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Spoštovane članice gasilske organizacije! 

 
Iztekajoče leto 2021 nam ni bilo naklonjeno, da bi z našim delom 
obogatili že tradicionalno dobre medsebojne odnose, ki smo jih v 
preteklosti plemenitili z družabnostjo in druženjem, med katere 
sodi tudi vaš posvet. Zavedam se, da bodo posledice nepopravljive 
in jih bo težko popraviti. Vendarle ostajam optimist, saj se 
zavedam, da gasilstvo in vaše delo v društvih, zvezah, regijah in na 
krovni organizaciji, pomeni vztrajanje na vrednotah ter spoštljiv ter 
zaupanja vreden medgeneracijski dialog. 
Vse to ste v preteklem letu odlično opravile, kljub temu pa želimo 
stanje izboljšati, kar lahko dosežemo le z nenehnim 
usposabljanjem in pridobivanjem veščin. Vaš letošnji posvet, ki je 
potekal na daljavo, me je presenetil z vašo prisotnostjo in 

vedoželjnostjo, da sledimo novim izzivom in da smo pripravljeni, na še tako neobičajne razmere. 
Zahvaljujem se predsednici Sveta članic tov. Jasmini Vidmar za pripravo in vodenje posveta, izbiro 
predavateljev in tematike, ki so dali poseben pečat. Hvala tudi vsem članicam Sveta, ki ste ji dale 
ustrezno moralno in tehnično podporo, da je dogodek dosegel gledanost in ustrezen odziv 
sodelujočih. 
Želim si, da se drugo leto osebno srečamo in da doživimo posvet, v neposrednem stiku. 
Naj bodo prihajajoči prazniki polni veselja in radosti, Novo leto 2022, pa v pričakovanju zdravja in 
osebnega zadovoljstva.  
Upam, da bomo vsi slovenski gasilci izkoristili ponujeno zaupanje mednarodne gasilske organizacije 
CTIF in z odliko opravili s pripravami in izvedbo Gasilske olimpijade Celje 2022. Verjamem, da bomo 
dokazali interni, domači in tuji javnosti, da smo vredni zaupanja naših sodržavljanov in da naši težko 
prigarani tekmovalni uspehi v preteklosti, niso bili naključje ali športna sreča, ampak dolgoletno 
resno in trdo delo. Vabim vas, da se v izvedbo tega pomembnega mednarodnega projekta vključimo 
vsi, za vse bo obilico priložnosti. 

 
Janko Cerkvenik,  
predsednik Gasilske zveze Slovenije 
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Spoštovane gasilke, spoštovane članice naše organizacije! 
 
Prisrčno vas pozdravljam na vašem tradicionalnem posvetu 
predsednic in namestnic predsednic komisij za članice v gasilskih 
zvezah. Vaše letošnje druženje je na žalost potekalo na daljavo, 
vendar zato ni bilo nič manj strokovno. 
Različne aktivnosti, kot so posveti in srečanja organizirana proti 
koncu leta, so vedno priložnosti za pregled aktivnosti med letom. V 
naši organizaciji, kjer članice predstavljate skoraj tretjino članstva je 
razveseljivo, da ste vse bolj vpete tudi v zahtevno operativno delo. 
Ustaviti vas ne more niti epidemija koronavirusa. 
Z velikim veseljem pričakujemo izdajo novega Priročnika za delo 
članic in njihova vloga v gasilski organizaciji, v katerega je bilo 

vloženega veliko truda in bo pomembno vplival na vaše nadaljnjo udejstvovanje v gasilskih vrstah. 
Na tem mestu bi se zahvalil vsem avtorjem za vložen trud in dobro opravljeno delo. V zadnjem času 
smo na področju gasilskega tiska zelo aktivni, saj bo skoraj vzporedno z vašim izšel tudi priročnik 
Vozila na alternativni pogon in ukrepanje ob nesrečah in požarih, v pripravi je tudi Priročnik za 
odnose z javnostmi v gasilstvu. 
Leto, ki je za nami je močno zaznamovala epidemija koronavirusa, saj smo se skozi celotno leto 
morali prilagajati različnim ukrepom, določene dejavnosti so se skoraj ustavile, nekatere pa smo 
izvajali v manjšem obsegu. Žal je bilo realiziranih zgolj 50 % vseh načrtovanih usposabljanj. Več se 
dogaja na področju razvojno raziskovalnih nalog, saj so trenutno v teku kar tri, in sicer se pišejo 
gradiva za Temeljna usposabljanja prostovoljnih gasilcev – prva faza je že uspešno zaključena – v fazi 
realizacije pa sta še nalogi Gasilski terminološki slovar in Izračuni v gasilstvu. 
Na srečo so se v poletnih mesecih razmere malo izboljšale, da smo lahko izvedli pokalna tekmovanja 
in uspešno organizirali državno tekmovanje v Celju, kjer smo preizkusili tudi opremo za Gasilsko 
olimpijado, ki bo potekala prihodnje leto med 17. in 24. julijem, ravno tako v Celju. Same priprave 
na ta veliki dogodek potekajo nemoteno, vse ključne stvari za samo izvedbo so že urejene, čaka pa 
nas še veliko dela na področju promocije in spremljajočih tekmovalnih dejavnostih. V času 
olimpijade bo v Sloveniji tudi skupščina Mednarodne organizacije CTIF, ki ji predseduje Slovenec – 
Milan Dubravac. 
Tudi na področju zakonodaje smo aktivni. Zakon o gasilstvu je v zaključni fazi usklajevanj, odprtih je 
še nekaj zakonov in podzakonskih aktov, ki se nas posredno dotikajo in med drugimi urejajo status 
gasilca, legalizacijo gasilskih domov in enotno zavarovanje gasilcev. 
Spoštovane gasilke, iskreno se vam zahvaljujem za vaš prispevek, s katerim pripomorete, da je naša 
organizacija uspešna, trdna in prepoznavna v slovenskem in mednarodnem prostoru. »Na pomoč!« 
 
Franci Petek,  
poveljnik Gasilske zveze Slovenije 
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Spoštovane članice, drage gasilke! 
 
Že drugo leto zapored se srečujemo z nezavidljivo situacijo, ki nas je 
popeljala v drugačne okoliščine, ki se jim, hočemo ali nočemo, 
nekako moramo prilagajati. A vse stvari je potrebno pogledati z 
obeh strani in vedno nadgraditi, obogatiti tisto, kar je dobro ter se 
naučiti in popraviti tisto, kar ni obrodilo sadov. 
Pred nami je bilten našega že 32. posveta za članice. V upanju do 
zadnjega, da se letos pa le srečamo in nadomestimo izgubljeni čas z 
izmenjavo izkušenj, nam je zadnji trenutek splaval po vodi. A kljub 
vsemu smo v Svetu članic predvidele, da se morda, glede na čas, 
lahko to vendarle pripeti. Zato je naš »plan B« ali rezervni načrt bil 
odlična izbira – spletni posvet. Čeprav s tem še nobena ni imela 

izkušenj, vsaj ne v tako velikem obsegu in smo tako zajadrale v čisto nove vode, smo po končanem 
posvetu nasmejane do ušes izklopile računalnik. Uspelo nam je! Uspelo nam je zaradi odličnih 
predavateljev, ki so si vzeli čas in bili pripravljeni predstaviti svoje znanje in izkušnje »na daljavo«. 
Še enkrat se jim v imenu Sveta članic GZS in mojem imenu iz srca zahvaljujem. Uspelo nam je tudi 
zaradi skupnih pogledov vseh članic Sveta članic GZS, ki smo se v en glas odločile, da moramo 
izpeljati ta posvet, tako ali drugače, kajti članice na terenu nas čakate in ste željne slišati informacije 
in novosti, ki se dogajajo v naši gasilski organizaciji. In delati s takšno ekipo je neprecenljivo. Zato 
hvala »mojim puncam, moji ekipi« za vso podporo in pomoč še na tem mestu! In nenazadnje nam 
je uspel ta posvet zaradi vas vseh, drage članice, ki ste nasmejane sedele in poslušale predavanja 
tam daleč, vsaka v svojem kraju. Z zanimanjem sem opazovala vaše nasmejane obraze in brala vaše 
pozitivne odzive po predavanjih in med in po posvetu. Hvala vam za vaš čas in vsako besedo, ki ste 
nam jo zapisale. To nam daje voljo in pogum za naprej! 
In gasilke smo pogumne. Zato imamo danes tako vidno vlogo v gasilski organizaciji, saj imamo vizijo, 
željo po napredku, po pridobivanju znanja in s svojim delom v gasilstvu iz dneva v dan dokazujemo, 
da si zaslužimo svoj položaj in urejen status v naši organizaciji. Ni še popolno, daleč od tega, pa 
vendar vsak korak naprej je naša spodbuda, da se bomo še naprej trudile, da izboljšamo položaj 
žensk v gasilstvu. Naše zanamke so to vlogo in nalogo odlično opravile, kar si boste lahko prebrale v 
novem priročniku za članice. Na nas danes pa je, da tlakujemo to pot naprej – ponosno in aktivno.  
 
Na pomoč! 
 
Jasmina Vidmar, 
predsednica Sveta članic Gasilske zveze Slovenije 
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GRADIVA PREDAVATELJEV 
 
Posvet članic 2021, vsa predavanja si je mogoče ponovno ogledati v posnetku, ki je dostopen na 
spletnem mestu: https://www.youtube.com/watch?v=stE4Zm_Zmps&t=320s 
Gradiva predavateljev so zaradi možnosti ponovnega poslušanja zapisana v krajši obliki. 
  

AKTUALNOSTI V GASILSKI ORGANIZACIJI 
Janko Cerkvenik, predsednik GZS 
Franci Petek, poveljnik GZS 
 
Predsednik GZS Janko Cerkvenik je predstavil delo 
in aktualnosti na organizacijskem področju v 
gasilski organizaciji. Poudaril je, da so bile 
aktivnosti okrnjene, vendar so kljub vsemu vsi 
organi delovali po svojih najboljših zmožnostih. 
Tudi vsa večja tekmovanja, med drugim državno 
tekmovanje, so bila izvedena v okviru vseh danih 
ukrepov. 
Pohvalil je mednarodno sodelovanje in delo 
predsednika CTIF, tov. Milana Dubravca, ki je član 
naše organizacije. Pohvalil je znanje in pomoč 
vseh naših gasilcev, ki so pomagali v požarih v 
Makedoniji.  
Napredek je bil tudi v založniški dejavnosti. Izdan 
je bil Priročnik o protokolu, v izdaji sta še Priročnik 
za delo članic in njihova vloga v gasilski 
organizaciji ter Priročnik o komuniciranju in stikih 
z javnostmi. 
Predstavil je delo v letu 2022 in se nadejal, da bo 
bolj aktivno v smislu, da nam epidemija ne bo preveč »rezala« dejavnosti. V prvi polovici leta nas 
čaka Posvet predsednikov in poveljnikov GZ in v mesecu aprilu Plenum GZS.  
Poudaril je tudi pomen pozitivne komunikacije in prenos informacij znotraj organizacije in navzven. 
 
 
 
 
 

Plenum 2021 



32. posvet predsednic komisij za članice v GZ, 2021 
 

 
 

9 

Poveljnik GZS  je predstavil delo in aktivnosti na operativnem področju v gasilski organizaciji. Tudi 
sam je povedal, da so bile aktivnosti okrnjene. Vendar se je opravilo vse nujno in potrebno delo. V 
izidu je tudi priročnik na operativnem področju Vozila na alternativni pogon in ukrepanje v nesrečah 
in požarih, v pripravi pa so gradiva za temeljna usposabljanja, ki naj bi bila dokončana do junija 2022 
ter terminološki gasilski slovar. V urejanju je Zakon o gasilstvu in Status gasilca. 
Uspešno je bilo izvedeno državno tekmovanje v Celju in je to kot predpriprava za Olimpijado, ki nas 
čaka v letu 2022. 
 

         
                                                                                              Državno tekmovanje v Celju 

 
 

NASLEDSTVENO KADROVANJE V GASILSKI ORGANIZACIJI 
Janko Cerkvenik, predsednik GZS 
 
Ob vsakih volitvah se sprašujemo in iščemo vodstvene kadre za odgovorne funkcije.  
Menedžment je proces vodenja in izvajanja. Pri tem je pomembno: 

 planiranje, 
 organiziranje, 
 vodenje, 
 nadzor ljudi z namenom doseganja zastavljenih ciljev. 

V prvi vrsti je predsednik poudaril komunikacijo, ki je zelo pomembna na vseh nivojih gasilske 
organizacije in na tem področju moramo dati veliko poudarka. 
Predavanje je razdelil na dva dela: 

 Kaj narediti pred koncem mandata, pred volitvami? Kako pripraviti kandidata za vodilno 
funkcijo? 

 Kako se pripraviti na nov mandat? Kakšen naj bo kandidat po izvolitvi? Kakšne so naloge in 
kako jih opravljati? 
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Poudaril je, da se moramo članice same izboriti mesto na položajih in za določeno funkcijo. In na to 
moramo biti pozorne tudi v prihodnje. Pri tem poudarja, da imamo članice pri kadrovanju 
pomemben vpliv in pomen.  
Dotaknil se je, kakšen mora biti vodja in kakšen je avtentični vodja, kako mora potekati sodelovanje 
med poveljnikom in predsednikom na vseh nivojih. 
Poudarek je tudi na čustveni inteligenci – na čustvenih in osebnostnih kompetencah ter medosebnih 
kompetencah. 
Pri vodjih je potrebno, da so zrele osebnosti, imajo svojo čast, stojijo za svojimi dejanji in 
besedami. Predvsem pa morajo biti po duši vzorniki, motivatorji, svetovalci, mentorji.  
Na kakšen način in kako pripraviti posameznika ali posameznico na prevzemanje funkcij v društvu, 
pa je najbolje, in na kaj moramo biti pri kadrovskem menedžmentu biti pozoren, da prisluhnete 
celotnemu predavanju predsednika. 
 
 

POŽARI V MAKEDONIJI  
Blaž Turk, direktor-poveljnik ZGRS Sežana 
 
Blaž Turk je predstavil, ko so naši gasilci priskočili na pomoč pri gašenju požarov v Severni 
Makedoniji. Opisal je pot skupin, ki so se odpravile v Makedonijo, kakšne je bila pot in kako so se 
spopadali z njo. V nadaljevanju je opisal spopadanje z nalogami, ki so bile vse prej kot lahke in ne 
leto, bile so zelo zahtevne in precej nevarne. Celoten opis pomoči, delovanja ekip in sodelovanja s 
tujimi silami je zelo zanimiv in vreden poslušanja. 
Blaž Turk je podrobno opisal celotno dogajanje v Makedoniji, prikazal nekaj filmčkov, kako je gašenje 
potekalo in kako so bili požari v resnici zelo nepredvidljivi in nevarni. 
 
Predstavljen pa je tudi intervju z Blažem Turkom, kjer opisuje sodelovanje v Severni Makedoniji in 
se dotakne predvsem njegovih občutkov pri reševalni akciji. Resnično vredno branja! 
 

INTERVJU Z BLAŽEM TURKOM: 
Izzivi in tveganja poklicnega in prostovoljnega gasilca v eni osebi 
(vir:https://si.aleteia.org/2021/10/05/tudi-do-20-ur-na-dan-tveganja-za-druge-vedeli-smo-da-bodo-prisle-kriticne-situacije/) 

 
Blaž Turk prihaja iz Komna. Gasilec je postal, še preden je šel prvič v šolo. To je preraslo v njegov 
poklic – zdaj je direktor in poveljnik poklicne gasilske enote v Sežani in prostovoljni gasilec v 
domačem kraju. Bil je vodja prve skupine gasilcev slovenske odprave – v dveh skupinah je skupaj 
sodelovalo 99 pripadnikov začasnega sestava, ki jih je Slovenija poslala v Severno Makedonijo. Ta 
ekipa je pred dvema mesecema uspešno opravila misijo v Severni Makedoniji, kjer so divjali obsežni 
požari.  
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Požari v Makedoniji 

Kakšen je bil vaš delokrog pri gašenju in reševanju vasi v okolici Berova v Severni Makedoniji? 
Na območju požara je bilo več vasi, ki so bile ogrožene ali potencialno ogrožene. Naša naloga ni bila 
evakuacija ljudi, ampak smo se postavili na obrambno linijo ob vaseh in skupaj z domačini, vojsko, 
policijo, lokalnimi oblastmi obranili fronte požara, da niso prišle do vasi. Tako smo obranili tudi vasi. 
 
Kako se človek počuti, ko je tako obsežen ogenj nekaj deset metrov ali nekaj metrov od njega? 
Razmere so bile zelo nevarne. Požar se je razvijal zelo hitro. Doživljali smo njegove vrtince, preskoke, 
ki jih v Sloveniji nismo vajeni na tak način. Požar se je na nekaterih mestih v nekaj sekundah razširil 
na območje 200 x 200 metrov. Morali smo umakniti svoje gasilce in vozila, lahko bi se kaj zgodilo. 
Na srečo so gasilci zelo dobro izurjeni, pripravljeni, imajo zelo kakovostno zaščitno opremo. Vedeli 
smo, kje so smeri umika. A če bi se kaj zalomilo, bi se lahko zgodile poškodbe, okvare vozil, morda 
bi kakega tudi izgubili. 
 
Brez pretiravanja – dejansko ste tvegali življenja in vsekakor tudi poškodbe. 
Pri tako velikih požarih je jasno, da gre za odhod v tvegane razmere, da smo na preizkušnji, da bodo 
tudi kritične situacije. Tega smo se zavedali vsi. Bili smo bistveno bolj ogroženi, kot če bi šlo za manjši 
požar. 
 
Kako ste čutili naklonjenost, hvaležnost, morda tudi ganjenost tamkajšnjih ljudi? 
To je neverjetno. Hvaležni so bili, takoj ko so nas videli, ko smo komaj prišli. Njihov gasilski sistem ni 
tako dobro razvit kot pri nas. Tu je še govorna bariera, ki je bila manjša v primerjavi z gasilci iz drugih 
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držav. Hvaležnost smo čutili vsako sekundo. V vaseh smo dobili hrano, pijačo, vsakršno podporo, 
okvare so logisti uredili s pomočjo lokalnih mehanikov. Mi smo bili njihovo edino upanje. Tega so se 
zavedali. 
 

 
Jutranji sestanek pred odhodom na delovišče. Blaž Turk sedi ob zidu z zvezkom. 

Se vam je kak dogodek še posebej vtisnil v spomin? 
Spomnim se, da je požar prišel do dveh hiš, ki smo ju obvarovali. Zdelo se je, da sta prazni oziroma 
nenaseljeni, ker v času, ko se je požar približal, ni bilo nikogar tam. Ogenj se je že dotaknil ostrešja, 
prišel je do zidov. To smo pogasili in nadaljevali intervencijo. Ko smo se zvečer vračali, smo v hišah 
videli luči in spoznali, da v njih dejansko ljudje živijo. Uspelo nam jih je obvarovati, ampak šlo je za 
milimetre in sekunde. Veseli smo tega.  
Po sedmih dneh nismo mogli več delati. Razmere so bile izredno zahtevne, vsak dan smo bili v 
nevarnosti, fantje so vsak dan delali okrog 12 ur, nek dan tudi 20 ur, da smo zaključili delo. Po tednu 
dni ne gre več: preveč je žuljev, nevarnost za poškodbe se poveča, ljudje so izmučeni. Menjava je 
bila nujna. Prišla je druga slovenska enota. 
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Vas je pestilo tudi pomanjkanje spanca? 
Gotovo, to se je še bolj poznalo po vrnitvi v Slovenijo, ko adrenalin spusti in se razmere normalizirajo. 
Mi, vodstvena ekipa, smo spali še manj kot gasilci, saj smo z drugimi enotami in lokalnimi oblastmi 
sestankovali in usklajevali delo, leteli s helikopterji, da smo videli, kje je žarišče požara. Bili so dnevi, 
ko nismo spali praktično nič. Tudi gasilci so bili silno utrujeni, ampak izjemno motivirani. 
 
Spomin na pokojnega Žana 
“V preteklem tednu sem izvedel za novico, da je žal v prometni nesreči življenje izgubil še ne 20-letni 
Žan Kofol, ki je bil tudi član prve ekipe gasilcev, ki je gasila požar v Severni Makedoniji. Novica me je 
zelo pretresla, saj sva se še 25. septembra videla na interni analizi intervencije v S. Makedoniji. 
Spoznala sva se na poti v Makedonijo. Žan je bil izjemen mlad gasilec, poln energije, zanosa, znanja, 
pripravljen postaviti sebe pred ogenj in s tem zaščititi druge, nikoli ni odnehal, ko je bilo treba delati. 
Slava mu. Izrekam tudi iskreno sožalje družini in svojcem.” 
 
Kaj vas ne glede na tveganja žene v poklicno gasilstvo? 
Osnova je motiviranost, da nekomu pomagaš in širiš tovrstno znanje. Poskušamo se izobraževati za 
to, da bomo varno opravili svoje naloge. Moja osebna zgodovina je zanimiva. Stari oče je bil 
ustanovitelj gasilskega društva, oče je bil poklicni gasilec, brat je tudi, jaz sem, partnerka dela na 
upravi za zaščito in reševanje. V družini se veliko stvari vrti okrog gasilstva. To je moje življenje, to 
rad delam. Zavedam se nevarnosti, vem, da bi se marsikdaj lahko končalo bistveno drugače. Tudi v 
Severni Makedoniji. 
 
Je bilo tam kdaj kritično? 
Neka ekipa se ni javljala sedem minut. Tedaj sem vzel medicinsko ekipo in jo odpeljal na mesto, kjer 
so bili ti fantje. Pomislil sem na najhujše. Lahko bi koga izgubili. Tudi če vse narediš prav, je na tako 
velikih intervencijah mogoče, da se kaj zgodi. Odgovornosti se ne moreš izogniti. Če si vodja, si vodja. 
Na srečo je bilo vse v redu. Bili so na ogroženem območju, a v tistih minutah, ko smo jih klicali, niso 
imeli s sabo radijske postaje. Vse se je razpletlo dobro, ampak lahko se ne bi. Na tej intervenciji smo 
imeli le eno poškodbo prsta. Hvala Bogu, da je bilo “le” to. 
 
