu, Kolovratu. V 

maju smo se članice B PGD Loke udeležile državnega tekmovanja MH v Ormožu in dosegle 

12. mesto. V naši zvezi smo imeli letos 6 meddruštvenih tekmovanj, katerih se redno 

udeležujemo tudi članice. V septembru se je 8 ekip članic udeležilo občinskega tekmovanja 

v Kisovcu. V okviru gasilske zveze smo letos v 4 društvih praznovali okrogle obletnice 

delovanja gasilskega društva. 80-letnico so praznovali v društvih PGD Šentlambert, PGD 

Čolnišče in PGD Padež ter 50-letnico PIGD ETI Izlake. Na vse slovesnosti smo vabljene 

tudi članice in se jih tudi udeležimo. Na podlagi dejstva, da smo imele letos precej gasilskih 

obveznosti, smo dve planirani aktivnosti združile v zaključno prednovoletno srečanje članic 

GZ. Ogledale si bomo novo odprt Zasavski gasilski muzej Kandrše in članice domačega 

društva bodo organizirale družabno srečanje.  

 

 
 

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 org, 

predsednica Komisije za članice Zasavske regije 
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16. VABILA 

 
 

VABILO NA 7. POHOD GASILK  GZS V 

ORGANIZACIJI ČLANIC GZ KAMNIK 

 

Na koledarju si obkrožite 4. julij 2015, saj vam takrat želimo 

pokazati še en košček naših gora.  

Podali se bomo na KISOVEC.  
 

Pohod je namenjen dobrovoljnim ljubiteljicam narave in njihovim 

spremljevalcem, ki se zavedajo, da se ga udeležijo na lastno odgovornost 

ter, da je del obvezne opreme pozitivna energija.  

 

Sedem je pravljično število in tudi mi si bomo skupaj z vami pričarali 

čaroben dan.  

 

Natančno vabilo bomo na gasilske zveze poslale približno en mesec pred 

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

 

Info e-maila za kakršnokoli vprašanje glede pohoda sta: 

vladka68@gmail.com in  minkakp@gmail.com 

 

 

 

Organizatorice:  

gasilke GZ Kamnik z nepogrešljivimi  pomočniki 
 

"Gasilke dajmo, skupaj se v hribe podajmo!" 

mailto:vladka68@gmail.com
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»Enkrat ni nobenkrat«, smo rekli letos.  

 

Svet članic in Svet veteranov Gasilske zveze Slovenije ter  

Kraška GZ Sežana  

vas 29. 8. 2015 vabimo v Sežano 

  na 

2. MEDGENERACIJSKO SREČANJE GASILSKE 

ZVEZE SLOVENIJE. 

 

Slovenski pregovor pravi: »V slogi je moč.« Tudi mi bomo skupaj 

poskrbeli, da bo druženje prijetno, sproščeno in polno pozitivne 

energije različnih generacij. 

 

Tokrat  vam želimo podati le informacijo, da boste lahko v plane dela 

za leto 2015 umestili tudi to aktivnost. Vse informacije o srečanju 

bomo pravočasno objavili v reviji Gasilec in na spletni strani Gasilske 

zveze Slovenije www.gasilec.net. 

 

 
Kraška GZ Sežana: Svet članic GZS:         Svet veteranov GZS: Gasilska zveza Slovenije: 

      predsednik      predsednica     predsednik              predsednik 

      Blaž Turk            Vladimira Bučevec    Jože Smole              Jošt Jakša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gasilec.net/
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GASILSKA ZVEZA LOGATEC 

in PGD LAZE – JAKOVICA 
 

 

RAZPISUJETA 

18. SREČANJE ČLANIC - GASILK 
 

 

Srečanje bo v soboto, 18. julija 2015 ob 16.00 uri v Lazah pri Logatcu. 
 

PROGRAM SREČANJA: 

 

1. VAJA S HIDRANTOM (GŠTD-2013, str. 248) - prirejeno za 5 gasilk (ena 

napadalna skupina)  
desetar - opravlja enako delo - po navodilih v knjižici 2013; 

strojnik - opravlja enako delo - po navodilih v knjižici 2013; 

sel - opravlja enako delo - po navodilih v knjižici 2013 - in prinese trojak na označeno mesto 

ter z njim upravlja; 

napadalca - položita B tlačni vod po navodilih v knjižici 2013 in izvajata naloge prve 

napadalne skupine brez trojaka. 