Kako s takšnim urnikom usklajujete družino? 
S partnerko imava hčerko. Med posredovanjem v Severni Makedoniji sva poklicala na pomoč stare 
starše, ker sem bil jaz tam, partnerka pa je bila v službi, da je urejala logistiko in formalnosti za našo 
misijo. Sicer se poskušamo usklajevati. Z družino preživim največ časa, kolikor se da. 
 
V žal tako razdeljeni državi gasilci doživljate veliko zaupanje praktično vseh. Kaj ljudje pri vas 
najbolj cenijo? 
Požrtvovalnosti, vrednot, ki jih gojimo gasilci, bi se lahko nalezli vsi. Ne glede na politiko, župana, 
lokalno, regijsko ali državno naravnanost politike. Tudi fantom pravim, da pustimo politiko in se 
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povsem osredotočimo na svoje delo. Morala, pripravljenost pomagati, nesebičnost – na ta način 
lahko gremo naprej in nismo odvisni od trenutne politike. Vsi politiki tako ali drugače cenijo naše 
delo. Tudi država se odzove, imamo njeno podporo. Tu ni dvoma. Gasilec je eden najbolj cenjenih 
poklicev v Sloveniji, ker delamo to, kar znamo. Naredimo in pika. Lepo je, ko dobimo zahvalo. Ampak 
to delo smo si izbrali, ker ga radi opravljamo.  Zato smo tudi uspešni. 
 
Kako za gasilstvo navdušujete mlade? 
Ko spremljam društva, ki delujejo v okolici, mislim, da jim mlade uspeva animirati kar dobro. Kljub 
poplavi aktivnosti, ki je nekoč ni bilo. Solidarnost, pomoč, skupinsko delo – tega se otroci naučijo pri 
gasilcih. V dobi, ki je zelo individualistična. Zelo malo ljudi poznam, ki so bili dejavni gasilci, nato pa 
so “zabluzili”. Praktično nič. Vedno smo rekli, da kdor je pri gasilcih, je pa gotovo v redu. 
Pomemben element je, da se ne dela za denar. Z izjemo poklicnih gasilcev gasilstvo temelji na 
prostovoljstvu. Tudi gasilski inštruktorji in mentorji v lokalnem okolju svoje delo opravljajo v prostem 
času in zastonj. Plačilo je “hvala” in rezultat, ki ga vidiš pri otrocih, da si jih usmeril v pravo smer. 
 
 

ORGANIZACIJA GASILSKE OLIMPIJADE V CELJU 2022 
Zvonko Glažar, podpoveljnik GZS 
 
Zvonko Glažar je predstavil organizacijo Gasilske olimpijade, ki bo od 17. do 24. julija v Celju. Za 
Slovenijo, Celje, predvsem pa celotno gasilsko organizacijo bo to enkraten dogodek, ki ga želimo v 
polni meri izkoristiti in doživeti. 
Na kratko je predstavil CTIF, mednarodno združenje gasilskih in reševalnih služb. Sledilo je 
predstavitev olimpijade našim vodstvenim državnim kadrom, ministru za obrambo, … Sledila je 
predstavitev, kako bo vse skupaj poteklo od otvoritvene slovesnosti do zaključka olimpijade – 
tekmovanja, priprave na tekmovanja, športna tekmovanja, prireditve na olimpijadi, nastanitve ekip, 
priprava orodja, pomoč gasilcev, logistična podpora, spremljajoče aktivnosti  in še mnogo drugih 
podrobnosti.  
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PREDSTAVITEV NOVEGA PRIROČNIKA ZA ČLANICE  
dr. Janja Kramer Stajnko, namestnica predsednika GZS 
 
Dr. Janja Kramer Stajnko je predstavila novi Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski 
organizaciji. V uvodu je prikazala, kako je priročnik razdeljen po poglavjih ter predstavila posamezne 
avtorje. V vsakem poglavju se je dotaknila vsebine, ki je predstavljena v posameznem poglavju. 
Predstavljena je bila tudi časovnica nastajanja priročnika, kako so se avtorji srečevali, dopolnjevali 
in pisali priročnik in kako je celoten izgled tudi nastal. 
Priročnik ima 10 poglavij: 

1. ZGODOVINSKI PREGLED DELOVANJA ČLANIC V GASILSKI ORGANIZACIJI (Helena Odlazek) 
2. DELOVANJE ČLANIC V MEDNARODNI ORGANIZACIJI CTIF IN GASILSKE PO SVETU (Marinka Cempre 

Turk) 
3. DELO KOMISIJ IN SVETOV TER NJIHOVE NALOGE (Tanja Gregorič) 
4. ČLANICE – SESTAVNI DEL MENEDŽMENTA V GASILSKI ORGANIZACIJI (Janko Cerkvenik) 
5. UNIFORMA ČLANIC V GASILSKI ORGANIZACIJI (dr. Janja Kramer Stajnko) 
6. USPOSABLJANJE ČLANIC V GASILSKI ORGANIZACIJI (Marinka Cempre Turk, Sanja Hleb Oset, dr. Janja 

Kramer Stajnko) 
7. IZVEDBA POSVETOV IN DRUGIH OBLIK DRUŽENJA V GASILSKI ORGANIZACIJI (Tanja Gregorič, Helena 

Odlazek, Pavla Ponikvar, Jasmina Vidmar) 
8. ČLANICE NA GASILSKIH TEKMOVANJIH (Jasmina Vidmar) 
9. OPERATIVNO DELOVANJE ČLANIC V GASILSKI ORGANIZACIJI (Sanja Hleb Oset) 
10. PORTRETI ČLANIC, KI SO ZAZNAMOVALE SLOVENSKO GASILSTVO (Marinka Cempre Turk) 

Priročnik bo izšel v mesecu decembru in ga že nestrpno pričakujemo in se veselimo branja ter 
predvsem uporabe v praksi. 
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AKTUALNOSTI V SVETU ČLANIC 
Jasmina Vidmar, predsednica Sveta članic GZS 
 
Jasmina Vidmar je predstavila aktualnosti v Svetu članic v zadnjih dveh letih. Predstavila je 
aktivnosti, kot so seje Sveta članic, organizacija in sodelovanje na regijskih posvetih članic, priprava 
Priročnika za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji, priprava prenovitve programa 
dopolnilnega usposabljanja gasilcev za vodenje članic, vključevanje v aktivnosti mednarodne 
delovne skupine CTIF – Ženske v gasilstvu, organizacijo posveta članic GZS, ki je bil izveden v spletni 
obliki. 
Podrobnosti dela Sveta članic v letih 2020 in 2021 je podrobneje predstavljen v nadaljevanju biltena. 
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PRIZNANJA NAŠIM ČLANICAM 
 

MIRA MARIJA ŠRAJ, 
PREJEMNICA PRIZNANJA MATEVŽA HACETA LETA 2021 
 

Mira Šraj je bila rojena je v družini, kjer je bilo gasilstvo močno 
zakoreninjeno. V PGD Boštanj, v katerem deluje še danes, se je leta 
1969 vključila kot mladinka in sicer v tekmovalno enoto mladink, s 
katero se je udeleževala občinskih in republiških tekmovanj. V želji po 
novih znanjih je leta 1974 opravila tečaj za vodjo enote in tečaj za 
sodnika gasilskih in gasilskošportnih disciplin. Kot sodnica se je 
udeleževala gasilskih tekmovanj na nivoju društva, gasilske zveze in 
Gasilske zveze Slovenije, trikrat pa tudi na državnem gasilskem 
tekmovanju bivše GZ Jugoslavije.  
Izobraževanje je njena stalnica, zato je opravila tečaja za vodjo enot in 
člane višjih poveljstev. Svoje znanje je dopolnjevala tudi na 
usposabljanjih za gasilske specialnosti, kot so za vodjo članic, mentorja 
mladine in predavatelja, pridobljeno pa je uspešno prenašala na mlajše 

generacije gasilcev in gasilk. V društvu je več kot tri desetletja opravljala delo tajnice, bila je 
mentorica mladim gasilcem in tekmovalnim enotam članic, članov in veteranov. En mandat je bila 
tudi predsednica društva. V Osnovni šoli Boštanj je več let vodila krožek za mlade gasilce. V GZ 
Sevnica je bila več mandatov vodja članic, članica Poveljstva, Upravnega odbora ter tudi 
predavateljica na tečajih, poklicno pa je 35 let opravljala naloge računovodje GZ in 14 let funkcijo 
blagajničarke. Bila je tudi delegatka na Kongresih in Plenumih GZS. Dva mandata je bila članica 
Poveljstva GZ Slovenije, 10 let je aktivno delovala kot članica različnih komisij. Za svoje 
požrtvovalno in aktivno delo je prejela številna priznanja in odlikovanja, ki so zdaj kronana še s 
priznanjem Matevža Haceta. 

 
                                                                        Prejemniki priznanja Matevža Haceta, Celje 2021  
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OB SLOVESU 
 
Vsak človek je zase svet, 
čuden, svetal in lep 
kot zvezda na nebu. 
(T.Pavček) 
 

PAVLA KOMAN, 
PREJEMNICA PRIZNANJA MATEVŽA HACETA LETA 2008 
 

Pavla Koman je bila rojena 23. januarja 1923. V gasilske vrste je vstopila leta 
1940 v PGD Krško. Med leti 1972 in 1988 je bila članica predsedstva GZ Krško, 
kjer se je največ ukvarjala z delom članic. Članice je stalno vzpodbujala k 
usposabljanju in doseganju boljših ter vidnejših rezultatov. Vzpodbujala jih 
je, da so se odločale za mentorstvo mladim gasilcem. Zavzemala se je za 
vstopanje članic v upravne odbore društev ter da se v vseh zvezah imenujejo 
komisije. Njeno aktivno in dolgoletno delo je pustilo sledove ne samo pri 
mladini in članicah GZ Krško, ampak tudi v regiji. 
Gasilci in gasilke so se od nje poslovili v novembru 2020. 
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SVET ČLANIC V LETU 2020 IN 2021 
 

LETO 2020 

1. Organizacija regijskih posvetov članic 
Regijski posveti so v letu 2020 bili datumsko določeni, vendar izvedba je bila zelo okrnjena zaradi 
epidemije COVID-19.  
Izvedena sta bila: 
- posvet Celjske in Savinjsko-šaleške regije, v Štorah, 15. 2. 2020, 
- posvet regije Ljubljana I, v Sori, 10. 1. 2021. 
 
2. Seje Sveta članic 
Svet članic je imel do konca leta 2020 dve seji, eno redno sejo in eno korespondenčno sejo. 
 
V mesecu januarju je bila 9. redna seja v Metliki. Predsednica je na njej poročala aktivnosti zadnje 
seje, opravile so analizo posveta članic GZS v Zrečah 2019, pripravile program za izobraževanje 
predsednic komisij za članice GR, GZ, PGD v Brežicah ter izbrale delovno skupino za pripravo novega 
priročnika za članice. Sprejele so sklep, da pri pripravi priročnika sodelujejo Elizabeta Čampa, Marko 
Pograjc, Tanja Gregorič, Jasmina Vidmar, Helena Odlazek, Sanja Hleb Oset in Janja Kramer Stanjko. 
Gostiteljica seje, predsednica Belokranjske regije, Martina Legan Janžekovič, je po seji članicam 
predstavila in pokazala še nekaj znamenitosti Metlike in njene okolice. Ogledale so si PGD Metlika, 
Gasilski muzej dr. Branka Božiča, vinsko klet v Metliki in obiskale Osnovno šolo »Brihtna glava« v 
Radovici. 
 
V mesecu februarju je bila izvedena korespondenčna seja. Na njej so članice odločale o potrditvi 
predloga lokacije dvodnevnega posveta Sveta članic GZS v Hotelu Cerkno v mesecu novembru 2020. 
 
3. Priprava priročnika za članice 
Na posvetu Sveta članic GZS je predsednik Janko Cerkvenik izrazil pobudo, da bi pripravili nov 
priročnik za članice, ki bi nadomestil trenutnega iz leta 1981. 
Na seji Sveta članic v Metliki, 18. 1. 2020, je bila izbrana delovna skupina za pripravo priročnika, v 
sestavi: Elizabeta Čampa, Marko Pograjc, Tanja Gregorič, Jasmina Vidmar, Helena Odlazek, Sanja 
Hleb Oset in dr. Janja Kramer Stanjko. 
8. 10. 2020 je bil izveden uvodni sestanek, kjer smo določili glavne teme ter naslov  priročnika in se 
dogovorili o tem, kdo bo prevzel katero področje.  
 
 
 
 



32. posvet predsednic komisij za članice v GZ, 2021 
 

 
 

22 

Naši dogovori (naslovi poglavij in izvajalec): 
NASLOV: PRIROČNIK O DELU IN VLOGI ČLANIC V GASILSKI ORGANIZACIJI 
POGLAVJA: 

- ZGODOVINSKI PREGLED DELOVANJA ČLANIC V GASILSKI ORGANIZACIJI  
(Helena Odlazek) 

- DELOVANJE GASILK V MEDNARODNI ORGANIZACIJI CTIF IN PO SVETU 
(Marinka Cempre Turk) 

- DELO KOMISIJ IN SVETOV TER NJIHOVE NALOGE 
(Tanja Gregorič) 

- ČLANICE - SESTAVNI DEL MENEDŽMENTA V GASILSKI ORGANIZACIJI 
(Janko Cerkvenik) 

- UNIFORMA ČLANIC V GASILSKI ORGANIZACIJI 
(dr. Janja Kramer Stajnko) 

- USPOSABLJANJE ČLANIC V GASILSKI ORGANIZACIJI 
(Elizabeta Čampa) 

- IZVEDBA POSVETOV IN DRUGIH OBLIK DRUŽENJA V GASILSKI ORGANIZACIJI 
(Pavla Ponikvar) 

- ČLANICE NA GASILSKIH TEKMOVANJIH 
(Jasmina Vidmar) 

- OPERATIVNO DELOVANJE ČLANIC V GASILSKI ORGANIZACIJI 
(Sanja Hleb Oset) 

             Urednik: Marko Pograjc. 
 
4. Priprava programa dopolnilnega usposabljanja gasilcev za vodenje članic 
Glede na predlog po spremembi, dopolnitvi programa dopolnilnega usposabljanja gasilcev za 
vodenje članic, se je organizirala delovna skupina v sestavi Elizabeta Čampa, Pavla Ponikvar, Helena 
Odlazek, Tanja Gregorič, Sanja Hleb Oset, Jasmina Vidmar in dr. Janja Kramer Stajnko. 8. 10. 2020 
so imele uvodni sestanek, kjer so pripravile smernice za pripravo programa usposabljanja. Do 
začetka decembra je morala vsaka članica delovne skupine pripraviti osnutek programa, vsebinske 
spremembe in kritično vrednotiti trenutni veljavni program. Pri vsebinskih spremembah je sodeloval 
tudi celoten Svet članic, in sicer s svojimi predlogi, ki se jih je pri pripravi programa tudi upoštevalo. 
 
5. Vključevanje v aktivnosti mednarodne delovne skupine CTIF – Ženske v gasilstvu 
Sestankov Komisije za ženske CTIF se je udeleževala namestnica predsednika GZS, dr. Janja Kramer 
Stajnko. Izvedena je bila ena virtualna seja, 16. 6. 2020, na kateri sta Slovenijo zastopali dr. Janja 
Kramer Stajnko in Neža Strmole (kot sekretarka CTIF). Glavna tema sestanka je bila »možnosti 
zaposlovanja žensk v gasilskih službah«. Prisotni so debatirali o različnih primerih iz svojih držav in 
iskali rešitve s katerimi bi se spodbujalo zaposlovanje žensk v gasilskih službah. Sicer pa predstavnica 
zaznava, da teme, ki jih zadnja leta obravnavajo, niso najbolj aktualne za naše prostovoljno gasilstvo 
in naše razmere, temveč se osredotočajo na poklicno usposabljanje in tematiko tega področja. 
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LETO 2021 

1.   Organizacija regijskih posvetov članic 
Regijski posveti so v letu 2021 bili še vedno zelo okrnjeni, nekaj je bilo vseeno izpeljanih.  
Izvedeni so bili v naslednjih regijah: 
- regija Ljubljana I, Sora, 10. 1. 2021, 
- Obalno-kraška regija, Krkavče, 9. 10. 2021, 
- Dolenjska regija, Potov vrh-Slatnik, 9. 10. 2021, 
- regija Ljubljana III, Domžale, 15. 10. 2021, 
- Pomurska regija, Srednja Bistrica, 16. 10. 2021. 
V nekaterih regijah so imeli že organizirane posvete, vendar so jih morali zaradi omejitev epidemije 
odpovedati oz. prestaviti na prihodnje leto. 
 
2.   Seje Sveta članic 
Svet članic je imel v letu 2021 tri redne seje (ena videokonferenčna) in 1 korespondenčno, planirana 
je še ena seja v mesecu decembru.  
 
V mesecu avgustu (26. 8.) je bila prva redna seja v tem letu. Predsednica je na njej poročala 
aktivnosti zadnje seje. Predstavljen je bil načrt in potek dela novega priročnika. Pogovor je tekel o 
delovanju in pregledu dela Sveta članic v letu 2020 in 2021. Predsednica Sveta članic Elizabeta 
Čampa je podala odstopno izjavo kot predsednica, in sicer iz osebnih razlogov.  
 
V mesecu septembru je bila izvedena korespondenčna seja za potrditve predstavnic članic na 
Plenumu 2021. Izvoljene so bile Jasmina Vidmar, Tatjana Plaskan in Tanja Gregorič. 
Na mesto predsednice Sveta članic je bila na Plenumu, 2. 10. 2021, izvoljena Jasmina Vidmar. 
 
V mesecu septembru (28. 9.) smo imele članice redno sejo (videokonferenčno) glede organizacije 
posveta za članice GZS, ki naj bi bil v Cerknem. Dogovorile smo nastanitve, predavatelje, delavnice. 
Dogovorile smo tudi rezervni plan, in sicer se posvet izpelje videokonferenčno enodnevno, v kolikor 
razmere v živo ne bodo dopuščale. 
 
V mesecu oktobru (18. 10.)  smo imele sejo, kjer smo dokončno potrdile posvet članic in organizacijo 
le-tega. Izvoljena je bila nova namestnica predsednice Sveta članic, Tatjana Plaskan. Pregledale smo 
plan dela in finančni plan za leto 2021. Ter pripravile novi plan za leto 2022. 
 
3. Ogled državnega gasilskega tekmovanja v Celju 
Državno tekmovanje v Celju je bilo izvedeno v mesecu juniju. Predsednica Sveta članic se je 
tekmovanja udeležila, članice Sveta so se udeležile individualno – kot sodnice, tekmovalke in 
gledalke. 
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4. Posvet za predsednice komisije za članice v GZ – dvodnevni 
Posvet za predsednice komisij GZ je bil planiran 20. in 21. novembra v Cerknem. Pripravljene so bile 
že vse delavnice in predavanja, vendar smo morali odpovedati zaradi slabih epidemioloških razmer. 
V primeru, da ne bi mogle izvesti posveta v živo, smo imele »plan B«, na osnovi katerega je bil 
izveden 32. posvet za članice (prvi virtualni), 20. novembra.  
 
5. Potrditev programa dopolnilnega usposabljanja gasilcev za vodenje članic 
V mesecu maju je bil s strani resornega ministrstva potrjen program dopolnilnega usposabljanja 
gasilcev za vodenje članic. Glavna sprememba je bila več praktičnih vsebin in manj teorije in 
poudarek na vsebinah, ki jih na terenu članice in vodje članic najbolj potrebujejo pri svojem delu. 
 
Predmetnik prenovljenega programa: 
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Prvi tečajniki po prenovljenem programu so se tako usposabljali 5., 6. in 13. novembra v ICZR Sežana. 
Predavatelji so bili Janko Cerkvenik, dr. Janja Kramer Stajnko, Jasmina Vidmar, Robert Okorn, 
Martina Jelovčan in Marinka Cempre Turk. 
Odzivi tečajnikov so bili pozitivni, bili so zadovoljni in aktivno so se povezali z namenom širjenja idej 
in pomoči pri delu s članicami. 
 

 
Skupina tečajnikov za vodja članic, Sežana 2021 

IN KAKŠNI SO VTISI LETOŠNJIH TEČAJNIKOV? 

»Tečaj je bil drugačen od vseh doslej - teoretičen. Dobra vsebina se mi je zdela protokol, pravila 
pozdravljanja in nošenja uniforme, poudarek na komunikaciji - tu bi se mi zdelo dobro, da bi se lahko 
preizkusili v različnih vlogah - kako reagirati kadar ni vse ok (spor, jezikanje, žaljenje), všeč mi je bila 
tudi priprava na sestanek in seveda končna priprava programa pa tudi tema o oglaševanju  
Glede debate okrog preimenovanja, se mi zdi da ni nič narobe, da je tečaj za vodenje članic, bi pa 
verjetno več članov obiskalo tečaj, če bi bil imenovan drugače, večina tem je namreč uporabnih tudi 
za člane.« :) 

Neža Čop, PGD Barje 
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»Tečaj mi je bil zelo zanimiv. Dobila sem ogromno znanja, ker sem se prvič srečala kaj je delo članic. 
Sploh pa je bila skupina top, sploh nas dežurni. In predavatelji, vse pohvale vsem.« 

 
Bernardka Pugelj, PGD Preska Medvode 

 
 
»Doletel me je privilegij, da sem se v novembru 2021 na ICZR v Sežani udeležila prvega tečaja za 
vodjo članic po novem programu. Že od samega pričetka je bilo vzdušje vzpodbudno, saj je kazalo, 
da smo v skupini same pozitivne osebe, kar se je tekom tečaja izkazalo za resnično.  
Z zanimanjem sem pričakovala tečaj, saj nisem vedela kaj me čaka, program tečaja je bil zgoščen, 
vsebina pa na prvi pogled zanimiva. Ko so se predavanja pričela, je bilo takoj jasno, da bo zanimivo 
in da bom izvedela mnogo novega, nekaj že poznanega pa osvežila in obnovila. Teme tečaja so 
izbrane tako, da pritegnejo, marsikatera vsebina pa se lahko uporabi tudi v poklicnem in osebnem 
okolju in ne le v gasilskih vrstah, seveda pa je bil poudarek na gasilstvu, predvsem na delu s članicami, 
kar je tudi cilj tečaja. 
Od tečaja sem pričakovala, da bom dobila odgovore na vprašanja, kako voditi članice, kako v tem 
hitrem času, ko večina hiti od službe do obveznosti, vmes pa morda najde kakšno minuto zase, 
motivirati članice za sodelovanje v gasilskem društvu, kako pridobiti nove članice in jih navdušiti za 
delo v gasilski organizaciji. 
Moja pričakovanja, s katerimi sem se tečaja udeležila so bila izpolnjena, še več, našla sem nove ideje, 
našla sem nov zagon. In krati sem našla tudi nova poznanstva, za katera upam, da jih bomo negovali 
tudi v bodoče. 
Predvsem pa me iskreno veseli spoznanje, da delujem v društvu, kjer imamo članice vso podporo 
vodstva, da se udeležujemo vseh aktivnosti v društvu, še več,  v to se nas članice celo spodbuja. V 
društvu članice sodelujemo tudi v organih društva in nikakor nismo pri ničemer zapostavljene. 
Zavedam se, da je to privilegij, ki ni povsod samoumeven.  
Vsekakor sem zadovoljna, da sem se tečaja udeležila in pridobila nova znanja in spoznanja, ki jih bom 
lahko koristno uporabila pri svojem nadaljnjem delu.« 
 

Karmen Matuš, PGD Podgorica Šentjakob 
 
»Zahvaljujem se vam za pridobljene informacije, ki bodo koristile pri delovanju v gasilskih vrstah kot 
tudi poslovnem in privatnem življenju.« 

Tanja Gorec, PGD Občine 
 

»Hvala za izjemno zanimivo predavanje s strani vseh predavateljev.« 
Olga Smolič, PGD Občine 
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"Za prijavo na izobraževanje za vodjo članic smo se odločili z namenom, da hkrati obnovimo svoje 
znanje, ter pridobimo nekaj novega znanja in idej pri delu s članicami, ter da dobimo odgovore na 
določene dileme in težave s katerimi se pri delu srečujemo. Program izobraževanja je izpolnil naša 
pričakovanja, saj je bilo v njem zajeto praktično vse, kar mora vodja članic vedeti in znati, da lahko 
dobro dela. Obnovili smo svoje znanje nošenja gasilske uniforme, spoznali kako primerno 
komunicirati s članicami in kako jih motivirati tudi takrat, ko zanimanje za delo pade. Pridobili smo 
veliko novega znanja s področja vodenja sestankov, ter komuniciranja z javnostjo. Zanimivo je bilo 
spoznati, kako so gasilke zastopane drugje po svetu, statistični podatki za Slovenijo pa so nas 
spodbudili k dodatnemu izobraževanju in nas izzvali, da v prihodnje zasedemo tudi pomembnejše 
funkcije na operativnem področju. Zelo pomembna pa so bila tako predavanja kot praktična izdelava 
»Programa za delo s članicami«, kar je zagotovo osnova za delo.  
Predavatelji so nas ves čas spodbujali k razmišljanju, sodelovanju, komunikaciji in izmenjavi mnenj. 
S svojim strokovnim znanjem, dostopnostjo in izkušnjami so na nas naredili zares velik vtis in nam z 
odgovori na naša vprašanja pomagali, da bo naše delo v prihodnje še boljše.  
Celotno izobraževanje pa ne bi bilo tako uspešno in zabavno brez naše super ekipe članic in člana 
Nina, ki smo se ujeli že v prvem trenutku in verjamem, da bomo naša poznanstva ohranjali in se tudi 
v prihodnosti še družili." 

Katja Tomažič (v imenu skupine tečajnikov), PGD Parižlje-Topovlje 
 
 

6. Vključevanje v aktivnosti mednarodne delovne skupine CTIF – Ženske v gasilstvu 
Sestankov Komisije za ženske CTIF se je v začetnih mesecih udeleževala namestnica predsednika 
GZS, dr. Janja Kramer Stajnko in v drugi polovici leta Jasmina Vidmar. Vsak mesec je bila izvedena 
virtualna seja in predstavljene so različne teme, me drugim ženske v gasilstvu in skrb za zdravje, 
predstavljene so bile korejske gasilke in njihova zgodovinska pot ter vloga v gasilstvu. Večina tematik 
je namenjena bolj poklicnim gasilkam. 

 
                                   Članice CTIF – Women in Fire and Rescue Services – na virtualnem srečanju, november 2021 
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7. Priprava priročnika za članice 
Po uvodnem sestanku v oktobru 2020 je delovna skupina v sestavi Marinka Cempre Turk, Elizabeta 
Čampa, Janko Cerkvenik, Tanja Gregorič, Sanja Hleb Oset, Janja Kramer Stajnko, Helena Odlazek, 
Pavla Ponikvar, Jasmina Vidmar pripravila svoj osnutek poglavja, ki smo se ga dogovorili. 
Marinka Cempre Turk: Delovanje članic v mednarodni organizaciji CTIF in gasilske po svetu ter 
Portreti članic, ki so zaznamovale slovensko gasilstvo 
Janko Cerkvenik: Članice – sestavni del menedžmenta v gasilski organizaciji 
Elizabeta Čampa: Usposabljanje članic v gasilski organizaciji 
Tanja Gregorič: Delo komisij in svetov ter njihove naloge 
Sanja Hleb Oset: Operativno delovanje članic v gasilski organizaciji 
Janja Kramer Stajnko: Uniforma članic v gasilski organizaciji 
Helena Odlazek: Zgodovinski pregled delovanja članic v gasilski organizaciji 
Pavla Ponikvar: Izvedba posvetov in drugih oblik druženja v gasilski organizaciji 
Jasmina Vidmar: Članice na gasilskih tekmovanjih 
13. 1. 2021: delovna skupina je imela prvo videokonferenčno srečanje, kjer smo imeli in predstavili 
osnutke svojih poglavij.  
10. 2. 2021: videokonferenčno srečanje, pregled vseh osnutkov in dajanje novih napotkov, pripomb, 
idej za dopolnitve in spremembe.  
10. 3. 2021: delovno srečanje na GZS – pregled vseh poglavij in dopolnitve. 
24. - 25. 4. 2021: delovno srečanje v Padni – podroben pregled vseh poglavij in dopolnitve. 
26. 5. 2021: delovno srečanje na GZS - pregled popravkov dogovorjenih v Padni, dodale smo 
konkretne smernice in ideje za dopolnitve, dve poglavji še nista bili primerni in smo jih postavljali na 
novo.  
3. 7. 2021: delovno srečanje na Vranskem – ponovno podrobno branje in dopolnitve, urejanje 
fotografij, dogovori za uvodne strani in platnice. 
10. 8. 2021: videokonferenčno srečanje – pregled stanja, ugotovitev delovne skupine, da so poglavja 
v večini dokončana, razen dveh (»Posveti« in »Usposabljanja«). Skupni dogovor skupine je, da se 
poglavji »Posveti« in »Usposabljanja« razdelita med ostale člane delovne skupine, ki obe poglavji do 
konca meseca dokončajo. 
30. 8. 2021: branje in urejanje dveh poglavij.  
5. 9. 2021: delovno srečanje v Bistrici ob Dravi – srečanje z oblikovalcem in dogovori glede 
oblikovanja. Zadnje temeljito branje in popravki. Priročnik gre v branje lektorici, recenzentki in 
uredniku ter v prve osnutke naredi oblikovalec.  
20. 10. 2021: delovni sestanek na GZS – temeljito branje in pregled. Dogovor, da vsi preberemo vsa 
poglavja temeljito in po oblikovanju podamo popravke. To smo večkrat naredili. 
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PROGRAMI IN POROČILA REGIJSKIH KOMISIJ ZA 
ČLANICE ZA LET0 2020 IN 2021 

 

BELOKRANJSKA REGIJA 
Martina Legan Janžekovič, predsednica Belokrajnske regije  
 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Črnomelj: Renata Jakša  
GZ Metlika: Irena Bajuk Fir  
GZ Semič: Alenka Kofalt  
Število PGD v regiji: 54 
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CELJSKA REGIJA 
Zapisala: Doroteja Jazbec, predsednica Celjske regije  
 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Laško: Martina Dornik Snoj  
GZ Radeče: Doroteja Jazbec  
GZ Celje: Bernarda Soršak  
GZ Zreče – Vitanje: Jasmina Vidmar  
GZ Vojnik – Dobrna: Stanka Repas  
GZ Šentjur: Breda Županc  
GZ Šmarje pri Jelšah: Natalija Šolinc  
GZ Slovenske Konjice: Zlatka Ogrinc  
Število PGD v regiji: 79 

 

Program dela Komisije za delo s članicami v regiji za leto 2021: 

 Naloga Časovni okvir Nosilci dejavnosti 
1. Seje komisije vse leto, po dogovoru Celje in  

predsedujoča GZ  
2. Udeležba na sejah Sveta članic vse leto, po dogovoru GZS 
3. Izobraževanja članic 

- Izobraževanje predsednic in namestnic 
PGD in GZ 

- Izobraževanje predsednic 

vse leto 
marec 
 
 

GZ, regija, GZS 
marec 
 

4. Posvet Celjske in Savinjsko-šaleške regije september-oktober SA-ŠA regija 
5.  Sodelovanje z ostalimi GZ in regijami vse leto  
6. Udeležba na tekmovanjih vse leto regija, GZ 
7. Sodelovanje na paradah pri obletnicah vse leto  
8. Florjanova regijska maša maj  
9. Pohod članic GZS junij GZS, GZ Novo 

mesto 
10. Sodelovanje na državnem tekmovanju 

Celje 
junij GZS 

11. Dvodnevni posvet članic GZS 20. in 21. november GZS 
12. Udeležba na medgeneracijskem srečanju 

funkcionarjev celjske regije 
november/december Regija, GZ 
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Poročilo dela za leto 2020 

Celjsko gasilsko regijo sestavlja osem gasilskih zvez in vsaka izmed njih ima Komisijo za delo s 

članicami, ki jih vodijo Bernarda Soršak (GZ Celje), Martina Dornik Snoj (GZ Laško), Doroteja 

Jazbec (GZ Radeče), Zlatka Ogrinc (GZ Slovenske Konjice), Breda Župnac (GZ Šentjur), Natalija 

Šolinc (GZ Šmarje pri Jelšah), Stanka Repas (GZ Vojnik – Dobrna) in Jasmina Vidmar (GZ Zreče – 

Vitanje), v njih pa je v 79 prostovoljnih gasilskih društvih skupno razporejenih 3584 gasilk in še 289 

žensk v starosti 16-18 let (podatek iz Vulkana, 20. oktober 2021).    

Leto 2020 je že v spomladanskem času »pokazalo zobe« s pojavom koronavirusa v Sloveniji, a k 

sreči nam je še pred tem 15. februarja uspelo organizirati posvet celjske in savinjsko-šaleške regije, 

ki je v letu 2020 potekal v Štorah.  

 

 
Posvet celjske in savinjsko-šaleške regije v Štorah, februar 2020 

 
Prisluhnile smo strokovni temi gašenje fotovoltaike in osvežile ter dopolnile znanje iz področja 

kemije v gasilstvu, ob koncu pa si ogledale Poklicno gasilsko enoto Celje, vključno z njihovim Api 

centrom in staro gasilsko lestvijo iz leta 1930. Posvet je bil pravzaprav edina aktivnost na ravni gasilk 

celjske regije, ki smo jo še pred vse slabšimi zdravstvenimi razmerami, uspeli izpeljati. Z mesecem 

majem so se članice po nekaterih matičnih društvih, kjer je bil dogodek organiziran, udeležile t.i. 
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Florjanovih maš, na katerih se gasilci poklonimo našemu zavetniku in priprošnjiku sv. Florjanu. 

Omeniti velja zanimivo obliko druženja, v katerem gasilke (in gasilci) tradicionalno prepletajo stare 

igre in družabni dogodek – zabijanje žebljev v GZ Slovenske Konjice (PGD Draža vas). 

 

Poročilo dela za leto 2021 

Leto 2021 je bilo že nekoliko bolj prijazno tudi za gasilke in naše aktivnosti, saj smo se nekako 

spoprijele s tem, da zadane načrte poskušamo realizirati v skladu z epidemiološko sliko v državi in 

konkretno tudi domačem kraju. GZ Slovenske Konjice je izvedla tradicionalni pohod članic, ki ga je 

organiziralo PGD Tepanje, prav tako pa so pohodne korake ubirale članice GZ Šentjur na pohodu v 

organizaciji PGD Dolga Gora.  

 

 
Ekipa članic B PGD Zreče na državnem tekmovanju v Celju 

 
Na državnem tekmovanju v Celju so tekmovale ekipa članic B iz PGD Zreče (GZ Zreče – Vitanje), 

ekipa članic B iz Nove Cerkve (GZ Vojnik – Dobrna) ter ekipa članice A iz PGD Mestinje (GZ 

Šmarje pri Jelšah). Na državnem tekmovanju, ki ga je letos gostila naša, celjska, regija, so bile naše 

članice vključene z več vidikov: kot tekmovalke, mentorice in tudi sodnice, pa tudi kakšen par pridnih 

rok za pomoč pri organizaciji tako velike športno-gasilske prireditve smo prispevale.  

Načrtovan regijski posvet (18. septembra 2021) v sodelovanju s savinjsko-šaleško regijo smo bile 

primorane odpovedati, saj so zaostreni ukrepi imeli za posledico nizko in obenem nezadostno število 

prijav.  
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                                          Sodelovanje članic na vaji GZ Radeče v domači papirnici 

 

Izvedena je bila taktična vaja GZ 

Celje, kamor so se vključile gasilke 

GZ Celje, podobno tudi operativna 

vaja z avtolestvijo v radeški 

papirnici, kjer so na vaji GZ Radeče 

aktivno prisostvovale tri gasilke. 

So pa samostojno operativno vajo, 

že osmo zapovrstjo, v oktobru 2021 

izvedle članice GZ Laško.   

Omeniti velja še, da ženske v 

vzdržljivostni preizkušnji Fire 

combat vse redkeje izostajamo, zaradi česar je prav GZ Zreče – Vitanje še toliko bolj ponosna, da so 

se tri njihove članice podale temu, strokovno in kondicijsko zahtevnemu podvigu naproti, med njimi 

se je letos z zadnjo udeležbo na tem tekmovanju poslovila večkratna državna prvakinja v ženski 

Operativna vaja članic GZ Laško 2021 
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kategoriji Anita Kotnik. Iz GZ Slovenske Konjice so bile članice vključene v izvajanje gasilske straže 

pri polnjenju plina in bile del usmerjevalne ekipe na dveh maratonih, kolesarskem in tekaškem. 

 
Po tekmi Fire Combat v Zrečah 

V letošnjem letu poteka obeležitev 150-letnice gasilstva v Celju, za namen česar so bile prisotne 

domače članice iz GZ Celje, ki so pomagale pri pripravi tematske razstave v City centru Celje in pri 

knjižnici. 

Že tradicionalna dogodka v GZ Radeče, krompirjada gasilk in bučna ustvarjalnica sta zaradi ukrepov 

v 2020 in 2021 odpadla, kakor večina aktivnosti na ravni društev in zvez po vseh regijah v korona-

obdobju, je pa 13 članic uspešno opravilo tečaj za gasilca pripravnika v letu 2020, z letošnjo jesenjo 

je občina Radeče tudi bogatejša za tri nove nižje gasilske častnice.  

Večina načrtovanih, novih in tudi že ustaljenih aktivnosti je na račun koronavirusnih okužb v zadnjem 

dobrem letu in pol padla v vodo, saj smo gasilci in gasilke še toliko bolj trdni v zavedanju, da sta 

zdravje in dobro počutje stanovskih članov in naših soobčanov na prvem mestu in se iz tega vidika 

nismo izpostavljali več kot je bilo priporočeno s strani stroke. A če je na ravni gasilskih zvez in 

celotne celjske regije morda zaznati primanjkljaj zaradi neizvedenih aktivnosti, so se po drugi strani 

v marsikaterem PGD okrepile medsebojne vezi. Članice so v ozkem krogu in v domačih, manjših 

okoljih, kolikor se je le dalo, na prostem, opravljale svoje pomembno poslanstvo mentoriranja 

mladine, in sodelovale pri splošnih društvenih aktivnostih.   
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Članice PGD Vitanje na dnevu odprtih vrat za šolarje 

Vse več je tudi gasilk, ki se odzivajo klicu na pomoč kot operativne članice, na ravni regije pa 

pomembno vlogo z razbremenilnimi pogovori opravlja zaupnica v GZ Zreče – Vitanje.  

Predsednice Komisij za delo s članicami celjske regije smo se v letošnjem letu sestale dvakrat, z 

zadnjo sejo v letu, ki bo kombinacija sestanka in ogleda strokovne vsebine (razstava ob 150-letnici 

gasilstva v Celju) pa nameravamo zaokrožiti koledarsko leto 2021 v decembru. 

V aktualnem mandatu 2018-2022 je mesto predsednice Komisije za delo s članicami celjske regije 

zasedala Jasmina Vidmar, vse dokler ni s sklepom Plenuma 2. oktobra 2021 postala predsednica Sveta 

članic GZS in sem njeno mesto vodenja eno stopnjo niže s 13. oktobrom 2021 (po sklepu seje 

regijskega sveta) prevzela Doroteja Jazbec. 

 
Čestitke Doroteje Jazbec v imenu gasilk celjske regije Jasmini Vidmar, novi predsednici Sveta članic GZS 
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Gasilke celjske regije smo seveda ponosne in zadovoljne, da je bila kot ustrezna za koordiniranje 
aktivnosti članic na nivoju celotne države, prepoznana ravno kandidatka iz naše regije in ji na novi 
poti želimo veliko uspeha. 
 
Kljub temu, da si ženske v primerjavi z moškimi težje utrgamo čas za prostočasne dejavnosti, saj 
poleg službe opravljamo še številna dela, ki pritičejo vlogi mame, žene in gospodinje, z aktivnostmi 
v domačih društvih ter tudi zvezah in regijah izkazujemo, kako pomemben del življenja nam 
predstavlja gasilstvo. Tako pomemben, da žrtvujemo marsikaj: zaseben čas, neprespane noči, tudi 
kdaj kak besedni udar. Temu navkljub je vredno. Kajti za seboj puščamo primerno organizirano in 

vse bolj napredno skupnost gasilk, dobro vzgojeno gasilsko mladino in pripomoremo k napredku in 
razvoju v matičnih društvih.  
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DOLENJSKA REGIJA 
Zapisala: Melita Blatnik, predsednica Dolenjske regije 
 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Novo mesto: Melita Blatnik 
GZ Šentjernej: Barbara Bašelj 
GZ Trebnje: Olga Smolič  
Število PGD v regiji: 86 

 

Program dela Komisije za delo s članicami v regiji za leto 2021: 

 Naloga Časovni okvir Nosilci dejavnosti 
1. Seje komisije vse leto, po dogovoru regija 
2. Izobraževanja članic vse leto regija, GZ 
3. Udeleževanje na posvetih in pri drugih 

aktivnostih 
vse leto 
marec 
 
 

regija, GZ 

4. Izvesti operativno vajo članic po dogovoru regija 
 

Poročilo dela za leto 2020 in 2021 

V začetku leta 2020 smo se članice začele udeleževati občnih zborov ter gasilskih tekmovanj v SSV. 
Zaradi epidemije se je nadaljevanje delovanja komisije na nivoju regije zaustavilo, saj smo tudi same 
ravnale odgovorno. Tudi rednih sej nismo imele, smo pa vse uredile preko mailov in telefonov.   
V  letu 2021 je komisija za članice RD imela dve seji.  5. in 6. junija so se najboljše ekipe članic 
udeležile državnega tekmovanja v Celju. V soboto 9. 10. 2021  v popoldanskih urah je  potekal 
Regijski pohod članic gasilk ter njihovih družinskih članov po Machovi poti. Zbrali smo se ob 14. uri 
pred gasilskim domom Potov vrh - Slatnik, kjer sta nas  pozdravila namestnik predsednika Dolenjske 
regije tov. Aleš Medle ter predsednik domačega društva tovariš Blaž Jerman. Ob koncu sta vsem 
pohodnicam in pohodnikom zaželela srečno in varno na poti. Vodja pohoda je bil g. Marjan Hren. 
Zaradi velikega obiska pohoda, saj se nas je zbralo okoli 82 pohodnic in pohodnikov, smo bili zaradi 
varnosti ter, da smo lažje sledili razlagi učne poti razdeljeni v dve skupini. Glede na to, da pa je mesec 
oktober - mesec požarne varnosti smo članice pri Sotočju treh studencev izvedle tudi operativno 
vajo.  
V gozdu se je  iskala  poškodovana oseba, ki ji je pri nabiranju gob zdrsnilo v dolino, pri tem pa si je 
poškodovala desno nogo.  Ob koncu pohoda  je pri gasilskem domu sledila še druga operativna vaja, 
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članic gasilk. Članice so pogasile požar, ter v zadimljenem prostoru iskale onemoglo osebo ter 
plinsko jeklenko. 
 

      

      
Pohod in operativna vaja 

 
V GZ Trebnje je bilo konec januarja 2020 organizirano že tradicionalno 
srečanje ter posvet gasilk GZ Trebnje; v začetku marca pa so se članice 
gasilke udeležile ogleda muzikala Ljubezenske prevare v Kulturnem 
domu Mengeš. 22. junija se je ob prazniku Občine Trebnje minister za 
obrambo Matej Tonin sestal tudi s predstavniki GZ Trebnje, članice pa 
so poskrbele za pogostitev.  Konec leta pa  se je organizirala delavnica 
v izdelovanju voščilnic za potrebe GZ Trebnje (voščilnice so članice 
izdelovale kar doma, saj so bila druženja prepovedana).  
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V juniju letošnjega 
leta so članice GZ 

Trebnje v sektorju 
Velika Loka 

organizirale in se tudi 
udeležile pohoda  

članic z 
izobraževanjem. 