 

2. ŠTAFETNO VEZANJE VOZLOV 

Članice, na štafetni način, navežejo naslednje vozle: tesarskega, jamborskega, tkalskega 

in navezavo cevi z ročnikom. 

 

3. RAZNOTEROSTI: 

Članice izvajajo (povzeto po vaji raznoterosti za 7 tekmovalcev, GŠTD-2013, str. 268) 

naloge na progi 1, 3, 4 in 6. 

 

4. GASILSKI TEST 

Na pisni test tekmovalke odgovarjajo skupinsko. 

 

Ostale informacije: 

Srečanja se udeleži skupina 5 gasilk (praviloma od 16. leta starosti dalje). Zaželena je 

osebna gasilska oprema. V kolikor se bodo članice srečanja udeležile brez opreme, bo 

organizator zagotovil čelade, zgornji del delovne obleke ter delovne pasove. Ker želimo 

vzpodbuditi delo in tekmovanje gasilk, dodajamo tudi možnost tekmovanja skupinam po 5 

gasilk, ki jo sestavljajo gasilke različnih društev. 

Cena malice, ki jo zagotovi organizator, znaša med 5,50 in 6 € na udeleženko in jo 

poravna vsako društvo oz. gasilska zveza po izdaji naročilnice. 

 

Ekipe bodo razvrščene v tri kategorije:  

- članice A - starost tekmovalke, dopolnjenih 16 let in več; 

- članice B - starost  vseh tekmovalk nad 30 let, 

- članice C - starost vseh tekmovalk nad 48 let 
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Orodje pripravi organizator srečanja. 

Vse sodelujoče ekipe prejmejo priznanje za sodelovanje na srečanju. Prve tri uvrščene 

ekipe pokale, prvo uvrščena ekipa pa še prehodni pokal. 

 

Pisne prijave (na prijavnih listih A) pošljite na naslov:  

PGD Laze - Jakovica, Laze 52, 1370 Logatec  

ali po elektronski pošti: karmenlaznik@gmail.com, tadeja.nagode@gmail.com 

 

Dodatne informacije: Karmen Laznik - 041 323 750 ali 01/754 48 29. 

Tadeja Nagode – 031 489 223 

 

Zaradi nemotene organizacije srečanja so zaželene prijave do 13. julija 2015. 

 

 

 GASILSKA ZVEZA LOGATEC 

 

 in PGD LAZE – JAKOVICA 
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17. SEZNAM UDELEŽENCEV 
REGIJA GASILSKA ZVEZA UDELEŽENKA DELAVNICA  DELAVNICA  DELAVNICA  UDELEŽENKA DELAVNICA  DELAVNICA  DELAVNICA  

 
    PETEK D. PETEK P. SOBOTA    PETEK D. PETEK P. SOBOTA  

                    

BELOKRANJSKA ČRNOMELJ MARTINA FLEK težave hrbtenica taktična vaja 
delovanje CZ 
Pomurja RENATA KAMBIČ težave hrbtenica taktična vaja 

delovanje CZ 
Pomurja 

BELOKRANJSKA METLIKA VERA JAKŠA taktična vaja izdelki iz ličja 
delovanje CZ 
Pomurja CVETKA GRČMAN taktična vaja izdelki iz ličja 

delovanje CZ 
Pomurja 

BELOKRANJSKA SEMIČ VIDA MURN rože iz krep papirja težave hrbtenica dobri odnosi IVANA ZIDAR 
rože iz krep 
papirja težave hrbtenica dobri odnosi  

BELOKRANJSKA SVET ČLANIC  MATEJA ŠVAJGER taktična vaja izdelki iz ličja 
delovanje CZ 
Pomurja         

                    

CELJSKA CELJE BERNARDA SORŠAK težave hrbtenica gluhota povsod 
rože iz krep 
papirja         

CELJSKA LAŠKO                 

CELJSKA RADEČE BREDA ŠULIGOJ uporaba radijskih zvez dobri odnosi gluhota povsod DOROTEJA JAZBEC 
delovanje CZ 
Pomurja taktična vaja vaja CTIF 