 

 

 

 

 

 

GZ NOVO MESTO 
V GZ Novo mesto smo se članice v letu 2020 udeleževale občnih zborov PGD. Udeležile smo se tudi 
tekmovanj v SSV. Z začetkom corona krize drugih večjih aktivnosti ni bilo, saj so se članice odločile, 
da želijo ravnati odgovorno.  
V letu 2021, meseca maja, smo članice začele s pripravami na državno tekmovanje v Celju. Iz naše 
GZ se je tekmovanja udeležilo kar 10 tekmovalnih ekip. Sledilo je tudi kar nekaj skupnih treningov. 
Rezultati državnega tekmovanja pa so bili več kot odlični: 
Članice A PGD Grmovlje - 4. mesto in  
Članice B PGD Gabrje - 1. mesto, državne prvakinje. 
 
 

 

Prireditev ob občinskem prazniku 
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V velikem številu smo se udeležile  tudi regijskega pohoda članic po Machovi učni poti in sodelovale 
v operativni vaji. Ker je kar nekaj članic naše zveze operativk se redno udeležujejo tudi operativnih 
vaj po društvih. 
 
GZ ŠENTJERNEJ 
V GZ Šentjernej v letu 2020 zaradi pandemije ni bilo večjih aktivnosti. So pa članice vestno sodelovale 
kot mentorice na kvizu mladine.  Udeležile so se tudi Florjanove maše v Tolstem vrhu.  Meseca 
avgusta so imeli v GZ Šentjernej v sklopu Jernejevega- namesto klasičnega praznovanja in veselic, 
manjša srečanja s koncerti pri gasilskih domovih v vaseh po občini, kjer so članice pomagale pri 
pripravah in pogostitvah.  
Starejše gasilke iz Maharovca in članice B so se udeležile državnega tekmovanja v Celju 2021. 
Oktobra 2021 pa so se članice udeležile  tudi regijskega pohoda. Članice so aktivne tudi kot 
mentorice pionirčkom in mladincem. Po njihovih zmožnostih se udeležujejo tečajev in srečanj, ki pa 
jih  v teh časih ni veliko.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeleženke državnega tekmovanja v Celju 

Članice na pohodu
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GORENJSKA REGIJA 
Ana Zavelcina, predsednica Gorenjske regije 
 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Jesenice: Špela Košir  
GZ Kokra: Darja Knific  
GZ Kranjska Gora: Kristina Volontar  
GZ Škofja Loka: Tatjana Bernik  
GZ Tržič: Klara Bodljaj  
GZ Bled-Bohinj: Sabina Zalokar  
GZ Mestne občine Kranj: Špela Skubin  
GZ Naklo: Lučka Godnov  
GZ Cerklje na Gorenjskem: Klavdija Frelih 
Število PGD v regiji: 128 
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KOROŠKA REGIJA 
Zapisala: Leonida Matjaž, predsednica Koroške regije 
 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Dravske Doline: Leonida Matjaž 
GZ Dravograd: Ivanka Plešivčnik  
GZ Mežiške doline: Darja Gorenšek 
GZ Mislinjske doline: Silva Golob  
Število PGD v regiji: 33 

Program dela Komisije za delo s članicami v regiji za leto 2021: 

 Naloga Časovni okvir Nosilci dejavnosti 
1. Sodelovanje na občnih zborih in skupščinah 

PGD in GZ 
 Predstavnice članic 

2. Priprave in udeležba na tekmovanjih  Svet in poveljstvo KGO 
3. Izobraževanje članic za nazive in 

specialnosti  
 
 Posvet članic KGO 
 Praktične vaje na Regijskem poligonu 

Vse leto 
 
  
Oktober 

Svet in poveljstvo KGO 
 
Članice KGO 
 

4. Posvet predsednic In namestnic na GZS   Svet članic GZS 
5.  Posvet za veterane/ ke KGO  Regijska komisija za 

veterane 
6. Posvet sodnikov in testiranje  Sodnice in sodniki 
7. Seje članic KGO  Regijska predsednica 
8. Izobraževanje za članice KGO 

Izobraževanje sveta članic GZS 
November Regijska predsednica 

Svet članic GZS 
9. Sodelovanje na  okroglih obletnicah po PGD 

in GZ 
 Članice KGO 

10. Pohod na Uršljo goro Junij PGD, GZ, KGO 
11. Srečanje veterank in veteranov KGO Avgusta PGD, GZ 
12. Vključevanje članic – terenske vaje po GZ in 

PGD in sodelovanje na skupni regijski vaji 
 
 

Vodstvo KGO 

13. Posvet za predsednice komisij za članice v 
GZ - dvodnevni 

November Po zvezah – članice KGO 



32. posvet predsednic komisij za članice v GZ, 2021 
 

 
 

43 

14. Udeležba na posvetu predsednic komisij za 
članice v GZ 

Vse leto GZS 

15. Srečanje članic KGO November      Komisija za članice KGO 
Plan dela smo sestavile in ga prilagajale glede na covid situacijo. 
Stalne naloge: Redno poročanje posameznih aktivnosti predsednici za delo s članicami KGO. 
Sodelovanje z vodstvom in vsemi komisijami KGO in GZS! Upoštevanje navodil NIJZ-ja! 

 

Poročilo dela za leto 2020 in 2021 

 

V letu 2020 in 2021 smo članice aktivno sodelovale po društvih pri aktivnostih, ki so bile dovoljene 
glede na Covid razmere in v mehurčku. Program dela smo potrdile 5 .1. 2021. Dejavnosti, ki se bodo 
lahko izvajale v mehurčku in z upoštevanjem priporočil NIJZ, se bodo izvajale, ostale dejavnosti in 
aktivnosti pa se bodo izvedle, ko bodo to dopuščale razmere. 
Članice so bile aktivne po svojih društvih na operativnih vajah, čistilnih akcijah in strojnih dnevih. 
Konec leta 2020 so pomagale pri inventuri in pregledih društev. V spomladanskih mesecih letošnjega 
leta so sodelovale pri aktivnostih z mladimi ter aktivnostih RK pri razdeljevanju hrane za šibke 
občane in občanke. V mehurčkih so se aktivno pripravljale na Državno tekmovanje, pomagale pa so 
tudi pri pripravi mlajših ekip. 

 
 

 

 

 

 

 

Članice PGD Legen, državno tekmovanje 

 
 

 
 
 
 

Odhod članic B PGD Mislinja na državno tekmovanje 
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Odhod članic PGD Turiška vas na državno tekmovanje 

Članice Mežiške doline so pomagale pri čiščenju Ivarčkega jezera, Mislinjske doline pri čistilni akciji 
mestne občine ter pri cepljenju proti covid-19, več članic Koroške regije pa je prisostvovalo z 
darovanjem krvi na krvodajalskih akcijah.  

 

Meseca junija je potekal pohod po gasilski verigi na Uršljo goro z 86 
udeleženci. V poletnih mesecih so spremljale in pomagale mentorjem za 
delo z mladimi na taborih, pohodih in ostalih aktivnostih z mladimi. V 
mesecu oktobru so  Osnovnošolski mladini predstavile gasilsko 
dejavnost, mlajšim pa pred vrtci predstavile različne aktivnosti od vrvne 
tehnike do različnih tehnik gašenja v katerih so se lahko tudi preizkusili. 
 

PGD Mislinja, udeležitev tek-
movanja prvih posredovalcev 

 
 

Koroška regija je v letošnjem letu bogatejša za 1 
tehnično reševalko, 1 informatorko, eno gasilko, ki 
opravila GNPA, 17 operativnih gasilk in pa 29 
pripravnic. 
 
15. in 16. 10. 2021 je potekalo v Linzu izobraževanje 
mednarodnih sodnikov, ki so pripravljeni za 
GASILSKO OLIMPIJADO V CELJU 2022. 
Izobraževanja se je udeležila Leonida Matjaž 

PGD Mislinja društvena vaja članic 
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Izobraževanje sodnikov v Linzu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vaja članic GZMD, 19. 10. 2021 
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Sprejem Janje Garmbret 

 
13. 10. 2021 imamo planirano še usposabljanje gasilk Koroške regije v Libeličah. Upam, da ga bomo 
lahko izvedle glede na slabšanje epidemioloških razmer v Sloveniji. 
 
Članice v komisiji si delimo veliko lepih trenutkov, se medsebojno dobro razumemo in smo pri 
odločitvah enotne. Kljub razmeram v katerih živimo vemo, da bomo tudi to krizo prebrodile s 
skupnimi močmi. 
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REGIJA LJUBLJANA I 
Zapisala: Saša Kovačević, predsednica regije Ljubljana I 
 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Brezovica: Andrejka Jamnik  
GZ Dolomiti: Viktorija Bizjak Ogrin  
GZ Ljubljana: Sabina Pokovec  
GZ Medvode: Katja Vehar  
GZ Škofljica: Karmen Fabjan  
GZ Velike Lašče: Alenka Matjašič  
GZ Vodice: Maša Pintač  
GZ Dol Dolsko: Aleksandra Učakar  
GZ Horjul: Mojca Jazbar 
GZ Ig pri Ljubljani: Branka Šturm 
Število PGD v regiji: 107 

 

Poročilo dela za leto 2020 

Organizacija oz. sodelovanje pri organizaciji in udeležba na: 
10. 1. 2020, Posvet Regije Ljubljana I; http://www.regijaljubljana1.si/posvet-regije-ljubljana-i/ 
31. 1. 2020; Kviz spojka; http://www.regijaljubljana1.si/kviz-spojka-2020/ 
5. 9. 2021, Gasilska maša v ljubljanski stolnici; http://www.regijaljubljana1.si/kviz-spojka-2020/ 
 
V vseh zvezah, društvih so članice aktivne, a vsaka na svoj način, s svojo dinamiko. 
Kjer so predsednice mlajše, je poudarek na mentorstvu ekipam pionirjev, mladincev in pripravnikov 
ter tekmovanjem in seveda zelo aktivnemu vključevanju v operativo. Kjer so predsednice malček 
starejše, je v ospredju bolj druženje. V nekaterih društvih so starostne meje zabrisane, drugje močno 
poudarjene. Nekje članic B sploh nimajo, drugje so zlite z mladimi in odlično sodelujejo. Ponekod se 
članice A niti nočejo identificirati kot članice (kot ženske) in so pač preprosto gasilke (operativke, 
mentorice). Imamo tudi kar nekaj žensk predsednic društev. 
Korona je na splošno preprečila marsikatero dejavnost, so se pa članice vseeno udeležile 
izobraževanj (kolikor jih je pač bilo), seveda intervencij. Tekmovanj v preteklem letu ni bilo, letos pa 
se je nekaj ekip članic udeležilo občinskih tekmovanj, kjer so pač bila.   
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REGIJA LJUBLJANA I I 
Zapisala: Marija Novak, predsednica regije Ljubljana II 

 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Dobrepolje: Mojca Prhaj  
GZ Grosuplje: Majda Kastelic 
GZ Ivančna Gorica:  Darja Košak 
GZ Kočevje: Romana Marinč 
GZ Loški Potok: Jana Lavrič 
GZ Ribnica: Jana Petek Volčanšek 
Število PGD v regiji: 84 

 

Program dela Komisije za delo s članicami v regiji za leto 2021: 

 Naloga 
1. 2-3 seje 
2. posvet članic Regije Ljubljana II. – september – GZ Ribnica 
3. udeležba na izobraževanjih in posvetih, ki jih bo organiziral Svet članic GZS 
4. sodelovanje pri aktivnostih in dogodkih, ki jih bodo organizirale posamezne GZ 
 *Zaradi epidemije bomo program dela prilagodile razmeram. 

 

Poročilo dela za leto 2020-21 

Zaradi epidemioloških razmer ter preprečevanje širjenja okužb z COVID-19 je bilo tudi delo članic v 
Regiji Ljubljana II.  močno okrnjeno.  Komunikacija je potekala v glavnem preko mailov in telefona. 
Kljub temu pa so članice aktivno sodelovale pri dogodkih, ki so potekali v okviru posameznih PGD in 
GZ.  
Že v letu 2020 je bilo zaradi prepovedi druženja  in okužb COVID-19 odpovedano srečanje članic 
Regije Ljubljana II. , katerega vsako leto organizira druga GZ. V letu 2020 je bila za organizacijo 
zadolžena GZ Ribnica. Kljub pripravi in trudu organizatorja smo morali srečanje odpovedati.  V 
upanju, da bo letos boljše smo posvet prestavili  na leto 2021. Tudi letos smo začeli s pripravami in 
planirali srečanje članic za mesec september.  Žal pa so se razmere v državi znova poslabšale in zato 
zaradi epidemioloških razmer srečanja članic v takšni obliki, kot je bilo do sedaj, nismo mogli 
izpeljati. Prav zato smo se po pogovorih z GZ Ribnica odločili, da posvet predstavimo na naslednje 
leto in resnično upam, da nam tokrat uspe.  
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Sicer so članice sodelovale pri dejavnostih, ki so jih organizirale posamezne GZ in posamezna PGD  
(operativne vaje, tehnični dnevi, tekmovanja, dnevi odprtih vrat, slavnostne seje, prireditve ob 
obletnicah društev, …).   
Ekipe članic, ki so se uvrstile na državno tekmovanje, so se nanj aktivno pripravljale in tudi uspešno 
nastopile na državnem tekmovanju v Celju. Zavedamo se, da tudi z udeležbo na tekmovanjih 
pridobimo strokovno znanje, ki ga potrebujemo tako pri sodelovanju na intervencijah, kot tudi pri 
izobraževanju mladih gasilcev.  
Nismo pa pozabile tudi na izobraževanje, saj se zavedamo, da je potrebno gasilsko znanje ves čas 
nadgrajevati.  Kolikor je bilo možno so se udeležile različnih izobraževanj, ki so potekale po 
posameznih GZ  ter sodelovale tudi pri gasilskih vajah, ki so jih organizirala posamezna društva. 
 
GZ DOBREPOLJE: delovanje članic GZ Dobrepolje je bilo v letu 2020 zaradi epidemije praktično v 
mirovanju oz. z minimalnimi aktivnostmi, kar je odraz celotne situacije v državi.  
Pred razglasitvijo epidemije je v februarju 2020 v organizaciji GZ Dobrepolje potek tečaj gasilec 
pripravnik, ki sta ga obiskali in uspešno zaključili dve članici PGD Ponikve. Dne 9.4.2020 se je 5 članic 
PGD Ponikve pridružilo ekipam CZ, ki so po vasi raznosile maske in rokavice. Opremo je priskrbela 
CZ Dobrepolje.  
V letu 2020 je odpadlo veliko dogodkov ali pa so bili le ti organizirani v manjšem številu.  
V PGD so praznovali 90. Letnico, ob kateri so uspeli izdati zbornik. Pri nastajanju zbornika so 
sodelovale tudi članice. Na slavnostni seji, ki je potekala v ožji sestavi,  sta dve članici prejeli priznanje 
GZ Dobrepolje III st. in dve članice priznanje GZ Dobrepolje II stopnje dve članici.  
 
GZ GROSUPLJE: zaradi epidemioloških razmer je delo članic potekalo v glavnem v okviru posameznih 
PGD.  Ena članica je opravila dve specialnosti. V letu 2021 pa je tečaj za gasilca pripravnika opravilo 
14 članic in tečaj za operativnega gasilca pa 6 članic. 
 
GZ IVANČNA GORICA: članice so sodelovale pri vseh dejavnostih, ki so bili organizirani v posameznih 
društvih. Načrtovanih smo imele precej srečanj, katere nam je nekaj uspelo izpeljati. Izpeljali smo 
različna tekmovanja in izobraževanja. 
 
Tekmovanja (članic) v letu 2020 in 2021: Pokalno tekmovanje v SSV - tekme so potekale od januarja 
2020 do marca 2022. Bile so predvidene štiri tekme, zadnja v Zbiljah (14.3.2021) je odpadla zaradi 
epidemije. Tekmovanja sta se udeležili tudi ekipi članic PGD Ivančna Gorica in PGD Krka.  5. in 6. 
junija 2021 je potekalo državno gasilsko tekmovanje v Celju (prestavljeno iz leta 2020), katerega so 
se udeležile članice A PGD Krka in članice B PGD Korinj. 16.10.2021 je potekalo občinsko tekmovanje 
v Sektorju Višnja Gora. Tudi tega tekmovanja se je udeležilo … ekip članic A,  … ekip članic B in 1 
ekipa starejših gasilk. 
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Članice so se udeležile tudi različnih izobraževanj: tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata 
(2021) – ena članica, PGD Višnja Gora; tečaj za inštruktorja (2021) – ena članica PGD Višnja Gora; 
usposabljanje za delo s helikopterjem (2020) – ena članica PGD Stična 
tečaj za pripravnika (2021) – 2 članici; tečaj za pripravnika (2021) – 2. članici;  tečaj za pripravnika 
(2021) – 1 članica ;  tečaj za pripravnika (2021) – 9. članic. 
V PGD Dob pri Šentvidu so po nekajletnem premoru sestavili ekipo članic A, ki so pridno vadile do 
konca oktobra, ko je epidemija ustavila utrip celotnega društva.  Izpeljale so tudi pohod gasilk na 
Gradišče in se udeležile pohoda na Zaplaz.  
Nekatere članice so imele tudi sestanke preko ZOOM -a. Kljub vsemu so gasilke bile aktivne pri vseh 
aktivnostih katere epidemija dopuščala. 
V Temenici so članice ves čas stale ob strani gasilcem, saj so začeli z gradnjo novega doma. 
V Višnji Gori so kot vsako leto pripravili pohod po Jurčičevi poti, pri kateri so sodelovale tudi 
višnjanske gasilke.  
 
Leto 2020 in 2021 je bilo precej naporno, saj nam je Corona – bolezen sodobnega časa prinesla veliko 
preizkušenj.  
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Utrinki iz občinskega tekmovanja                                           

GZ KOČEVJE: leto 2020 je bilo za vse nas posebno leto. Na redni seji smo sprejele program dela. Ker 
pa smo se tekom celega leta srečevali z razglašeno epidemijo, smo morali upoštevati vladne ukrepe 
za preprečitev širjenja nalezljive bolezni Covid -19, smo tudi delo komisije in izvajanje aktivnosti 
prilagodile tej situaciji. Maja 2021 smo se sestale na redni seji, kjer smo pregledale dosedanje 
aktivnosti in sprejele smo program dela za leto 2021.  
V maju in juniju so potekale vaje za državno tekmovanje v Celju. Zaradi situacije se je tekmovanja 
namesto štirih ženskih ekip udeležila samo ena ekipa starejših članic.  
V juliju smo se zbrale na devetem tradicionalnem  pohodu obujanja spomina na 18. mladinsko 
gasilsko olimpijado 2011 v Kočevju. Letos je bilo za nas to posebno leto, saj je minilo 10 let od 
olimpijade. Temu dogodku smo posvetile tudi aktivnosti komisije.  Da spomin na olimpijado in sam 
dogodek ne bi ostal pozabljen, smo članice organizirale vsako leto od leta 2012 spominski pohod. V 
lanskem letu je izvedba pohoda zaradi epidemije odpadla. Članice smo si zadale cilj, da skozi 
druženja in obujanja olimpizma spoznamo vsa društva v Gasilski zvezi. Pohoda se je udeležilo 47 
članic iz 7 PGD. Po zaključku pohoda smo organizirale družabne igre s tematiko poznavanja gasilskih 
veščin. Izdelal se je tudi prehodni pokal, v obliki olimpijskega ognja z maskoto » Florjanom »,  ki se 
je podeli zmagovalni ekipi na igrah. V ta namen smo organizirale tudi razstavo del in aktivnosti članic 
skozi desetletje od olimpizma do danes. Predstavljena je bila pot in naloge, ki smo jih članice izvajale. 
Sodelovale smo v različnih odborih in komisijah za posamezna področja. Zaupane so nam bile naloge 
urejanja bivalnih prostorov v nastanitvenih objektih, postavljale smo razstavo z ustvarjenimi izdelki 
natečajev. V času olimpijade smo bile vodje nastanitvenih objektov, nudile smo podporo press 
centru pri urejanju informativnega gradiva in biltenov, bile smo nočne receptorke, pomagale pri 
kurirski službi in ostali logistiki… Zaupane naloge smo opravile z odgovornostjo. Vse aktivnosti so 
zbrale v »spominski knjigi« oz. zborniku.   
V mesecu oktobru nismo izpeljale tradicionalne vaje članic. V ta namen se je po posameznih društvih 
izvedel »Dan odprtih vrat«, kjer se je poleg ostalih aktivnosti. 
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Družabne igre 

 

 
Pohod 
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GZ LOŠKI POTOK: zaradi razmer je bilo delo s članicami tudi v naši GZ močno okrnjeno. Članice so 
sodelovale pri aktivnostih po posameznih PGD.  
 
GZ RIBNICA:  članice GZ Ribnica smo se držale priporočil NIJZ in nismo delale skoraj nič dodatnega 
kot pa redne normalne aktivnosti po društvih. Nekatere so zelo aktivno vključene v intervencije, 
druge so bolj za vaje, tekmovanja in delo z mladino, spet tretje pa za urejanje gasilskih domov, skrb 
za dokumentiranje dogodkov in za zgodovino ... vključene smo pa tudi v delo GZ Ribnica tako, da 
kakšnih dodatnih dogodkov niti ne pogrešamo.  
V juniju je ekipa članic B iz PGD Sušje tekmovala na državnem tekmovanju v Celju, v oktobru pa smo 
sodelovale v gasilskem rellyu - tekmovanje z elementi gasilstva a brez preštevilčnega druženja, ki ga 
je organizirala GZ Ribnica.  
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REGIJA LJUBLJANA I I I 
Zapisala: Marta Moneta, predsednica regije Ljubljana III 

 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Domžale: Ani Grčar 
GZ Kamnik: Cvetka Slapnik 
GZ Komenda: Veronika Jenc  
GZ Lukovica: Marta Moneta 
GZ Litija: Barbara Cerar 
GZ Moravče: Marija Gotar 
GZ Šmartno pri Litiji: Suzana Kužnik 
Število PGD v regiji: 68 

 

Program dela Komisije za delo s članicami v regiji za leto 2021: 

 Naloga Časovni okvir Nosilci dejavnosti 
1. Seje komisije za članice april, maj Vsaka v drugi GZ 
2. Regijski posvet  Po dogovoru 
3. Izobraževanje za predsednice komisij za 

članice regije, GZ in PGD 
marec GZ Brežice 

4. Izobraževanje sveta članic (predsednic in 
namestnic) 

  

5. Medgeneracijsko srečanje  Po dogovoru 
6. 12. pohod članic GZS  GZ Novo mesto 
7. Kolesarjenje po regiji   
8. Posvet za predsednice komisije za članice v 

GZ (dvodnevni) 
november  

9. Novoletne delavnice   
 

Poročilo dela za leto 2020  

Poročilo za leto 2020 je v znamenju pandemije in  epidemije  covid-19. 
13. 3. 2020 bi morale imeti članice regije Ljubljana III po programu posvet regije, a smo ga morale 
odpovedati zaradi Covida-19. Članice so delale v CZ, bile v pomoč pri oskrbi starejših občanov in 
šivale zaščitne maske ter jih razdeljevale krajanom. V pomoč so bile v centrih za testiranje in pozneje 
v cepilnih centrih. Udeleževale so se izobraževanj, delale z mladino in bile v pomoč GZ in PGD. 
Sodelovale so pri gasilskih dnevih in dnevih odprtih vrat po gasilskih domovih. 
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Poročilo dela za leto 2021 

Leto 2021 smo bile članice še vedno pomoč v centrih za testiranje in cepilnih centrih. 
26. 9. 2021 smo organizirale kolesarjenje za članice regije.  13. 10. 2021 pa smo organizirale posvet. 
Članice pridno delamo z mladino, se izobražujemo, hodimo na intervencije. V mesecu požarne 
varnosti sodelujemo na dnevih odprtih vrat PGD, na tehničnih dnevih in gasilskih dnevih. 
 
KOLESARJENJE 
Septembra smo se članice odpravile na drugo kolesarjenje po naši regiji.  Megleno jutro se je 
prevesilo v lep sončen dan. Ob deveti uri smo se zbrale pri CZR v Domžalah, kjer so nas pričakali 
poklicni gasilci in nas presenetili z jutranjo kavo in darilci, predsednica komisije za članice GZ 
Domžale pa z rogljički, da smo se lažje podale na pot. Pot nas je vodila ob reki Kamniška bistrca do 
Kamnika, kjer smo si privoščile sladoled. Potem pa naprej proti Mostam, kjer je bila naša druga 
postaja za sok in klepet. Pot nas je vodila skozi Mengeš nazaj proti CZR. Prevozile smo približno 28 
km. Polne lepih vtisov in dobre volje smo se odločile, da se naslednje leto spet odpravimo na 
kolesarjenje.

 
Članice Ljubljana III na kolesarskem srečanju 

 
GZ LUKOVICA (zapisala Marta Moneta) 
Članice GZ Lukovica smo se v soboto 6. 11. 2021 odpravile na ekskurzijo po Novem mestu. 

Zjutraj sta nas šoferja Janez in Gašper z gasilskimi kombiji odpeljala na železniško postajo v Ljubljano, 

ker nas je vlak odpeljal proti Novemu mestu. Po jutranji kavi nas je čakal vodnik. Opisal nam je 
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zgodovino Novega mesta. Ogledali smo si Novomeško katedralo, se sprehodili mimo  hiše Božidarja 

Jakca, mimo najstarejših hiš, skozi park, kjer so v poletnem času razne prireditve in koncerti. Pot 

smo nadaljevali skozi trg in drevored na obrobje mesta, kjer smo obiskale Gasilsko reševalni center 

v Novem mestu. Pričakala sta nas gasilca in bila začudena,  ker smo jih obiskale same članice. Prijazno 

sta nam razložila, kako poteka njihovo delo in nam pokazala vozni park. Zahvalile smo se za njihov 

prijazni sprejem in se sprehodile do gostišča, ker nas je čakalo kosilo, po kosilu smo se odpravile  na 

vlak in proti domu. Preživele smo lep dan po naši lepi Dolenjski, uživale v vožnji z vlakom in v dobri 

družbi. To je bila naša osma ekskurzija in z vsako smo spoznale drug del Slovenije in njihove gasilce. 

Ob vrnitvi smo sklenile, da bomo nadaljevale z našimi ekskurzijami po Sloveniji. Hvala GZ, ki nam to 

omogoči.  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GZ KOMENDA (zapisali Mihaela Poglajen in Veronika Jenc) 
V okviru GZ Komenda, je PGD Komenda prvo sestavo članic B ustanovilo leta 2001 in od takrat, z 
nekaj menjavami, vztrajamo še danes. S prihodom zavzetih članic v društvo, je društvo zacvetelo. 
Poleg tekmovalne desetine smo članice prevzele tudi pobudo za delo z mladimi, se izobraževale na 

                          GZ Lukovica na strokovni ekskurziji 
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vseh področjih, sodelovale pri urejevanju gasilskega doma, se aktivno vključevale pri pridobivanju 
sredstev za gasilski dom, ... Nekaj let za članicami B je bila ustanovljena desetina starejših gasilk, 
nato pa še desetina zelo uspešnih članic A. Sedaj imamo v društvu kar nekaj gasilskih častnic, sodnic 
gasilskošportnih disciplin, mentoric mladine, bolničark, namestnico poveljnika društva, operativnih 
gasilk, ... 
Zavedamo se, da smo gasilci uspešni le s sodelovanjem in medsebojnim zaupanjem, zato smo se 
članice B odločile, da medsebojne vezi utrdimo tudi z dvodnevnimi pripravami. V letu 2020, ko zaradi 
epidemije ni bilo tekmovanj, smo prvi vikend v septembru preživele na Celjski koči. Aktivnosti so 
bile usmerjene vzdrževanju telesne pripravljenosti, aktivnemu medsebojnemu sodelovanju in 
prijateljskem druženju. Prvi dan je bil namenjen pohodu po vrhovih okrog Celjske koče, spustu po 
jeklenici in vožnji s sanmi. Drugi dan smo posvetile kulturnemu izobraževanju. V Celju smo obiskale 
Celjski grad in muzeja v mestu, kot sta Pokrajinski muzej Celje in Muzej novejše zgodovine Celje. 
Sklep dvodnevnega druženja je bil, da naše druženje ponovimo naslednje leto.  
Tudi v letu 2021, tokrat drugi vikend v septembru smo obiskale Roglo. Sobota je bila namenjena 
pohodu na Lovrenška jezera in nato do koče na Pesku. Po krajšem počitku smo pot nadaljevale do 
Mašin žage in se s sedežnico zapeljale nazaj na najvišji vrh osrednjega dela Pohorja. Za zaključek 
dneva smo se sprehodile po poti med krošnjami. V nedeljo smo nekatere uživale v vožnji s sanmi na 
Zlodjevem, naša šoferka, ki je hkrati tudi predsednica komisije za članice, pa je zamenjala 
akumulator pri kombiju in nas nato odpeljala novim dogodivščinam naproti. Obiskale smo še 
Fontano piv in Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu. Za zaključek smo sprejele sklep, da bodo 
naše priprave ostale tradicionalne. Le kam nas bo naslednje leto odpeljala pot? 
 

                 
                                                                       Članice PGD Komenda na strokovnem posvetu  
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MARIBORSKA REGIJA  
Zapisala: Sanja Hleb Oset, predsednica Mariborske regije 
 

GZ v regiji in predsednice  

GZ Ruše: Petra Strnad  
GZ Maribor: Darinka Kodrič 
GZ Starše: Irena Vidovič Kovačič 
GZ Slovenske Gorice: Martina Zadravec 
Število PGD v regiji: 42 
 

Program dela Komisije za delo s članicami v regiji za leto 2021: 

Vsako leto sestavimo plan dela, ki  ga uskladimo s planom  dela Sveta članic GZS, potem pa plan 
regije dopolnijo še komisije po gasilskih zvezah. Poleg plana dela sprejmemo tudi smernice za delo 
naše komisije, katere smo uskladile s smernicami, ki so bile sprejete na seji Sveta članic. 
Komisija za delo z članicami Mariborske regije ima redne letne seje, ki so se v letošnjem letu glede 
na situacijo spremenile tako , da jih opravimo preko videokonference. 
Redno obveščam vse predsednice in jim posredujem vsa gradiva zapisnike sej UO in Poveljstva ter 
sej Sveta članic GZS. 
Posveti regij so prioritetna naloga Sveta članic. Izvajajo jih v vseh regijah tako, da tudi naša ni izjema. 
Na zadnji seji smo sprejele sklep, da ga tudi v letošnjem letu izvedemo, vendar se bomo prilagodile 
navodilom NIJZ. 

 Naloga Časovni okvir Nosilec naloge 
1. Organizacija regijskega  posveta članic 

( operativne delavnice) 
18. 4. 2020 GZ Maribor in preds. 

komisije za delo z 
članicami reg. 

2. Udeležba na seja Sveta članic  predsednica reg. 
3. Izobraževanja za predsednice komisij za 

članice regije, GZ in PGD  
28. 3. 2020 
GZ Brežice 

Svet članic 
 

4. Izobraževanje Sveta članic (predsednice, 
namestnice 

8.5.2020  
GZ Maribor 

Svet članic 
Komisija za članice GZ 
Maribor  

5. 12. pohod članic GZS (GZ Trebnje) 20.6.2020 
GZ Novo mesto 

-Svet članic 
 

6.  Medgeneracijsko srečanje GZS po dogovoru 
maj 2020 

- Svet članic 
- Svet veteranov 
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Poročilo dela za leto 2020-21 

 

 
 
GZ MARIBOR (zapisala Darinka Kodrič) 
Leto 2019 je bilo zaradi 70 let GZ Maribor in 150 
gasilstva na slovenskem še aktivnejše: 
Januar – 18. srečanje članic GZ Maribor v 
organizaciji PGD Korena, prisotnih 134 članic, večer 
nam je popestril čarodej Lucius. 

7. Spodbuditev nadaljevanja priprave knjige o 
delovanju članic 

stalna naloga - Svet članic 

8. Vaja regije MB  v mesecu požarne varnost po dogovoru 
september -
oktober 2020 

GZ Starše 
predsednica reg. 

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

21. in 22.11. 
2020 

Svet članic 

10. Šola za življenje po dogovoru Svet članic 
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Marec – udeležba na posvetu in 1. srečanju članic Mariborske regije v organizaciji GZ Slovenske 
gorice, prisotnih 70 članic GZ Maribor, na posvetu je naša članica – sodnica tov. Suzana Mlaker 
predstavila temo: Pogled skozi oči sodnice, tov. Darinka Kodrič pa je predstavila zgodovino delovanja 
članic v GZ Maribor zadnjih 70 let, ob koncu je sledil še 
zabavni del ob dnevu žena in druženje ob glasbi.  
 
 
April – 6. 4  Pohod članic na Donačko goro, udeležilo se ga 
je 34 članic in  z otroci in 13.4 Izobraževanja v PGD 
Dobrepolje sta se udeležili 2 članici 

Maj – posveta 
Mariborske regije 
v organizaciji GZ Ruše sta se udeležili 2 članici. 
Junij – na paradi ob gasilskem dnevu GZ Maribor je 
sodelovalo 65 članic. 
September – na svečanosti ob 150 letnici gasilstva v Metliki 
je sodelovalo 20 članic. 
Tekmovalne enote članic A in B, ter veteranke so 
sodelovale na občinskem  in regijskem tekmovanju, prav 
tako obiskujejo memorialna tekmovanja.  
Oktober - Sodelovale smo pri pripravi in izvedbi obletnice 
GZ Maribor – 70 let  - 11 članic. 

Ob jubileju smo naredile spominsko fotografijo z namestnico  predsednika GZS tov. Janjo Kramer 
Stajnko. 
 
November -  sodelovale smo pri 
pogostitvi na obletnici Gasilske brigade 
Maribor 70 let  10 članic. 
23. in 24. 11. Posvet članic GZS V Zrečah  
-  2 članici. 
27.11. Izobraževanje članic »Ko Oskar 
uči, strah dobi majhne oči!« Oskar 
Neuvirt  in poročanje iz 31. Posveta za 
predsednice komisij za članice – gasilke 
v gasilskih zvezah - 46 članic. 
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V leto 2021 smo vstopile s polnim zagonom. Na tradicionalnem 19. ponovoletnem druženju se nas 
je zbralo 144 članic iz 17 društev. Naš moto je bil: ”Tam kjer se križajo potrebe sveta in tvoji talenti, 
tam je mesto tvojega poklica”. Vendar je corona začasno zaustavila naše delo. Morali smo se 
spoprijet z novimi načini dela in sodelovanja. 
 

  
 
V letu 2021  je želja, da se po dolgem času srečamo premagala vse ovire. Članice PGD Brezje smo 
poiskale  pravo pot in organizirale oba srečanja. V naši neposredni bližini je čudovit gozd Stražun, ki 
ponuja sprostitev mnogim sprehajalcem. Če želiš združit srečanje članic in hkrati upoštevat 
priporočila NIJZ, ter skrbeti za svoje zdravje imaš idejo na dlani. 
Najprej smo organizirale srečanje članic 2. sektorja GZ Maribor, 18.9.2021. Zbrale smo se iz treh 
društev.  
»Gasilke PGD Brezje so nam pripravile lep sprejem. Ni manjkalo dobrot, ki so nam jih spekle. Nato 
smo se podale na pot po Stražunu. Ob hoji smo se naužile svežega zraka, se tu in tam ustavile, 
občudovale krošnje dreves in se okrepčale. V gasilski dom smo se vrnile polne energije. Med nas ste 
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vnesle  veliko dobre volje« je med drugim zapisala v zahvalo predsednica članic PGD Maribor-
Pobrežje tov. Slavica Narat. 
9.10.2021 se je 39 članic GZ Maribor udeležilo srečanja, ki je bilo nadgradnja prejšnjega srečanja. 
Organizirale smo orientacijski pohod po Stražunu. Razdelile smo se v skupine, ki so na poti reševale 
zabavne naloge z gasilsko tematiko. Na koncu je vsaka skupina morala sestaviti še geslo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GZ RUŠE (zapisala Petra Strnad) 
 
Dobre stvari pridejo k tistim, ki si jih želijo, boljše stvari pridejo k tistim, ki čakajo, najboljše stvari pa 
pridejo k tistim, ki ne odnehajo. Ne odnehamo tudi članice operativke GZ Ruše, ko s svojo 
prisotnostjo in aktivnostmi stojimo s člani operativci v koraku. Da to zmoremo, se veliko 
izobražujemo in si pridobivamo znanja z različnimi specialnostmi. Le ti sam lahko spremeniš svoje 
težave. Vse, kar potrebuješ, je pogum, da začneš in upanje, da ti bo uspelo. Aktivno smo se 
vključevale na intervencijah in kot prve posredovalke ob zastojih srca. Članice PGD Ruše so 
organizirale srečanje članic, članice PGD Lovrenc na Pohorju pa športne igre. Obe aktivnosti sta se v 
lanskem letu odvijali zadnjič, saj smo v planu dela za leto 2020 naredili manjše spremembe. Nikoli 
ne podcenjuj človeka, ki naredi korak nazaj. Morda je šel po zalet.  Vsem skupaj se nam zdi 
pomembno, da damo poudarek na skupnosti operativcev, saj smo vsi eno, tako operativke kot 
operativci.  
V okviru GZ Ruše smo izvedle tudi drugi enodnevni posvet članic MB regije v Lovrencu na Pohorju. 
Velika zahvala gre PGD Lovrenc na Pohorju tako za prostore, zunanje površine in pomoč pri izvedbi 
posveta. Hvala predsedniku in poveljniku društva za posluh. V imenu članic se zahvaljujem tudi vsem 
inštruktorjem in njihovim pomočnikom za nesebično pomoč pri podajanju tako teoretičnega kot 
praktičnega znanja.  
Na nivoju GZ, sosednjih GZ ali na nivoju GZS smo se udeleževale strokovnih predavanj in posvetov. 
Izvedle smo tudi napovedano vajo članic GZ Ruše v organizaciji PGD Selnica ob Dravi. Več mesecev 
v letu smo se pridno urile na vajah, da smo na različnih tekmovanjih dosegale uspehe. Sodelovale 
smo kot sodnice, inštruktorice in bile aktivne na medgeneracijskih srečanjih. 
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Spremembe so edina stalnica v našem življenju. Plemenita misel in mnogokrat jo je moč slišati. Pa 
vendarle, leto 2020 je bilo zaznamovano s spremembami. 
Kljub vsem skrbno načrtovanim aktivnostim komisije za delo s članicami Gasilske zveze Ruše, se nam 
je v letu 2020 vse izjalovilo. Zaradi epidemije COVID-19 se je dinamika po društvih zelo spremenila. 
V zelo negotovih in stresnih časih, ki so se začeli v sredini marca lanskega leta, smo članice po 
društvih pomagale na intervencijah, seveda ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov NIJZ-ja. Kar nekaj 
članic ni prišlo na intervencije, saj so bile same v rizični skupini, ali pa so bili v rizični skupini njihovi 
družinski člani. 
V začetku leta in ob sproščanju ukrepov, smo članice izkoristile čas in se bogatile z znanjem, saj lahko 
le tako enakovredno sodelujemo na intervencijah. 
Pridobile smo znanje za IDA, tehnično reševanje, bolničarja, sodnika gasilskih in gasilsko - športnih 
disciplin, dve članici pa sta postali zaupnici in bosta lahko v veliko psihološko pomoč in podporo po 
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nesrečah in drugih kriznih dogodkih v domačem 
PGD-ju, Gasilski zvezi Ruše in celotni Podravski regiji 
preko klica 112.  
Kot prve posredovalke v tem letu nismo pomagale, 
saj je bila zaradi varnosti s strani Gasilske zveze 
Slovenije preklicana pomoč ob zastojih srca. Na 
nivoju Gasilske zveze Ruše in društev ni bilo nobenih 
tekmovanj, srečanj, posvetov, izobraževanj. Redno 
se je podalo poročilo GZ Ruše o aktivnosti članic po 
prostovoljnih gasilskih društvih.  
Na nivoju Gasilske zveze Ruše smo izvedli dve redni 
seji predsednic komisij za članice in eno dopisno 
sejo. Za vse novosti na nivoju Gasilske zveze 
Slovenije, pa je bilo sprotno obveščanje s strani 
predsednice članic Mariborske regije in tako so vse 
informacije nemoteno prehajale do vseh predsednic v Gasilski zvezi Ruše. 
Mesec oktober je mesec požarne varnosti, ko tudi članice pripravimo gasilsko vajo, kjer pridobivamo 
spretnosti. Žal lani tudi te ni bilo. 
Želim si, da ta negotovi čas čimprej mine in da se bomo lahko članice ponovno videvale na vajah, 
kjer bomo vzdrževale psihofizično kondicijo in se družile. 
Hvala vodstvu Gasilske zveze Ruše, vodilnim članom v društvih in vsem predsednicam komisij za 
članice. 
Aktivnosti članic po PGD-jih: 

 aktivne smo bile na intervencijah, 
 sodelovale na pripravah in izvedbi vaje mladine GZR, 
 sodelovale na svetovnem dnevu oživljanja,  
 sodelovale smo pri blagoslovu gasilskega vozila VGV v Bistrici ob Dravi, 
 prisotne na AED intervencijah, 
 pomagale smo pri čiščenju opreme in gasilskega doma, 
 prisotna smo bile na vaji GZ Ruše na poligonu v Lovrenc na Pohorju, sodelovalo je 16 članic 

iz vseh PGD-jev GZ Ruše, zaradi varnosti in pravil NIJZ-ja, 
 sodelovan ob dnevih odprtih vrat v matičnih enotah PGD, 
 sodelovale na prikaznih vajah v matičnih PGD-jih  
 opravile obnovitvene licence za PP- prve posredovalce 
 opravile smo zdravniške preglede in pregled za IDA. 
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Prihajajoče aktivnosti po planu dela za leto 2021: 
* udeležba na vseh aktivnostih in intervencijah, 
* sodelovanje pri raznosu koledarjev, 
* priprava plana dela in finančnega plana za leto 2022, 
* zadnja seja predsednic komisije za delo z članicami na nivoju GZ Ruše, v mesecu decembru. 
Tako lahko s ponosom poudarimo, da smo bile maksimalno aktivne na vseh področjih, kljub 
epidemiji in COVID – 19, ter smo dosegle skoraj vse zastavljene cilje po planu dela za leto 2021. 
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NOTRANJSKA REGIJA 
Zapisala: Pavla Ponikvar, predsednica Notranjske regije 
 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Cerknica: Tina Hribljan 
GZ Logatec: Irena Gostiša  
GZ Vrhnika: Andreja Lenarčič  
GZ Loška dolina: Magda Kočevar  
Število PGD v regiji: 47 

 

Program dela Komisije za delo s članicami v regiji za leto 2021: 

 Naloga Časovni okvir Nosilci dejavnosti 
1. Redne seje Notranjska regija glede na možnosti 

v izrednem času 
2. Izobraževanje za predsednice komisij GZ 

in PGD 
  

3. Tekmovanje v spajanju sesalnega voda GZ Vrhnika  
4. Tekmovanje članic v Lazah GZ Logatec julij 
5.  Tekmovanje s starodobnimi brizgalnami  PGD Nova vas julij ali avgust 
6. Regijski posvet članic Notranjske regije Loška dolina oktober ali 

november 
7. Posvet za predsednice komisij GZ Cerkno 20., 21. 11. 2021 

 

Poročilo dela za leto 2020 in 2021 

Leto 2020 je bilo posebno in ga ne bomo nikoli pozabile. Z velikimi načrti smo smelo začele novo 
leto, vendar so se v začetku marca naši plani podrli. Zaradi korone se je življenje v naši državi in svetu 
zaustavilo. Odpadale so vse načrtovane aktivnosti. 
Nekaj aktivnosti smo izpeljali še v varnem času pred epidemijo. Udeležile smo se občnih zborov, 
predavanja Vloga zaupnika v PGD in predavanja Psihične obremenitve pri reševanju. 
Z namenom preprečevanja okužb so bila preklicana vsa druženja in usposabljanja. Odpadlo je tudi 
srečanje in posvet članic v Loški dolini ter vse druge aktivnosti na občinski in regijski ravni. 
Udeleževale so se le aktivnosti, ki so jih posamezna društva izvedla v skladu s predpisanimi 
omejitvami. Opravljale so funkcijo tajnic, blagajničark, občasno tudi mentoric. Članice so sodelovale 
na intervencijah, v Civilni zaščiti (šivanje in raznašanje mask za občane) in na žalnih svečanostih, 
kadar so razmere to dopuščale.  
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Članice iz Logatca so se povezale preko videokonference. Konec avgusta so izvedle pohod v 
organizaciji PGD Laze – Jakovica. Vrhničanke so se v »varnih« časih udeležile dveh tekmovanj –  
Spajanje sesalnega voda in kviza Spojka. V Cerknici smo si članice ogledale razstavo z gasilsko 
tematiko, ki je bila v občinski knjižnici. Pripravila jo je naša gasilka Marinka Cempre Turk. 
 