CELJSKA SLOVENSKE KONJICE                 

CELJSKA ŠENTJUR BREDA ŽUPANC gluhota povsod 
uporaba radijskih 
zvez težave hrbtenica HELENA VOLASKO gluhota povsod 

uporaba radijskih 
zvez težave hrbtenica 

CELJSKA ŠMARJE PRI JELŠAH MARINKA STRAŠEK izdelki iz ličja 
delovanje CZ 
Pomurja taktična vaja NATALIJA ŠOLINC gluhota povsod 

rože iz krep 
papirja 

uporaba radijskih 
zvez 

CELJSKA ZREČE - VITANJE TATJANA VUHERER težave hrbtenica vaja CTIF 
redovne vaje in 
vozli ANITA KOTNIK težave hrbtenica vaja CTIF 

redovne vaje in 
vozli 

CELJSKA VOJNIK DOBRNA ALBINA REBERNIK izdelki iz ličja težave hrbtenica gluhota povsod         

CELJSKA SVET ČLANIC DANICA JEZERNIK težave hrbtenica dobri odnosi 
delovanje CZ 
Pomurja         

                    

DOLENJSKA NOVO MESTO ANDREJA KOŠMERL dobri odnosi gluhota povsod 
rože iz krep 
papirja ZVONKA NOSAN težave hrbtenica izdelki iz ličja dobri odnosi 

DOLENJSKA TREBNJE JOŽA MIŠMAŠ gluhota povsod 
rože iz krep 
papirja 

uporaba radijskih 
zvez SONJA LOBE 

redovne vaje in 
vozli dobri odnosi težave hrbtenica 

DOLENJSKA ŠENTJERNEJ RENATA RUPERČIČ vaja CTIF težave hrbtenica dobri odnosi JOŽICA JANŽEVIČ vaja CTIF težave hrbtenica dobri odnosi 

                    

                    

GORENJSKA MESTNE OBČINE KRANJ ROMANA VIDIC gluhota povsod 
rože iz krep 
papirja 

uporaba radijskih 
zvez         

GORENJSKA JESENICE ANDREJA ŠEBAT delovanje CZ Pomurja taktična vaja vaja CTIF ŠPELA KOŠIR 
uporaba radijskih 
zvez dobri odnosi gluhota povsod 

GORENJSKA KOKRA KATJA CVEK vaja CTIF dobri odnosi taktična vaja         

GORENJSKA KRANJSKA GORA 

MONIKA JEREB 
KLINAR vaja CTIF 

redovne vaje in 
vozli težave hrbtenica KRISTINA ZIMA vaja CTIF 

redovne vaje in 
vozli težave hrbtenica 

GORENJSKA OBČINE RADOVLJICA                 

GORENJSKA BLED BOHINJ MARIJANA MARKELJ vaja CTIF redovne vaje in težave hrbtenica MARIJA PEČAR vaja CTIF redovne vaje in težave hrbtenica 



26. posvet predsednic Komisij za članice - gasilke v GZ - 2014  
 

 
   96 

 

vozli vozli 

GORENJSKA ŠKOFJA LOKA                 

GORENJSKA TRŽIČ                 

GORENJSKA NAKLO                 

GORENJSKA CERKLJE                 

                    

                    

KOROŠKA DRAVOGRAD MARUŠA PLEŠIVČNIK uporaba radijskih zvez vaja CTIF dobri odnosi IVANKA PLEŠIVČNIK 
uporaba radijskih 
zvez vaja CTIF dobri odnosi 

KOROŠKA 
DRAVSKE DOLINE RADLJE OB 
DRAVI NASTJA ROBNIK taktična vaja vaja CTIF 

delovanje CZ 
Pomurja PETRA VERDINEK 

uporaba radijskih 
zvez vaja CTIF 

delovanje CZ 
Pomurja 

KOROŠKA 
DRAVSKE DOLINE RADLJE OB 
DRAVI  MATEJA PUŠNIK taktična vaja vaja CTIF 

delovanje CZ 
Pomurja DANILA NEUMEISTER taktična vaja vaja CTIF 

delovanje CZ 
Pomurja 

KOROŠKA 
DRAVSKE DOLINE RADLJE OB 
DRAVI  

ROMANA 
FLORJANČIČ taktična vaja vaja CTIF 

delovanje CZ 
Pomurja         

KOROŠKA 
MEŽIŠKE DOLINE RAVNE NA 
KOROŠKEM DARJA GORENŠEK vaja CTIF taktična vaja dobri odnosi MARIJA ŠUŠEL vaja CTIF taktična vaja dobri odnosi 