Tudi v letu 2021 so se nadaljevale težke in nepredvidljive razmere. Nekatere članice so se 
usposabljale na daljavo. V maju smo se poslovili od naše aktivne članice. Srečali smo se s kruto 
realnostjo virusa. Gasilsko delovanje je ponovno zamrlo.  
Seja Komisije za članice Notranjske regije  je bila sklicana v mesecu avgustu. Zaradi izrednih razmer 
smo se srečale na prostem. Pripravile smo plan dela in program regijskega posveta. Pogovorile smo 
se tudi o aktualnostih na GZS. 
Nekaj načrtovanih dejavnosti smo izvedli v septembru in oktobru – mesecu požarne varnosti. To so 
bili pohodi, dnevi oprtih vrat, ponovno delovanje  gasilskega krožka v majhnih mehurčkih, … 
V GZ Cerknica so članice sodelovale pri pripravi obletnice društva in na tekmovanju prvih 
posredovalcev. Gasilke Logatca so izpeljale načrtovan pohod. Članice GZ Vrhnika so bile bolj 
pogumne, organizirale so srečanje s PCT pogoji. Ogledale smo si vodenje reševalnih psov in poslušale 
predavanje o pomenu izvedbe reševalnega pasu na avtocesti. V Loški dolini se članice pripravljajo 
na samostojni  pevski koncert.  
Regijski posvet članic je lansko leto odpadel, letošnji pa se po mnenju organizatoric premakne na 
spomladanski čas, če bodo pogoji za druženje boljši. Odločitev je bila glede na sedanjo 
epidemiološko sliko pravilna. 
Veliko aktivnosti je odpadlo, ponujena pa je bila možnost, da se ustavimo in izstopimo iz ritma stalne 
aktivnosti in potrošništva. Nekatere članice so to porabile za krepitev odnosov z najbližjimi, 
sprehode in spoznavanje sebe. Izkušnja nas je dobro pripravila na sedanje dogodke in to smo 
sprejele kot izziv. 

 
Preventivne akcije ob dnevu odprtih vrat v PGD Nova vas (GZ Cerknica) 
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Ogled razstave pod strokovnim vodstvom Marinke Cempre Turk 

 
GZ VRHNIKA (zapisala Andreja Lenarčič) 
Poseben čas zahteva posebne odločitve. Corona čas pa predvsem iznajdljivost in prilagodljivost. 
Članice Gasilske zveze Vrhnika smo bile po enem letu prekinitev naših aktivnosti postavljene pred 
izziv: ostajati doma in omejevati gasilske aktivnosti ali se poslužiti novih metod druženja in 
izobraževanja. Odločile smo se za tisto drugo.  
In tako smo v januarju začele z ZOOM izobraževanjem. V januarju smo spoznale edino poklicno 
gasilko v Sloveniji, ki tudi opravlja svoj poklic. Suzana Anžur nam je predstavila svoje življenje in delo 
v Gasilski brigadi Ljubljana. Kot edina ženska v moški ekipi pravi, da se med fanti odlično znajde. Pri 
tem upošteva dejstvo, da se s primernim odnosom in medsebojnim spoštovanjem lahko uredi vse.  
V februarju smo se seznanile z osnovami vrvne tehnike. Marko Zibelnik, inštruktor gasilske šole na 
Igu (URSZR) nam je približal pomen dobre priprave, primerne opreme in znanja pri opravljanju del s 
pomočjo vrvne tehnike. Povedal nam je ravno toliko, da je v nas vzbudil željo po bolj podrobnem 
učenju te metode. Srečanje meseca marca je bilo namenjeno ženski duši. Časi v katerih živimo nas 
usmerjajo k temu, da si vzamemo čas zase in svoje občutke. Da uredimo misli in odkrijemo kdo 
pravzaprav smo. Predstavitev je vodila asist. Nina Krohne, MSc (psihologija ). Aprila je bila naša 
gostja Mateja Štirn, psihologinja in direktorica ISA inštituta. Spoznavale smo dobro stran stresa, 
odkrivale njegove pozitivne lastnosti in vplive na ljudi.  
Predstavitev življenja in dela predsednice Gasilske zveze Jesenice, Saše Kejžar smo poslušale meseca 
maja. Na zadnjem srečanju pa nas je Marinka Cempre Turk seznanila s potekom razvoja in delovanja 
slovenskih gasilk skozi čas. S tem je bil pomladanski del srečanj zaključen. Sledile so počitnice in v 
septembru izdelava programa za jesenska druženja.  
V začetku oktobra smo uspele izpeljati redno letno srečanje članic GZ Vrhnika. Srečanje je potekalo 
v prostorih PGD Log. Predstavniki Športno kinološkega društva Logatec so pod vodstvom ga. Jasne 
Šporar predstavili enoto reševalnih psov. Seznanili so nas z značilnostmi in specifikami urjenja 
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reševalnih psov. Izvedli so praktični prikaz premagovanja različnih ovir in iskanja pogrešane osebe s 
pomočjo reševalnega psa. Drugi del srečanja je bil namenjen projektu Ustvarimo reševalni pas. 
Ustanovitelj zavoda, Anže Albreht nas je seznanil z vzroki in nastankom idejne zasnove projekta. Kot 
zdravstveni reševalec in prostovoljni gasilec se je v preteklosti prevečkrat znašel na nujni vožnji in 
obstal v zastoju. Leta 2013 mu je med reševanjem na eni od avtomobilskih nesreč na avtocesti 
prekipelo. Odločil se je, da naredi korak naprej. In ga je. Z veseljem ugotavlja, da je s projektom 
Ustvarimo reševalni pas seznanjena večina voznikov in se ga v vedno večji meri upošteva.  
S pogostitvijo in klepetom na primerni Covid razdalji smo naše druženje zaključile. 
Pridobivanje novih znanj, spoznavanje neznanega in odkrivanje tematik in načinov življenja 
drugačnega od našega je tisto, kar vodi k napredku. S tem zavedanjem gremo naprej, kljub Corona 
omejitvam. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje - na srečanju članic 

  

Srečanje članic v PGD Log (GZ Vrhnika) s predstavniki kinološkega društva
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Suzana Anžur, poklicna gasilka 

Razstava znamk o gasilstvu

Srečanja članic 
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OBALNO-KRAŠKA REGIJA 
Zapisala: Tanja Gregorič, predsednica Obalno-kraške regije 
 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Ilirska Bistrica: Jolanda Slavec  
GZ Izola: Marinella Gužič 
GZ Postojna: Petra Žele Šajn  
Kraška GZ: Tjaša Klun  
Obalna GZ: Aleksandra Petaroš 
GZ Piran: Tina Guzič 
Število PGD v regiji: 46 

 

Program dela Komisije za delo s članicami v regiji za leto 2021: 

 Naloga Časovni okvir Nosilci dejavnosti 
1. Seje komisije vse leto, po dogovoru Celje in  

predsedujoča GZ  
2. Udeležba na sejah Sveta članic vse leto, po dogovoru GZS 
3. Izobraževanja članic 

- Izobraževanje predsednic in namestnic 
PGD in GZ 

- Izobraževanje predsednic 

vse leto 
marec 
 
 

GZ, regija, GZS 
marec 
 

4. Posvet Obalno-kraške regije po dogovoru regija 
5.  Sodelovanje z ostalimi GZ in regijami vse leto  
6. Udeležba na tekmovanjih vse leto regija, GZ 
7. Sodelovanje na paradah pri obletnicah vse leto  
8. Sodelovanje na državnem tekmovanju 

Celje 
junij GZS 

9. Dvodnevni posvet članic GZS 20. in 21. november GZS 
 

Poročilo dela za leto 2020 in 2021 

Leto 2020 se je pričelo veselo  in z veliko pričakovanji. Plan dela za leto 2020 je bil obsežen, tako kot 
vsako leto, žal nam je vse načrte preprečil virus COVID-19. Nekaj PGD je uspelo izpeljati letne občne 
zbore, žal pa vsem tega ni uspelo. Komisija za delo s članicami v OKR je imela samo 2 redni seji, prva 
na začetku februarja, druga pa junija. V juniju mesecu smo bile optimistične in upale, da nam bo 
uspelo organizirati regijski posvet članic, žal nam epidemija Covida ni dovolila izpeljave. Članice smo 
v času epidemije sodelovale oz. na pobudo CZ vzdrževale red na množičnih testiranjih skupaj z 
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našimi člani. Ker je v naši sredini iz leta v leto vse večje število operativk, so seveda bile vedno 
prisotne na intervencijah. Žal je veliko aktivnosti odpadlo zaradi preprečevanja širjenja okužbe z 
virusom. 
Tudi začetek leta 2021 ni bil naklonjen druženju. Vendar je v letu 2021 vsekakor bilo več aktivnosti 
kot predhodno leto. Komisija za delo s članicami v OKR smo imele 5 rednih sej, 1 izredno sejo ter 
predsednica komisije je imela še sestanek z GZ Izola zaradi organizacije regijskega posveta članic. Tri 
seje so potekale v živo, 3 seje pa preko spleta. Sestanek z GZ Izola je tudi potekal v živo.  
Glede na to, da se je leto pričelo z omejitvami druženja, so se članice različno organizirale v okviru 
svojih PGD in na različne načine delovale, od beljenja do čiščenja prostorov v svojih PGD-jih.  V PGD 
Knežak so članice uredile zgodovinsko sobo, v njej so razstavljeni različni stari dokumenti, slike, 
gasilske uniforme…  
Ker se je epidemiološka situacija v poletnih mesecih izboljšala, smo  članice in člani pričeli normalno 
delovati, se usposabljati, izvajati različne operativne vaje, se družiti. Nekatere članice smo pričele 
vaditi in se udeležile državnega tekmovanja v Celju. Ker je naše poslanstvo pomoč, smo seveda 
članice pomembni člen na različnih intervencijah.  Članice smo tudi mentorice mladini in tudi na tem 
področju smo bile zelo aktivne. V mesecu septembru smo izpeljale regijski posvet članic. Kljub PCT 
pogoju, je bila udeležba odlična. Zelo lepo občutki so nas obdajali, ko smo se po skoraj dveh letih 
ponovno srečale in se družile.  
Predsednica komisije za delo s članicami v OKR, je sodelovala v delovni skupini pri Svetu članic GZS, 
kjer smo obnovile tečaj za vodjo članic ter pripravljale Priročnik za delo članic in njihove naloge v 
gasilski organizaciji, ki bo tudi kmalu zagledal luč in ga bodo lahko vse članice vzele v roke in ga 
prebrale. 
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PODRAVSKA REGIJA 
Zapisala: Marica Mlakar, predsednica Podravske regije 

 

GZ v regiji in predsednice:  

OGZ Ptuj: Marica Mlakar 
GZ Videm: Ana Arnuš 
GZ Središče ob Dravi: Marinka Kolarič Lašič 
GZ Ormož: Natalija Fajfar 
GZ Sv. Tomaž: Ksenija Kosi 
GZO Dornava: Marija Šegula 
GZ Juršinci: Metka Šegula 
GZ Destrnik: Anja Irgl 
GZ Lenart: Jelka Hojnik 
GZ Kidričevo: Tina Krivec 
GZ Majšperk: Janja Kamenšek 
GZ Slov. Bistrica: Jožica Pečovnik 
GZ Gorišnica: Marija Zamuda 
GZ Trnovska vas – Vitomarci: Simona Čuček 
Število PGD v regiji: 106 

 

Program dela Komisije za delo s članicami v regiji za leto 2021: 

 Naloga Časovni okvir 
1. Priprave na državno tekmovanje v Celju  
2. Izobraževanje članic v Brežicah, marec 2021 marec 2021 
3. 33. srečanje članic podravske regije, ki se je preneslo iz 

leta 2020 v leto 2021 
 

4. Posvet članic Podravske regije 9. 11. 2021 
5.  Posvet članic GZS v Cerknem 20. – 21. 11. 2021 

 
Udeleževale se bomo vseh izobraževanj, vaj, tekmovanj, posvetov na nivoju društva, zveze, regije in 
GZS. 
 

Poročilo dela za leto 2020 

V letu 2020 smo članice Podravske regije bile zelo malo aktivne zaradi svetovne epidemije covid-19.  
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Po zmožnostih in upoštevanju vseh priporočil NIJZ so se izvajale le nekatera izobraževanja in 
tekmovanja.  
Članice so se udeleževale intervencij in vaj na nivoju društva, ko so le razmere to dopuščale. V 
nekaterih zvezah so se organizirali dnevi gasilca. Članice Prostovoljnih gasilskih društev so pomagale 
tudi pri prevozu hrane za učence osnovnih šol.  
V GZ Slovenska Bistrica so članice v okviru Civilne zaščite pomagale v štabih. V GZ Ormož so bile 
aktivne na področju zborovskega petja. 
 

Poročilo dela za leto 2021 

V naši regije so se članice pripravljale na državno tekmovanje, ki je bilo 6.6.2021 v Celju. 
Na tekmovanju so dosegle odlične rezultate. 
Članice A: 2. mesto PGD Hajdoše, 7.mesto PGD Oplotnica, 18. mesto PGD Šmartno na Pohorju in 19. 
mesto PGD Moškajnci. 
Članice B: 2. mesto PGD Hajdoše, 23. mesto Lovrenc na dravskem polju in 27. mesto PGD Medvedce. 
Starejše gasilke: 11. mesto PGD Gabrnik, 16. mesto PGD Trnovci in 17. mesto PGD Jablane. 
Članice Podravske regije smo se pripravljale na naše tradicionalno srečanje, ki je bilo planirano 25.9. 
2021 v GZ Lenart. Ker se je stanje glede COVID situacije poslabšalo smo srečanje premaknile v leto 
2022. Tudi planirani posvet članic za 9.11.2021 se je premaknil na bolj ugodne razmere. Ker vemo, 
da je zdravje na prvem mestu bomo posvet izvedle kasneje. 
Članice so bile aktivne saj so se izobraževale, tekmovale, delale kot mentorice mladine in izvajale 
naloge, ki so jim bile zaupane. 
Ko je bilo mogoče smo se sestale na seji ter sem jih obveščala o dogodkih in sejah sveta članic GZS. 
Upam in želim, da se razmere uredijo in bomo lahko normalno delale po našem planu. 
 

GZO DORNAVA: HIDRANTNA VAJA (zapisala Marija Šegula) 

V četrtek, 14. 10. 2021 je v sklopu meseca požarne varnosti potekala že 3. tradicionalna hidrantna 
vaja ženskih desetin GZO Dornava.  Tokrat so vajo organizirali gasilci iz prostovoljnega gasilskega 
društva Mezgovci ob Pesnici. Tekmovale so gasilke iz vseh 4 gasilskih društev (PGD Polenšak, PGD 
Žamenci, PGD Dornava, PGD Mezgovci ob Pesnici). V postroju so nas najprej nagovorili predstavniki 
Gasilske zveze. Vodja članic ter poveljnik in predsednik GZO Dornava. Zaželeli so nam veliko sreče 
pri tekmovanju in zaključili z mislijo: ,,važno je sodelovati in ne zmagati''.  Sledilo je tekmovanje. Vse 
4 desetine so dosegle odlične rezultate pri vaji. Najbolj spretna in hitra je bila ženska desetina iz PGD 
Mezgovci ob Pesnici. V postroju je sledila podelitev priznanj za sodelovanje in prehodnega pokala. 
Po končanem uradnem delu smo imeli kratko pogostitev.  
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GZ KIDRIČEVO: EKSKURZIJA V JESENICE  

(zapisala Tina Krivec) 

Članice iz GZ Kidričevo so se odpravile 18.9.2021 na  
strokovno ekskurzijo v GARS Jesenice, Gorska reševalna služba  
Jesenice, Gasilski poligon Jesenice in Nordijski center Planica. 
 

 

 

 

Ženska desetina PGD Žamenci Ženska desetina PGD Dornava v postroju 

Ženska desetina PGD Mezgovci ob Pesnici  
pri izvajanju hidrantne vaje 

Ženska desetina PGD Polenšak 



32. posvet predsednic komisij za članice v GZ, 2021 
 

 
 

76 

GZ ORMOŽ  

Kljub trenutnim razmeram, ki trajajo že več kot leto dni, članice GZ Ormož še vedno 
delujemo aktivno, glede na dane možnosti. V letošnjem poletju smo imele srečanje članic GZ Ormož 
v Cvetkovcih. Tamkajšnje članice se nam organizirale prav majhen izlet z cestnim vlakcem. Odpeljale 
smo se na Podgorski vrh, kjer smo si z Larinega stolpa ogledale pokrajino z višine.  
Imele smo tudi degustacijo v kleti ter si ogledale cimprano hišo z starinsko opremo. V mesecu 
požarne varnosti smo izpeljale že 13. vajo članic, tokrat so na vrsti bile članice PGD Trgovišče. 
Pogasile smo požar v naravi ter obranile leseno uto v bližini. Vajo je vodila tamkajšnja vodja članic 
Sandra Kraner.  
V kolikor nam možnosti dopuščajo je aktiven tudi ženski gasilski pevski zbor zveze. Imamo vaje 
enkrat tedensko, po potrebi tudi večkrat. Zaradi danih razmer je zbor letos nastopil trikrat. 
Pripravljamo pa se na srečanje zborov v Ormožu.  
Članice zveze smo bile aktivne tudi ob dnevu gasilca GZ Ormož, ter na  operativnih igrah bile 
sodnice.  
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POMURSKA REGIJA 
Zapisala: Ingrid Lončar, predsednica Pomurske regije 
 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Lendava: Ana Hozjan 
GZ Beltinci: Ingrid Novak 
GZ Moravske Toplice: Patricija Bukovec 
GZ Sveti Jurij ob Ščavnici: Alja Halec 
GZ Cankova: Angela Gumilar 
GZ Puconci: Darja Kuronja 
GZ Hodoš: Vesna Könye 
GZ Občine Kuzma: Katja Krpič 
GZ MO Murska Sobota: Katja Krpič 
GZ Grad: Valerija Horvat 
GZ Rogašovci: Brigita Čufar 
GZ Šalovci: Saša Lainšček 
GZ Radenci: Brigita Karnet 
GZ Križevci: Milena Korenjak 
GZ Črenšovci: Rosvita Zelko 
GZ Gornja Radgona: Simona Elbl 
GZ Gornji Petrovci: Anja Kozic 
GZ Ljutomer: Irena Križanič 
GZ Občine Velika Polana: Renata Jeneš 
GZ Tišina: Bojana Bagari 
GZ Turnišče: Tatjana Dravec Vuk 
Število PGD v regiji: 241 

 

Program dela Komisije za delo s članicami v regiji za leto 2021: 

 Naloga Časovni okvir 
1. Udeležba na izobraževanjih, tekmovanjih, slovesnostih, 

posvetih in srečanjih članic  v naši regiji in izven 
celo leto 

2. Delovni posvet za predsednice in namestnice komisij za 
članice, ter predsednice in poveljnice v PGD-jih v Pomurski 
regij 

Prestavljeno iz 2020 

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

Prestavljeno iz 2020 
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4. Izobraževanje Sveta članic (predsednice in namestnice) v 
Mariborski regiji 

Prestavljeni iz 2020 

5.  Državno tekmovanje v Celju  5. in 6. junij 
6. Medgeneracijsko srečanje GZS   
7. 12. pohod članic GZS – GZ Trebnje (GZ Novo Mesto) Prestavljeno iz 2020 
8. Sodelovanje pri organizaciji Seje Sveta članic  GZS in ogled 

sejma za zaščito in reševanje 
23.-25. september 

9. Posvet in srečanje članic Pomurske regije v sodelovanju z PGD  
Srednja Bistrica 

9. ali 16. oktober 

10. Sprostitvena delavnica za članice komisije november 
11. Dvodnevni posvet za predsednice in namestnice komisij za 

članice GZS 
 november 

12. Zaključna seja komisije z ostalimi komisijami iz regije konec novembra 
 

Poročilo dela za leto 2020 in 2021 

V letu 2020 smo članice komisije na seji izbrale le organizatorja za Posvet in srečanje gasilskih članic 
Pomurja. Ker se je v spomladanskem času življenje ustavilo smo ostale povezane le preko e-maila in 
telefona. Žal so bile vse aktivnosti prestavljene v leto 2021. 
Tako smo v letošnjem letu izvedle tri seje komisije. 
Organizirale smo Delovni posvet za predsednice/namestnice komisij za članice pri GZ Pomurja, ter 
predsednice in poveljnice v PGD-jih, ki temelji predvsem na operativnem delu. Letos smo ga izpeljale 
konec avgusta v prostorih PGD Murska Sobota. Tema delovnega posveta je bila prometna nesreča, 
kjer so udeleženke spoznale in poskusile reševanje iz poškodovanega avtomobila, ter nudenje prve 
pomoči in oživljanje ponesrečenca. Delovnega posveta se je udeležilo 28 članic – predsednic iz 12 
GZ. 
16. oktobra smo organizirale 13. posvet in srečanje gasilskih članic Pomurja v Srednji Bistrici, kjer je 
bilo 180 članic iz 16 GZ naše regije.  
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Delovni posvet članic v letu 2021 

GZ MORAVSKE TOPLICE (zapisala Sonja Dajč) 
V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, so se v GZ Moravske Toplice vršili pregledi društev. 
Vsako društvo je zato moralo pripraviti elaborat vaja. V večini društev so bile aktivne tudi članice.  
Ena izmed večjih vaj se je izvajala na področju PGD Tešanovci. V družbi sosednjega PGD Mlajtinci in 
pobratenega PGD Višnja Gora, so izvedli vajo notranjega napada v turističnem naselju PANONSKA 
VAS v Tešanovcih.  

Z GVC-1, z verigo treh MB, so črpali vodo iz ribnika oddaljenega okoli 700 
m. Vaja je bila uspešno zaključena. Oskrbljeni in rešeni sta bili obe 
poškodovani članici. 
  

    
 

Panonska vas 

Operativna vaja 
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Operativna vaja                                   

V manjšem PGD KRNCI, pa so pri izvedbi vaje notranjega napada sodelovali mladi, članice in člani 
pripravniki, ter pokazali kaj so se naučili na tečaju za pripravnike. Dva mlada, gasilka Sara Temli in 
Dašo Lorberk, sta z dihalnimi aparati vstopila v "gorečo" stavbo in ob pomoči ostalih uspešno našla 
in rešila ponesrečeno osebo. Za ostala dela v tej "akciji" pa so poskrbele članice, saj so prevladovale.  
 

          
Operativna vaja 

        
Na splošno so članice tega društva, kljub majhnosti, zelo aktivne, tak tudi na širšem področju. 
Udeležujejo se aktivnosti na ravni GZ MORAVSKE TOPLICE, na regijskih dogodkih in tudi na dogodkih 
GZS.   

         
Operativna vaja 
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Vse članice društev GZ Moravske Toplice, smo vedno bolj aktivne. Imamo vso podporo svojih 
kolegov gasilcev, gasilske zveze in tudi same regije. Na kar smo tudi zelo ponosne in se iz srca 
zahvaljujemo.  
 
GZ LJUTOMER (zapisala Irena Križanič) 
V GZ Ljutomer se zavedamo, da je za uspešnost neke skupine potrebno medsebojno sodelovanje, 
zato kot velik uspeh štejemo, da komisija za članice in komisija za mladino odlično sodelujeta in se 
medsebojno povezujeta.  
Članice smo se v letu 2021 v vlogi mentoric mladine udeležile tabora »mladi gasilec« , kjer smo z 
mladino preživele 5 dni. Namen vloge mentoric je predvsem vključevanje mladih v gasilska društva 
ter pripravljanje mladih na obvladovanje kasneje pridobljenih odgovornosti, ki so v gasilski 
organizaciji iz leta v leto večje. Kot mentorice smo se udeležile tudi pohoda v spomin na Evelin 
Bukovec (preminula mlada gasilka), kjer smo z mladimi spoznali en gasilski sektor v GZ Ljutomer. 
Organiziran je bil tudi dvodnevni »tabor mentorjev mladine« v sklopu GZ Ljutomer. Sedem članic je 
ob poslušanju vsebin nadgrajevalo svoje znanje in si izmenjala mnenja ter izkušnje pri delu z 
mladino. 
Sodelovanje z regijo smo potrdile z udeležbo treh članic na “Delovnem posvetu predsednic in 
poveljnic Pomurske regije”, na katerem je bilo predstavljeno tehnično reševanje ter prva pomoč na 
kraju intervencije.  
V mesecu oktobru se je 13. regijskega posveta in srečanje članic Pomurske regije 37 udeležilo članic 
GZ Ljutomer. Na posvetu je bilo predstavljeno  gašenje požara v Makedoniji, katerega smo članice 
poslušale z velikim zanimanjem. Veseli del srečanja smo zaključili ob dobri hrani, druženju in plesu 
ob živi glasbi. 
Pojav epidemije COVID-19 ter ukrepi za preprečitev 
širjenja so spremenili naša življenja in navade že v letu 
2020. Prikrajšani smo bili za številna izobraževanja in 
usposabljanja. Kljub vsem omejitvam smo letos uspeli, 
da sta dve članici uspešno zaključili izobraževanje za 
operativnega gasilca in dve članici za nižjega gasilskega 
častnika. 
Pridobljena znanja na usposabljanjih gasilke v GZ 
Ljutomer uporabljamo tudi na intervencijah čez celo 
leto. Vedno več članic se udeležuje tudi požarnih vaj v 
mesecu požarne varnosti. Ravno intervencije in vaje so 
tiste, ki naše znanje dodatno obogatijo, dodajo več 
poguma in predvsem volje v svetu gasilstva. 
Težki časi, kot so današnji nas učijo in krepijo. Slogo in 
moč bomo potrebovali tudi v prihodnje. Zagotovo se 
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bomo naučili nove realnosti in sobivanja v spremenjenih pogojih, ki bodo ostali, ko se tudi ta del 
naše zgodovine konča. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

  

Na fotografijah dejavnosti članic GZ Ljutomer 
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POSAVSKA REGIJA 
Zapisala: Vesna Kozole, predsednica Posavske regije 
 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Brežice: Vesna Kozole 
GZ Krško: Mojca Kerin 
GZ Sevnica: Martina Dremšak 
Število PGD v regiji: 74 PGD + 2 PIGD 

 

Program dela Komisije za delo s članicami v regiji za leto 2021: 

 Naloga Časovni okvir Nosilci dejavnosti 
1. Seje, sestanki komisije 1 - 2 seje  skozi celo leto 
2. Usposabljanje članic   skozi celo leto 
3. Sodelovanje z ostalimi GZ in regijami  skozi celo leto 
4. Organizacija usposabljanja za predsednice 

komisij za članice regije, GZ in PGD Brežice 27. 3. 2021 
5.  Posvet članic regije Zasavje in Posavje  Hrastnik 1. 10. 2021 
6. Usposabljanje Sveta članic (predsednice, 

namestnice) Mariborska regija 8. 5. 2021 
7. Orientacijski pohod za članice - ogled 

rastišča Azelej Boštanj začetek maja 2021 
8. Državno gasilsko tekmovanje Celje 5. 6. in 6. 6. 2021 
9. Okrogla miza GZ Krško 16. 10. 2021 
10. Pohod članic regije Sevnica 6. 11. 2021 
11. Posvet predsednic in namestnic komisij za 

članice v GZ   20. in 21. 11. 2021 
12. Seje, sestanki komisije 1 - 2 seje  skozi celo leto 

 
V mesecu marcu je bil izdelan plan dela članic regije in se je uskladil s planom dela Sveta članic, ki je 
bil potrjen na UO GZ Slovenije. Predsednice komisij za delo s članicami po posamezni GZ smo plan 
dopolnile s svojimi aktivnostmi. Glede na razmere Covida-19 v Sloveniji, smo morale spoštovati 
epidemiološko stanje in predpisane ukrepe s strani NIJZ, zato večina planiranih aktivnosti ni bilo 
izvedenih. 
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Poročilo dela za leto 2020 in 2021 

Nekje do sredine aprila, ko je vladala še epidemija Covida-19 smo v regiji Posavje članice delovale v 
okrnjenosti in razmeram primerno. Preko družbenih omrežjih smo se udeleževale sestankov na bazi 
PGD-jev in GZ. 
Ob sprostitvi ukrepov smo lahko izvedle dve regijski seji in v septembru še sejo predsednic komisij 
za delo s članicami GZ regije Posavje in Zasavje v Sevnici. V okrnjeni sestavi smo izpolnjevale gasilske 
naloge in aktivnosti na nivoju PGD-jev, GZ in regije. 
Kljub vsemu, kar je prineslo leto 2021, smo se članice udejstvovale gasilskih aktivnosti po svojih 
močeh in prilagodile svoje delo razmeram primerno. 
Tako sta se dve ekipi članic v Posavju že v spomladanskem času začeli pripravljati in izvajati gasilke 
vaje na poligonu za državno gasilsko tekmovanje, ki je bilo v Celju. Ekipa članic B iz PGD Sp. Pohanca, 
ki je bila predstavnica GZ Brežice, se je državnega tekmovanja udeležila že 11-to leto zapored v skoraj 
isti sestavi.  

 
PGD Sp. Pohanca – tekmovalna ekipa članic B 

 
Poligon na državnem gasilskem tekmovanju so izkusile tudi članice A PGD Dolenja vas iz GZ Krško. 

 
PGD Dolenja vas – tekmovalna ekipa članic A 
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Kar nekaj dogodkov nismo mogle realizirati zaradi razmer, vendar smo že kar pogrešale naše 
aktivnosti in druženja. Tako smo na nivoju regije Posavje organizirale in izvedle pohod na Lisco in 
delavnico prve pomoči.  
Pohod smo izvedle 6. novembra z zborom ob 8.uri na GZ Sevnica. Po jutranjem okrepčilu, 
pozdravnem govoru in želji po prijetnemu druženju ter uspešni delavnici sta nas s svojimi besedami 
vzpodbudila predsednica regije tov. Ana Somrak in regijski poveljnik tov. Gašper Janežič.  
Na pot smo se odpravile v oblačnem jutru, ki je imel vrh Lisce prekrit z meglo. Po gozdni poti obdani 
z jesenskim listjem in mrzlim rahlim vetrom smo se počasi vzpenjale proti vrhu.  
Na Lisci nas je pričakal predsednik GZ Sevnica tov. Vinko Knez, ki nas je pozdravil in z nami ostal na 
naši delavnici prve pomoči v zasedbi enote prve pomoči GZ Sevnica pod imenom RISI. Članice- 
bolničarke, so delavnico poimenovale »Bodi herojka in rešuj življenje!« Članice so se predstavile, 
predstavile svojo vlogo, svoje izkušnje na terenu in pomen prve pomoči. Povedale so nam osnove 
prve pomoči, ki so zelo pomembne pri reševanju življenja; pravilno vzpostaviti kontakt s 
ponesrečencem, bočni položaj nezavestnega, iskanje utripa na roki ter temeljne postopke oživljanja 
z defibrilatorjem. Pokazale tudi postopek in pravilne prijeme pri reševanju pred zadušitvijo ter 
opozorile na možne znake možganske in srčne kapi. 
Bolničarke so večkrat poudarile, da pri reševanju življenja vsaka minuta šteje in  vsaka pomoč, ki jo 
narediš je boljša, kot da ne narediš popolnoma nič. 
Zelo pomembno je tudi medsebojno sodelovanje in da poškodovanca ne smeš nikoli pustiti samega. 
Same članice smo pri delavnici sodelovale in si obnavljaje znanje prve pomoči. 

 
Enota prve pomoči GZ Sevnica – RISI 
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Po toplem obroku in razgledu po Lisci smo se odpravile nazaj proti izhodni točki. 
 

   
Lisca pri Sevnici 

   
Leto 2021 je za članice regije Posavje še posebej obeleženo, saj imamo v svojih vrstah nagrajenko 
priznanja Matevža Haceta, tov. Miro Marijo Šraj iz GZ Sevnica. Tov. Miri se najlepše zahvaljujemo za 
njeno aktivno, uspešno in požrtvovalno delo na organizacijskem in operativnem področju v gasilstvu.  
 
Regiji Posavje in njenim GZ se zahvaljujemo za podporo pri delovanju članic. Zahvala velja tudi vsem 
članicam, ki delujejo ali kakorkoli pripomorejo k delovanju gasilke organizacije.  
Želimo si, da se čim prej vrnemo v stare tirnice in normalno delujemo in opravljamo gasilke naloge.  
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SAVINJSKO-ŠALEŠKA REGIJA 
Zapisala: Tatjana Plaskan, predsednica Savinjsko-šaleške regije 
  

GZ v regiji in predsednice  

Našo regijo sestavljajo štiri gasilske zveze in vsaka zveza ima tudi komisijo za delo s članicami, 
katerim predsedujejo zelo prizadevne članice, ki so že vrsto let v gasilstvu. 
GZ Šaleške doline: Milena Hriberšek 
GZ Zgornje Savinjske doline: Barbara Žlebnik 
GZ Žalec: Suzana Kočevar 
GZ Prebold: Anja Donko. 
Število PGD v regiji: 70 

 

Program dela Komisije za delo s članicami v regiji za leto 2021: 

Kot vsako leto smo tudi letos sestavile plan dela, ki smo ga uskladile s planom dela Sveta članic GZS, 
potem pa plan regije dopolnijo še komisije po gasilskih zvezah.  
Program dela komisije za delo s članicami SŠR za leto 2021 je bil sprejet 18.1.2021 z dogovorom, da 
se dejavnosti, katerih datumi še niso točno znani, lahko še kasneje  vnesejo v plan. 
 

 Naloga Časovni okvir Nosilec naloge 
1. Seje komisije za delo s članicami (2-3)  Komisija za članice 

2. Gledališka predstava Adamsovi Gornji grad 9.5.2021 
Barbara Žlebnik in 
Tatjana Plaskan 

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

27. 3.2021 
Svet članic 
GZ Brežice 

4. Plenum GZS  Tatjana Plaskan 

5. 
Izobraževanje Sveta članic (predsednice, 
namestnice) 

8.5. 2021 
Svet članic 
GZ Maribor 

6. Državno tekmovanje  6.6.2021 GZS 

7. Posvet članic SŠR in Celjske regije 18.09.2021 
SŠR  - GZ Prebold  
Anja Donko in 
Tatjana Plaskan 

8. 
Strokovno vodeno predavanje s teoretičnim 
delom  

2.10.2021 
GZ Šaleške doline  
Milena Hriberšek, 
Tatjana Plaskan 
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Poročilo dela za leto 2020 

V  letu 2020 smo imele podobno zastavljen plan dela, ki pa ga nismo izpeljale. Vemo, da nas je 
zaznamovala »korona«, posledica te epidemije je bila prekinitev vseh družabnih dejavnosti in 
sprememba v načinu življenja, ki smo ga bili vajeni. Kljub temu pa smo nekaj le uspele izpeljati.  
15. 2. 2020 smo se udeležile posveta članic SŠR in Celjske regije, ki je potekal v Štorah. Prvi vikend v 
februarju 2020 so članice Zgornje Savinjske doline izvedle delavnico prve pomoči v Novi Štifti, na 
kateri je bilo prisotnih 21 članic. Najprej so se malo okrepčale, nato je sledil teoretični del. Vse, kar 
so se udeleženke skozi predavanje naučile so preizkusile tudi v praksi pod budnim očesom Marka 
Bezovška, reševalca NMP v Mozirju. Ta komisija je imela tudi sejo preko Zooma, na kateri so se 
dogovorile glede predavanja na daljavo, ki je bilo izvedeno 9. 12. 2020. Predavala je tov. Vladka 
Bučevec o bontonu v gasilstvu ter o pravilih nošenja uniform. To temo smo že ničkolikokrat poslušale 
in je vedno znova in znova dobrodošla, da osvežimo spomin in vedno znova ugotovimo, da pa še 
vedno ne vemo vsega. 
GZ Žalec je za svoje članice in članice GZ Prebold organizirala pohod na Hom, ki pa še zdaleč ni bil 
tako številčno zastopan, kot leta poprej, toda za vse udeleženke pa je bila nekaj posebnega. Spet 
druženje, smeh in pogovori. V GZ Šaleške doline pa so uspele v zadnjem hipu, v začetku marca za 
svoje članice izpeljati gledališko predstavo v Šoštanju. 
Na nivoju regije smo v letu 2020 imele tri seje Komisije za delo s članicami SŠR. Ena seja je bila 
februarja 2020, druga in tretja pa sta bili korespondenčni. Na drugi kor. seji smo obravnavale 
Program za usposabljanje za specialnost vodje članic in tudi podale pripombe, ki so bile v celoti 
upoštevane. Na tretji seji pa smo sprejele plan dela za leto 2021 in s tem se je naše delo v letu 2020 
zaključilo. 
 

Poročilo dela za leto 2021 

Zelo optimistično smo zastavile plan za leto 2021 v dobri veri, da ga v celoti izpeljemo. In glej ga 
zlomka, jesenske navade leta 2020 so se zavlekle kar daleč v pomlad leta 2021 in planirane 
dejavnosti v prvi polovici leta so spet padle v vodo. Optimistično smo jih uvrstile na jesen, vendar 
kaže, da spet ne bodo izpeljane, saj kar močno zremo »koroni« v zobe. 
 

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

20. in 21.11. 2021 Svet članic 
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Se je pa kljub temu začelo življenje v gasilstvu z organizacijo državnega gasilskega tekmovanja, ki je 
potekalo v Celju 5.in 6. junija 2021, v organizaciji GZ Celje. Tekmovanje za mladino, članice in člane 
je potekalo na Atletskem stadionu Kladivar, medtem ko so se starejši gasilci in gasilke pomerili na 
stadionu v Skalni kleti. Tudi članice naše regije so pridno vadile in se odlično izkazale na tekmovanju. 
Članice A PGD Andraž nad Polzelo so zasedle 5. mesto, 9. mesto v tej skupini pa je zasedla enota 

članic PGD Kapla Pondor. V skupini članic B so 
nastopile tri enote in sicer PGD Vransko  
(9.mesto), PGD Braslovče  (15. mesto)  in PGD 
Andraž nad Polzelo (29.mesto). Na tem 
tekmovanju je bila naša regija zastopana s štirimi 
enotami starejših gasilk. Drugo mesto je 
pripadalo gasilkam iz PGD Šoštanj mesto, tretje 
pa enoti PGD Gaberke. 5. mesto so zasedle 
starejše gasilke iz PGD Kapla Pondor in  27. je bila 
enota gasilk iz PGD Bevče.  

In ko so se ukrepi sprostili in smo lahko spet zaživeli v ustaljenih tirnicah,  se je začelo življenje tudi 
v PGD in izven njih. 13. 6. 2021 je potekala v organizaciji GZ Zgornje Savinjske doline zahvalna maša 
v čast in počastitev zavetnika sv. Florjana in mednarodnega dneva gasilcev. Maša je potekala v 
Gornje Grajski katedrali sv. Mohorja in sv. Florjana in jo je daroval upokojeni celjski škof msgr. dr. 
Stanislav Lipovšek. Slavnostni govorniki so bili tov. Janko Žuntar, predsednik GZZSD, tov. Franci 
Petek, poveljnik GZS, tov. Milan Dubravc, predsednik CTIF in osrednji govorec minister za obrambo 
mag. Matej Tonin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Tudi članice GZ ZSD niso počivale in so takoj, ko je bilo 
možno izpeljale prvo sejo v letu 2021 v prostorih PGD 
Nazarje. Ta seja je bila nekaj posebnega. Po dolgem 
času so se videle in si imele po rednem delu dnevnega 
reda marsikaj povedati ob dobri hrani in  v družbi 
poveljnika in predsednika GZ ZSD. 20. 6. 2021 so 
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izpeljale tradicionalni pohod članic njihove zveze v organizaciji PGD Okonina in PGD Grušovlje. Po 
ogledu doma in gasilske tehnike je sledil prikaz požara v gospodinjstvu, ki so ga izvedli člani PGD 
Okonina. Nato so se peš podale na bližnji Hom in pot izkoristile za pogovor, druženje in kondicijo. 
Spustile so se proti Šentjanžu, kjer naj bi bil v prihodnosti gasilski poligon za usposabljanje, trenutno 
pa je to prireditveni prostor PGD Grušovlje. Seveda ob zaključku ni manjkalo, kot je pri nas gasilcih 
že v navadi, dobre hrane, pijače in dobre volje.   
 

         
 
Barbara pravi: »Tovrstno druženje bomo ohranile, saj se mi zdi pomembno za ohranjanje osebnih 
odnosov in za krepitev sodelovanja in medsebojne pomoči, ki je pri delu gasilcev zelo pomembna. 
Hkrati si ogledamo lepote naše doline, ki vedno znova presenečajo, in skrbimo za podporo lokalnim 
ponudnikom in za razvoj domačega turizma.« 
Tudi letos je bil konec meseca avgusta organiziran pohod 
članic GZ Prebold in GZ Žalec v organizaciji GZ Žalec.  
Udeleženke so se zbrale v Braslovčah in se povspele po 
Mlinarski poti na grad Žovnek. Grad Žovnek stoji na 
vzpetini 409 mnm, nad Žovneškim jezerom, jugozahodno 
od Braslovč. Nekoč eden največjih 
gradov na Slovenskem je dobil ime po 
svobodnih gospodih Žovneških, 
poznejših Celjskih grofih. Grad je bil v 
ruševinah in na pobudo Kulturno 
zgodovinskega društva iz Braslovč 
poteka restavracija ruševin od leta 
1993.  
 