KOROŠKA 
MISLINJSKE DOLINE SLOVENJ 
GRADEC SILVA GOLOB težave hrbtenica gluhota povsod 

rože iz krep 
papirja METODA VRANJEK 

delovanje CZ 
Pomurja gluhota povsod težave hrbtenica 

                    

                    

LJUBLJANA I BREZOVICA                 

LJUBLJANA I DOL-DOLSKO                 

LJUBLJANA I DOLOMITI                 

LJUBLJANA I IG                 

LJUBLJANA I LJUBLJANA SABINA POKOVEC vodenje delavnice     KSENJA ZUPANČIČ gluhota povsod 
delovanje CZ 
Pomurja težave hrbtenica 

LJUBLJANA I MEDVODE                 

LJUBLJANA I ŠKOFLJICA                 

LJUBLJANA I VELIKE LAŠČE                 

LJUBLJANA I VODICE                 

LJUBLJANA I HORJUL                 

LJUBLJANA I SVET ČLANIC MARIJA KUNSTELJ delovanje CZ Pomurja gluhota povsod dobri odnosi         

                    

LJUBLJANA II DOBREPOLJE NEVENKA GAČNIK redovne vaje in vozli dobri odnosi izdelki iz ličja PETRA BAMBIČ 
redovne vaje in 
vozli dobri odnosi izdelki iz ličja 

LJUBLJANA II GROSUPLJE MAJDA KASTELIC rože iz krep papirja izdelki iz ličja težave hrbtenica ZDENKA VIDIC 
rože iz krep 
papirja izdelki iz ličja težave hrbtenica 

LJUBLJANA II IVANČNA GORICA AMALIJA GOVEKAR rože iz krep papirja izdelki iz ličja dobri odnosi HELENA ŽNIDARŠIČ 
rože iz krep 
papirja gluhota povsod težave hrbtenica 

LJUBLJANA II KOČEVJE                 

LJUBLJANA II LOŠKI POTOK                 

LJUBLJANA II RIBNICA                 

LJUBLJANA II SVET ČLANIC MARIJA NOVAK dobri odnosi rože iz krep gluhota povsod         
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papirja 

                    

LJUBLJANA III DOMŽALE MARTA ULČAR težave hrbtenica dobri odnosi 
rože iz krep 
papirja ANA GRČAR 

rože iz krep 
papirja vaja CTIF gluhota povsod 

LJUBLJANA III DOMŽALE  MARTA TRČEK težave hrbtenica dobri odnosi 
rože iz krep 
papirja         

LJUBLJANA III KAMNIK CVETKA SLAPNIK taktična vaja dobri odnosi vaja CTIF         

LJUBLJANA III LITIJA LAURA HORVAT gluhota povsod 
uporaba radijskih 
zvez taktična vaja         

LJUBLJANA III LUKOVICA URŠKA HRIBAR težave hrbtenica 
rože iz krep 
papirja dobri odnosi MAJA CERAR težave hrbtenica 

rože iz krep 
papirja gluhota povsod 

LJUBLJANA III MORAVČE ANICA PRCE težave hrbtenica izdelki iz ličja 
rože iz krep 
papirja         

LJUBLJANA III KOMENDA MOJCA KROVINOVIČ ne  ne vaja CTIF MARTINA PREZELJ ne ne vaja CTIF 

LJUBLJANA III ŠMARTNO PRI LITIJI                 

LJUBLJANA III SVET ČLANIC MARTA MONETA težave hrbtenica dobri odnosi izdelki iz ličja         

LJUBLJANA III SVET ČLANIC VLADKA BUČEVEC               

                    

MARIBORSKA MARIBOR DARINKA KODRIČ redovne vaje in vozli 
delovanje CZ 
Pomurja izdelki iz ličja ANDREJA KELBIČ 

redovne vaje in 
vozli težave hrbtenica dobri odnosi 

MARIBORSKA RUŠE SANJA HLEB OSET taktična vaja 
delovanje CZ 
Pomurja dobri odnosi SUZANA PLANKELJ 

uporaba radijskih 
zvez taktična vaja dobri odnosi 

MARIBORSKA SLOVENSKE  GORICE RENATA PLOŠNIK ne 
redovne vaje in 
vozli dobri odnosi MARTINA ZADRAVEC težave hrbtenica 

rože iz krep 
papirja gluhota povsod 

MARIBORSKA STARŠE CVETKA TRSTENJAK težave hrbtenica gluhota povsod dobri odnosi MARIJA GOJČIČ težave hrbtenica izdelki iz ličja gluhota povsod 

MARIBORSKA STARŠE GABRIJELA TOPLAK gluhota povsod težave hrbtenica 
uporaba radijskih 
zvez         

                    

                    

NOTRANJSKA CERKNICA                 

NOTRANJSKA LOGATEC IRENA GOSTIŠA uporaba radijskih zvez 
redovne vaje in 
vozli 

rože iz krep 
papirja IVANKA RUDOLF dobri odnosi izdelki iz ličja težave hrbtenica 

NOTRANJSKA VRHNIKA ANDREJA LENARČIČ delovanje CZ Pomurja dobri odnosi gluhota povsod MATEJA MEGLIČ 
delovanje CZ 
Pomurja dobri odnosi taktična vaja 

NOTRANJSKA LOŠKA DOLINA                 

                    

                    

OBALNO KRAŠKA ILIRSKA BISTRICA JANA HRIBAR taktična vaja 
redovne vaje in 
vozli vaja CTIF ŠPELA SEDMAK taktična vaja 

redovne vaje in 
vozli vaja CTIF 

OBALNO KRAŠKA IZOLA ANJA BOŽIČ ne ne težave hrbtenica TINA HRVATIN ne ne težave hrbtenica 

OBALNO KRAŠKA OBALNA GZ KOPER LEONIDA KRAMAR dobri odnosi 
delovanje CZ 
Pomurja težave hrbtenica         

OBALNO KRAŠKA KRAŠKA GZ SEŽANA NINA GRMEK dobri odnosi 
uporaba radijskih 
zvez taktična vaja TINA FRANCA 

uporaba radijskih 
zvez gluhota povsod taktična vaja 
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OBALNO KRAŠKA POSTOJNA KARMEN DELAK vaja CTIF taktična vaja težave hrbtenica JANA TRKMAN vaja CTIF taktična vaja težave hrbtenica 

OBALNO KRAŠKA POSTOJNA KATJA GREGOREC delovanje CZ Pomurja vaja CTIF gluhota povsod         

OBALNO KRAŠKA PIRAN SILVANA PUCER uporaba radijskih zvez 
rože iz krep 
papirja 

redovne vaje in 
vozli MATEJA REBOLJ vaja CTIF izdelki iz ličja gluhota povsod 

OBALNO KRAŠKA SVET ČLANIC TANJA GREGORIČ dobri odnosi 
rože iz krep 
papirja 

redovne vaje in 
vozli         

                    

PODRAVSKA DESTRNIK TEREZIJA KOSEC težave hrbtenica izdelki iz ličja 
rože iz krep 
papirja         

PODRAVSKA TRNOVSKA VAS - VITOMARCI                 

PODRAVSKA OBČINE DORNAVA                 

PODRAVSKA GORIŠNICA                 

PODRAVSKA OBČINE JURŠINCI VALERIJA MLINARIČ vaja CTIF dobri odnosi izdelki iz ličja METKA ŠEGULA 
rože iz krep 
papirja dobri odnosi izdelki iz ličja 

PODRAVSKA KIDRIČEVO SONJA ZRIMŠEK težave hrbtenica izdelki iz ličja 
rože iz krep 
papirja JOŽICA KANCLER težave hrbtenica izdelki iz ličja 

rože iz krep 
papirja 

PODRAVSKA LENART MAJA ŽUPEC delovanje CZ Pomurja vaja CTIF 
uporaba radijskih 
zvez JELKA HOJNIK 

delovanje CZ 
Pomurja vaja CTIF 

uporaba radijskih 
zvez 

PODRAVSKA MAJŠPERK                 

PODRAVSKA OBMOČNA GZ PTUJ LIDIJA TERBULEC vaja CTIF dobri odnosi 
uporaba radijskih 
zvez         

PODRAVSKA ORMOŽ MARTA ŽNIDARŠIČ ne ne težave hrbtenica NINA KACE ne ne težave hrbtenica 

PODRAVSKA SLOVENSKA BISTRICA JOŽICA PEČOVNIK ne dobri odnosi izdelki iz ličja ZVEZDANA FOŠT ne dobri odnosi izdelki iz ličja 

PODRAVSKA SREDIŠČE OB DRAVI  MATEJA MUNDA ne 
delovanje CZ 
Pomurja 

redovne vaje in 
vozli MARINKA KOLARIČ LAŠIČ ne 

delovanje CZ 
Pomurja 

redovne vaje in 
vozli 

PODRAVSKA VIDEM PRI PTUJU ANA ARNUŠ delovanje CZ Pomurja vaja CTIF izdelki iz ličja         

PODRAVSKA SVETI TOMAŽ PAVLA HEBAR ne ne težave hrbtenica KSENJA KOSI ne ne težave hrbtenica 

PODRAVSKA SVET ČLANIC MARICA MLAKAR dobri odnosi gluhota povsod 
rože iz krep 
papirja         

                    

POMURSKA GORNJA RADGONA  BRIGITA STERNIŠA delovanje CZ Pomurja 
redovne vaje in 
vozli dobri odnosi         

POMURSKA LENDAVA ANA HOZJAN vaja CTIF izdelki iz ličja 
uporaba radijskih 
zvez         

POMURSKA TIŠINA                 

POMURSKA BELTINCI CVETKA SEČKAR uporaba radijskih zvez 
rože iz krep 
papirja 

redovne vaje in 
vozli MARJANA KLANEC 

delovanje CZ 
Pomurja težave hrbtenica izdelki iz ličja 

POMURSKA LJUTOMER JELKA SOVEC taktična vaja težave hrbtenica vaja CTIF ZLATA CIMERMAN ne ne gluhota povsod 

POMURSKA ROGAŠOVCI ROZVITA ŠKODNIK ne vaja CTIF težave hrbtenica 
MARJETA DOMITER 
BERTALANIČ 

redovne vaje in 
vozli vaja CTIF dobri odnosi 

POMURSKA MO MURSKA SOBOTA JOŽICA VIHER redovne vaje in vozli vaja CTIF težave hrbtenica PETRA FRIDRICH 
redovne vaje in 
vozli izdelki iz ličja taktična vaja 

POMURSKA PUCONCI TINA KUMIN dobri odnosi 
redovne vaje in 
vozli taktična vaja TANJA RITUPER dobri odnosi 

redovne vaje in 
vozli taktična vaja 
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POMURSKA PUCONCI DARJA KURONJA ne 
uporaba radijskih 
zvez taktična vaja         

POMURSKA SVETI JURIJ  OB ŠČAVNICI PEPCA GREGOREC izdelki iz ličja gluhota povsod 
uporaba radijskih 
zvez ZDENKA GRAGER gluhota povsod težave hrbtenica 

redovne vaje in 
vozli 

POMURSKA CANKOVA BOJANA ČRNKO ne ne vaja CTIF         

POMURSKA MORAVSKE TOPLICE MARTINA LIPAJ uporaba radijskih zvez dobri odnosi izdelki iz ličja DRAGICA PUHAN taktična vaja 
delovanje CZ 
Pomurja izdelki iz ličja 

POMURSKA HODOŠ                 

POMURSKA GORNJI PETROVCI                 

POMURSKA GRAD                 

POMURSKA RADENCI SUZANA KOROŠEC delovanje CZ Pomurja 
redovne vaje in 
vozli taktična vaja MARIJA VEBERIČ dobri odnosi težave hrbtenica gluhota povsod 

POMURSKA ŠALOVCI MATEJA HORVAT rože iz krep papirja dobri odnosi 
delovanje CZ 
Pomurja         

POMURSKA OBČINE KUZMA                 

POMURSKA TURNIŠČE VANJA MATJAŠEC uporaba radijskih zvez 
redovne vaje in 
vozli vaja CTIF TATJANA DRAVEC VUK 

uporaba radijskih 
zvez 

redovne vaje in 
vozli vaja CTIF 

POMURSKA KRIŽEVCI PETRA PRIJOL  ne ne vaja CTIF JOŽEFA VRBANČIČ 
delovanje CZ 
Pomurja 

uporaba radijskih 
zvez vaja CTIF 

POMURSKA KRIŽEVCI  MILENA KORENJAK izdelki iz ličja 
delovanje CZ 
Pomurja 

uporaba radijskih 
zvez SARA HOHEGER izdelki iz ličja gluhota povsod taktična vaja 

POMURSKA ČRENŠOVCI TANJA HORVAT dobri odnosi 
redovne vaje in 
vozli 

delovanje CZ 
Pomurja SIMONA ŽUGELJ dobri odnosi 

redovne vaje in 
vozli 

delovanje CZ 
Pomurja 

POMURSKA ČRENŠOVCI 

ALEKSANDRA 
RIBARIČ gluhota povsod             

POMURSKA OBČINE VELIKA POLANA                 

POMURSKA SVET ČLANIC 

ANDREJA NOVAK 
GORKEŠ  radijske zveze taktična vaja dobri odnosi         

                    

POSAVSKA BREŽICE VESNA KOZOLE delovanje CZ Pomurja 
redovne vaje in 
vozli izdelki iz ličja IRENA UMEK težave hrbtenica gluhota povsod dobri odnosi 

POSAVSKA KRŠKO                 

POSAVSKA SEVNICA MARTINA DREMŠAK taktična vaja vaja CTIF dobri odnosi MIRA ŠRAJ težave hrbtenica 
rože iz krep 
papirja dobri odnosi 

POSAVSKA SVET ČLANIC ANA SOMRAK ne dobri odnosi težave hrbtenica         

                    

SAVINJSKO 
ŠALEŠKA ŠALEŠKE DOLINE HELENA BRGLEZ težave hrbtenica 

rože iz krep 
papirja dobri odnosi         

SAVINJSKO 
ŠALEŠKA ZG. SAVINJSKE DOLINE MOZIRJE                 

SAVINJSKO 
ŠALEŠKA ŽALEC DRAGICA SKORNŠEK uporaba radijskih zvez vaja CTIF 

rože iz krep 
papirja MIRJANA LOVREK izdelki iz ličja 

delovanje CZ 
Pomurja 

redovne vaje in 
vozli 

SAVINJSKO 
ŠALEŠKA SVET ČLANIC TATJANA PLASKAN težave hrbtenica 

rože iz krep 
papirja dobri odnosi         
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SEVERNO 
PRIMORSKA CERKNO                 

SEVERNO 
PRIMORSKA TOLMIN                 
SEVERNO 
PRIMORSKA GORIŠKE, NOVA GORICA                 

SEVERNO 
PRIMORSKA IDRIJA RENATA LAPAJNE izdelki iz ličja 

uporaba radijskih 
zvez gluhota povsod BERNARDA KUNC izdelki iz ličja gluhota povsod 

uporaba radijskih 
zvez 

SEVERNO 
PRIMORSKA IDRIJA  MATEJKA KAVČIČ izdelki iz ličja taktična vaja gluhota povsod         
SEVERNO 
PRIMORSKA KOBARID                 

SEVERNO 
PRIMORSKA AJDOVŠČINA                 
SEVERNO 
PRIMORSKA BOVEC                 

SEVERNO 
PRIMORSKA N.GORICA-ŠEMPETER                 
SEVERNO 
PRIMORSKA VIPAVA                 

SEVERNO 
PRIMORSKA SVET ČLANIC 

KATARINA KENDA 
MAVER 

delovanje CZ ali taktična 
vaja radijske zveze redovne vaje         

          

ZASAVSKA HRASTNIK MAJA JENKO delovanje CZ Pomurja 
redovne vaje in 
vozli težave hrbtenica MARJANA MOČILAR 

delovanje CZ 
Pomurja 

redovne vaje in 
vozli težave hrbtenica 

ZASAVSKA TRBOVLJE DEJANA SENČAR težave hrbtenica izdelki iz ličja 
rože iz krep 
papirja NATAŠA RAJŠEK težave hrbtenica izdelki iz ličja 

rože iz krep 
papirja 

ZASAVSKA TRBOVLJE MARIJA SENČAR gluhota povsod 
uporaba radijskih 
zvez izdelki iz ličja MAGDA KLOPČIČ dobri odnosi težave hrbtenica   

ZASAVSKA TRBOVLJE HERMINA GORIŠEK rože iz krep papirja gluhota povsod 
redovne vaje in 
vozli         

ZASAVSKA ZAGORJE OB SAVI KAJA ŠERGAN redovne vaje in vozli taktična vaja vaja CTIF         

ZASAVSKA SVET ČLANIC HELENA ODLAZEK težave hrbtenica gluhota povsod dobri odnosi         
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