Grad Žovnek nekoč in danes 
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Zelo številčno so v naši regije obiskane gledališke predstave. Na nivoju regije, kot vse kaže, je letos 
ne bomo izpeljale, jo je pa uspešno, sicer z nekaj manj udeleženkami kot ponavadi (58), pripravila 
Komisija za delo s članicami GZ Šaleške doline. 20.8.2021 so se zapeljale v letno gledališče Studenec 
in si ogledale predstavo Pri belem konjičku. Kot vselej, po takšnih predstavah odidejo članice domov 
polne lepih vtisov in pozitivnih občutkov.  Da pa se ta dobra volja ne bi razblinila, so 12. 9. 2021 
organizirale še ogled Rogle in sprehod med krošnjami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvi vikend v oktobru je GZ Zgornje Savinjske doline organizirala dneve Zaščite in reševanja na 
Pobrežjah. Dogodek je bila namenjen vsem gasilcem in gasilkam, županom in županjam občin ter 
njihovim štabom Civilne zaščite in reševanja.  Bilo je prikazano reševanje ponesrečenca iz zverižene 
pločevine in nudenje prve pomoči ponesrečencu, vrvna tehnika, iskanje pobegle osebe z reševalnimi 
psi, sodelovali so tudi jamarski reševalci in dogajalo se je še kar nekaj vzporednih  zanimivih 
dogodkov. 
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V celoti je bil organiziran posvet članic SŠR in Celjske regije, planiran za 18.09.2021. Žal pa smo ga 
morale dva dni pred izvedbo, zaradi zelo majhnega števila prijavljenih, odpovedati.  
Na nivoju SŠR je Komisija za delo s članicami v organizaciji GZ Šaleške doline organizirala operativno 
delavnico na temo prometnih nesreč v cestnem prometu. Na vaji je sodelovalo 25 članic iz vseh štirih 
GZ. Predavanja in operativno delavnico je vodil tov. Boris Brinovšek, vodja poklicne gasilske enote  
PGD Velenje. V teoretičnem delu smo se seznanile  s prometnimi nesrečami v Sloveniji in opremo, 
ki jo uporabljajo gasilci v intervenciji prometnih nesreč. V drugem delu predavanja pa nas je 
predavatelj podrobno poučil o taktičnem pristopu reševanja. Po malici so se udeleženke preoblekle 
v intervencijska oblačila, saj jim je bila dana možnost uporabe orodja za reševanje ponesrečencev iz 
ukleščenih vozil in samo reševanje iz takega vozila in nudenje prve pomoči ponesrečencem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za zaključek pa naj omenim še zadnje druženje gasilk iz GZ Žalec, ki so 30.10.2021 izvedle ekskurzijo 
na Koroško. Obiskale so člane in članice PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu, ki so jim predstavili njihovo 
delovanje in jim omogočili ogled gasilskega muzeja. Sledil je ogled Solzic ter peklenski sprejem 
Luciferja in njegovih peklenščkov v Peklu in ogled rudnika Mežica. 
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Tu je le nekaj utrinkov  o delu članic v naši regiji. Seveda komisije zelo pridno delajo, sledijo 
zastavljenim ciljem. Članice skrbijo za delo z mladimi, poprimejo za vsako delo v društvih, se 
izobražujejo in tudi tekmujejo.  
Naj povem, da se vse v komisiji odlično razumemo, delamo v sproščenem vzdušju, soglasno 
sprejemamo sklepe, pri našem delu pa nas podpira celoten regijski svet in vodstvo le tega. 
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SEVERNOPRIMORSKA REGIJA 
Zapisala: Katarina Kenda Maver, predsednica Severnoprimorske regije 
 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Idrija: Sonja Bogataj 
GZ Goriške Nova Gorica: Tanja Markič 
GZ Bovec: Elizabeta Čopi 
GZ Nova Gorica – Šempeter: Jordana Jarc 
GZ Ajdovščina: Alenka Lokar 
Število PGD v regiji: 50 

 

Poročilo dela za leto 2020 

V letu 2021 so bile 4 seje Sveta severno primorske regije, na katerih sem bila prisotna in zastopala 
interese članic. 
Članice smo sodelovale na vseh gasilskih prireditvah, katere so bile organizirane v preteklem letu. 
Aktivne smo bile na intervencijah, društvenih vajah, skupnih vajah in intervencijah gasilskih zvez in 
regije. 
Kljub temu, da je bilo v tem letu tudi veliko omejitev zaradi epidemije Covid-19, so bila organizirani 
tečaji na katerih smo bile prisotne in tudi uspešno zaključile izobraževanje.  Tečaji za gasilca 
pripravnika, gasilca operativca in nižji gasilski častnik. Najbolj številčno smo opravljale  tečaje IDA, 
tehnično reševanje, bolničar in prvič tečaj za vodenje intervencij.  
V mesecu marcu so članice gasilske desetine PGD Tolmin, posnele televizijski prispevek z televizijsko 
ekipo TV Koper Capodistia o delovanju žensk v gasilstvu na Tolminskem. V prispevku je prikazana 
gasilska vaja članic in predstavile svoje delovanje na vseh področjih v društvu. (ogled videa na 
Facebook strani TV Koper Capodistria, objavljeno 6. marca 2021). 

        
                                                                                                           PGD Tolmin 
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Posvet članic Severnoprimorske regije smo planirale prvi vikend v mesecu novembru, kljub odlični 
organizaciji in zanimivemu programu, smo ga zaradi odloku o prepovedi zbiranja mogle zadnji čas 
odpovedati. Ravno tako smo, kljub celotni dokončani organizaciji morale odpovedati dvodnevni 
posvet predsednic komisij za članice v GZ in PGD, ki ga organizira Svet članic GZS in je že dve leti 
planiran v naši regiji, natančneje v Cerknem. Regijski posvet članic Severnoprimorske regije je 
preložen na pomlad 2022 in prav tako posvet predsednic komisij za članice v GZ in PGD bi izvedle v 
pomladnem času v Cerknem. 
 
VAJI ČLANIC 4 GASILSKIH ZVEZ 
 

Tradicionalno vajo članic 3 gasilskih zvez, smo letos razširili na vajo članic 4 gasilskih zvez, saj smo 
povabili k sodelovanju tudi članice iz GZ Kobarid. 
Dne 05.09.2021 je bila v Bovcu izvedena vaja članic 4 
gasilskih zvez in sicer GZ Bovec, GZ Krajnska Gora, GZ 
Tolmin in GZ Kobarid. Scenarij vaje je bil požar v 
učilnici OŠ Bovec, na kateri smo izvajale gašenje 
požara, preiskovanje prostorov, ter reševanje 
poškodovanih in pogrešanih. 
 V vaji je sodelovalo 17 članic in 3 šoferji, iz GZ Bovec 
je bilo 6 članic + šofer, iz GZ Kranjska Gora 4 članice + 
šofer in iz GZ Tolmin 7 članic + šofer, s sledečimi vozila  GVC 16/25 PGD Bovec, GVGP-1 Tolmin, GVC 
16/25 PGD Most na Soči in GVC 16/25 PGD Rateče. Izvedla sta se 2 zunanja napada in 1 notranji 
napad, ter reševanje ponesrečencev iz balkona s pomočjo lestve. Po uspešno zaključeni vaji, je sledil 
zbor sodelujočih članic, kjer se je analizirala vaja. Po vaji pa smo se še udeležile prevzema 
reševalnega vozila PGD Bovec in prikolice CZ Bovec, nato pa je sledilo druženje.  
Veselimo se druženja in lepih spominov med gasilskimi zvezami še naprej.  
 

    
PGD Bovec 

   

 



32. posvet predsednic komisij za članice v GZ, 2021 
 

 
 

96 

ZASAVSKA REGIJA 
Zapisala: Helena Odlazek, predsednica Zasavske regije 
 

GZ v regiji in predsednice:  

GZ Hrastnik: Alenka Marinko 
GZ Trbovlje: Nataša Rajšek 
GZ Zagorje: Helena Odlazek  
Število PGD v regiji: 25 PGD + 3 PIGD 

 

Program dela Komisije za delo s članicami v regiji za leto 2021: 

 Naloga Časovni okvir Nosilci dejavnosti 
1. Seje, sestanki komisije 1- 2 seje  skozi celo leto 
2. Izobraževanje članic   skozi celo leto 
3. Sodelovanje z ostalimi GZ in regijami  skozi celo leto 
4. Gasilska tekmovanje   skozi celo leto 
5.  Posvet članic regije Zasavje in Posavje  GZ Hrastnik maj-november 
6. Izobraževanje za predsednice komisij za 

članice regije, GZ in PGD. Posavska regija maj-november 
7. Izobraževanje Sveta članic (predsednice, 

namestnice) GZ Maribor   
8. Orientacijski pohod za članice - ogled 

rastišča azelej Boštanj maj 
9. 12. pohod članic GZS (GZ Trebnje) GZ Novo mesto junij 
10. Medgeneracijsko srečanje članic in 

veteranov Črnomelj maj-november 
11. Pohod za članice regije Zasavje - 

Čemšeniška planina     (2 varianti- lažja, 
težja) Zagorje september 

12. Okrogla miza GZ Krško oktober 
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Poročilo dela za leto 2020 in 2021 

Regija Zasavje je ena iz med najmanjših gasilskih regij, v njo so vključene 3 gasilske zveze. Članice 
regije Zasavje sodelujemo s članicami regije Posavje predvsem pri organizaciji regijskega posveta in 
tudi drugih aktivnostih. 
Leto 2020 smo začele tako kot vsako leto, polno načrtov. Na januarski seji smo pripravile Program 
dela, ki je bil tudi potrjen. Marca smo sodelovale pri pripravi prireditve »Z roko v roki«, ki pa je bila 
žal odpovedana, na dan izvedbe zaradi prepovedi zbiranja. V letu 2020 so se nam zgodile razmere, 
katerih si nismo nikoli predstavljali. Tako, da je bilo lansko leto za gasilce polno novih izzivov in 
drugačnih priložnosti, saj smo se spopadali z novim načinom dela, ki nam ga je prinesla pandemija 
in nato še epidemija Covid-19. Tudi članice smo upoštevale vsa navodila, ki so bila izdana s strani 
Vlade in Gasilske zveze Slovenije, tako, da naših planiranih aktivnosti nismo izvajale.  
K sreči so se po sprostitvi ukrepov izvajala usposabljanja, katerih so se udeležile članice in uspešno 
opravile tečaje na Igu:  tečaj za nosilca IDA, tečaj za tehničnega reševalca in praktične vaje za IDA. 
Tečaji na ravni GZ in regije: tečaj za bolničarja in tečaja za Višjega gasilca, ki pa je bil zaradi epidemije 
začasno ustavljen (praktični del). Veseli me, da se vedno več članic udeleži usposabljanja z gasilsko 
tematiko, saj le z dobrim znanjem smo lahko uspešne.  
Tudi za leto 2021 je bil plan dela narejen, vendar glede na negotovost Covid situacije, ne bo realiziran 
v celoti. Uspešno smo  izvedle seje po gasilskih zvezah, regiji in skupne seje regije Zasavje in Posavje, 
na kateri smo se dogovorile, da izvedemo Regijski posvet v  Hrastniku (regijske posvete izvajamo 
vsako leto v drugi gasilski zvezi). Posveta žal nismo izvedle, ker so bili v Hrastniku mnenja, da čas ni 
primeren in preložimo na pomlad 2022. 
Veseli me, da so potekala usposabljanja po GZ in na ravni regije katerih so se udeležile članice: 
zaključen je bil tečaj za Višjega gasilca (izvedene so bile praktične vaje po sprostitvi ukrepov – 
pomladi). Izvedeni so bili naslednji tečaji: Osnovni tečaj za gasilca, tečaj za pripravnika v dveh 
terminih, tečaj za nižjega gasilskega častnika, trenutno pa poteka tečaj za gasilskega častnika. 
Vsem članicam, ki so uspešno zaključile katerokoli iz med zgoraj omenjanjih usposabljanj – tečajev, 
iskreno čestitam, z željo, da svoje znanje utrjujejo na vajah. 
Kljub novo nastalim razmeram zadnjih dveh let smo članice ostale v stiku, preko e-pošte in 
telefonov.    
V težki situaciji, ki smo ji bili priča v letu 2020 in še vedno traja, so se članice po društvih odločile in 
pomagale šivati zaščitne maske za krajane, občane. Skupaj s člani so pomagale občanom, pri oskrbi 
s hrano predvsem bolnim in starejšim. 
V PIGD ETI Izlake, smo članice pomagale pri razkuževanju proizvodnih prostorov, poplavah poleti 
2021 in vsakoletni čistilni akciji. 
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Čistilna akcija PIGD ETI Izlake 

   
Članice so sodelovale pri društvenih vajah in sektorski vajah 

 
Članice so se udeležile žalnih slovesnosti, ki so jih organizirala društva za svoje člane. 
Ob praznovanjih okroglih obletnic delovanja gasilskega društva, so v nekaterih društvih priredili 
slovesnost s kulturnim programom in v manjšem obsegu samo za člane društva. Članice so pomagale 
pri kulturnem programu, srečelovu in organizaciji prireditve. 
Člani in članice PGD Padež, so julija 2021, izvedli gasilsko veselico brez omejitve udeležencev – za 
širšo javnost. 
Članice so se udeležile strokovnih ekskurzij, ki so jih organizirala društva.  
Vsem članicam, ki so s svojo aktivnostjo in pozitivnim odnosom pripomogle k izboljšanju trenutne 
situacije, se iskreno zahvaljujem in upam, da se čimprej vrnemo v normalne razmere in delujemo po 
planiranih aktivnostih.  
V upanju, da se čimprej vrnemo v normalne razmere in nadaljujemo začrtano delo, s čim manj 
intervencij, vas vse lepo pozdravljam z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«.  
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REGIJSKI POSVETI ZA ČLANICE V LETU            
2020 IN 2021 

 

CELJSKA in SAVINJSKO-ŠALEŠKA REGIJA 
Zapisala: Doroteja Jazbec, predsednica Celjske regije 
 
DATUM IN KRAJ POSVETA: 15. februar 2020, Kulturni dom Štore in PGE Celje 

VODJA POSVETA: Jasmina Vidmar  

SODELUJOČE GASILKE ZVEZE: 

Celjska regija: GZ Celje, GZ Laško, GZ Radeče, GZ Slovenske Konjice, GZ Šentjur, GZ Šmarje pri Jelšah, 
GZ Vojnik – Dobrna, GZ Zreče – Vitanje 
Savinjsko-šaleška regija: GZ Prebold, GZ Šaleške doline, GZ Zgornjesavinjske doline, GZ Žalec 
ŠTEVILO PRISOTNIH: 110  

 

 
Gasilke dveh regij smo dvojno sijale: z nasmehi in odsevniki na delovnih oblekah 
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Uvodoma je po dobrodošlici z jutranjo kavo in pecivom 
zbrane pozdravila predsednica Komisije za članice celjske 
regije Jasmina Vidmar in podpredsednica Sveta članic 
Pavla Ponikvar, besedo sta imela tudi župan Občine Štore, 
ki je posvet gostila, Miran Jurkošek in podžupan Mestne 
občine Celje Vladimir Ljubek ter predsednik GZ Celje Sašo 
Farčnik, ki se je srečanja gasilk udeležil v družbi poveljnika 
GZ Celje Janeza Senice. Bernarda Soršak, predsednica 
Komisije za članice pri GZ Celje je izčrpno predstavila 
Gasilsko zvezo Celje skozi čas. 
Gasilke dvanajstih gasilskih zvez in dveh regij je nato nagovoril tudi predsednik GZS Janko Cerkvenik, 
ki se je navezal na kadrovanje v gasilstvu, omenil prihajajoče zloženke in letake o pravilni rabi 
uniforme ter se oprl na, za leto 2020 načrtovano državno tekmovanje, ki bi moralo potekati 23. in 
24. maja na celjskem stadionu Kladivar (izvedeno je bilo 5. in 6. junija 2021), kar naj bi bila tudi neke 
vrste generalka pred Gasilsko olimpijado 2021.  

Zatem je Vasja Krenker iz PGD Ostrožno predstavil 
gašenje fotovoltaike in opozoril na pomembnost 
poznavanja različnih potencialnih nevarnosti kot tudi na 
varovalne ukrepe.  
Seznanil nas je tudi s prisotnostjo različnih snovi v 
sončnih celicah, kot so steklo, silicij, (težke) kovine, 
tekoča smola, etilen, silikon in ostalo, ter se skozi opis 
ob fotografijah sprehodil skozi intervencijo Bisol-a v 
Preboldu, kjer je potekalo gašenje sončne elektrarne 

leta 2011. Po krajšem premoru se je strokovni del posveta nadaljeval s predstavitvijo na temo kemije 
v gasilstvu. Leon  
Žaberl, prav tako iz PGD Ostrožno, je gasilkam pripravil zelo zanimiv prikaz, kaj vse se dogaja ob 
različnih vrstah oksidacij: vse od tihe, pa do najbolj razširjene – gorenja ter tudi zelo burne kot so 
eksplozije in detonacije. 

 

Udeleženk regijskega posveta celjske in savinjsko šaleške regije nas je bilo 110 skupaj z gosti. 
Medtem, ko se je večina po končanem glavnem delu, ki je potekal v dvorani Kulturnega doma Štore, 
odpravila nazaj proti svojim domačim krajem, se je 25 gasilk odpravilo še na ogled Poklicne gasilske 
enote Celje. Tam so poklicni gasilci pokazali svoje delovne prostore, učilnico, ter seveda 
najzanimivejši del - garaže z vso tehnično opremo. Opisali so potek njihovega delovnega dne, skozi 
besede in lastne izkušnje so predstavili vsakdanje delo, ki jih čaka in tudi tiste vrste njihovih nalog, s 
katerimi se spoprimejo, ko so poklicani na pomoč in do prihoda na kraj intervencije ne vedo, na 
kakšne vrste zahtevnost (fizično in psihično) bodo naleteli. Posebej zanimiv je bil še Api center, za 

Leon Žaberl je predaval o kemiji v gasilstvu 

Vasja Krenker je gasil sončno elektrarno Bisol-a 
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katerega skrbijo sami in stara gasilska avtolestev Magirus iz leta 1930, ki so jo sami obnovili. Gasilski 
sobotni dan je tako za članice minil skozi druženje, dragoceno izmenjavo izkušenj in v znamenju 
pridobivanja novih strokovnih informacij. 

 
Predstavnice celjske regije: Bernarda Soršak, Stanka Repas, Jasmina Vidmar, Zlatka Ogrinc, Breda Županc in Doroteja Jazbec 

PROBLEMATIKA, SKLEPI IN ZAKLJUČKI: 
Udeleženke posveta ugotavljamo, da so tovrstni dogodki eni takih, ki nam pomagajo ustvarjati dobre 
prakse. Ko se srečamo gasilke iz različnih društev, zvez in celo regij, spoznavamo skozi izmenjavo 
mnenj, kje vse imamo v domačih okoljih še prostora za izboljšave, kateri so projekti in aktivnosti, ki 
jih je smiselno kot primer dobre prakse prenesti od drugod (v smislu vpeljave novosti), si pa tudi 
priznamo, kje pri našem delu storimo kakšno napako ali na kakšne prepreke naletimo. Posveti na 
ravni regije, ki se v našem primeru najpogosteje združijo v posvet gasilk dveh regij, razširjajo obzorja, 
nam dajejo priložnost, da se česa novega naučimo in nam omogočajo osebnostno in strokovno rast, 
zato smo enotnega mnenja, da je te vrste srečanj na letni ravni vsekakor vredno ohraniti in se za 
vsakokratno čim bolj kvalitetno izvedbo tudi s skupnimi prizadevanji potruditi. 
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REGIJA LJUBLJANA I 
Zapisala: Saša Kovačević, predsednica Regije Ljubljana I 
 

DATUM IN KRAJ POSVETA: 10. januar, Sora 

VODJA POSVETA: Franc Bradeško  

ŠTEVILO PRISOTNIH: 170 udeležencev 

 
DNEVNI RED in VSEBINA:  
Gregor Vidrih, reševalec nujne medicinske pomoči v Postojni: prestavitev posredovanja na dveh 
množičnih prometnih nesrečah na primorski avtocesti, ki sta se zgodili leta 2014 in 2016. 
Andrej Košir; poklicni gasilec Gasilske brigade Ljubljana: predstavitev nesreče cisterne s tekočim 
kisikom, ki si je pripetila na medvoškem klancu (2. februar 2018). 
predsednik Regije Ljubljana I Franc Bradeško in poveljnik Regije Ljubljana I Simon Černe: podelitev 
značk in priznanj Regije Ljubljana I. 
 
PROBLEMATIKA, SKLEPI IN ZAKLJUČKI: 
Posvet za članice naše regije smo že pred nekaj leti prelevile v Posvet gasilcev Regije Ljubljana 1. Dve 
strokovni predavanji sta prinesli uvid v zakulisje intervencij, s podelitvijo značk smo videli kdo stoji 
za najuspešnejšimi rezultati naše regije, z dvema priznanjema pa spoznali najzaslužnejša gasilca naše 
regije. Vse je bilo podkrepljeno z zvokom harmonike, skečom mlade gledališke skupine ter prijetnim 
druženjem po posvetu.  
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OBALNO-KRAŠKA REGIJA  
Zapisala: Tanja Gregorič, predsednica Obalno-kraške regije 
 

DATUM IN KRAJ POSVETA: 9. oktober 2021, Potov vrh - Slatnik 

VODJA POSVETA: Tanja Gregorič  

SODELUJOČE GASILKE ZVEZE: 

OGZ Koper, GZ Ilirska Bistrica, GZ Postojna, KGZ Sežana, GZ Izola, GZ Piran 

ŠTEVILO PRISOTNIH: 67 udeležencev 

 
DNEVNI RED in VSEBINA:  
Prihod udeleženk, prijava ter kava za dobrodošlico 
Pozdravni nagovor 
Predavatelj Denis Slavec – potek intervencije (kerozin) + Marko Adamič prisotnost in sodelovanje 
članic na intervencijah 
Pohod krožna pot Krkavče – Sveti Peter / v kolikor katera članica se ne more udeležiti pohoda bo 
tudi ustvarjalna delavnica/ 
 
PROBLEMATIKA, SKLEPI IN ZAKLJUČKI: 
Problematika v OKR so komisije za delo s članicami tako na nekaterih GZ kot v PGD. V določenih GZ 
predsednica komisije ni članica UO GZ, nekje je članica in nima glasovalne pravice. Problemi so tudi 
v nekaterih PGD, kjer nimajo niti komisije za delo s članicami, nekje pa niso članice UO PGD, nekje 
pa kot članica UO PGD nima glasovalne pravice. Predsednica komisije za delo s članicami v OKR je 
pozvala članice, da one predlagajo predsednikom GZ in PGD za ureditev komisij. Predsednica Tanja 
Gregorič na regijskih svetih opozarja predsednike GZ, da se uredijo komisije na vseh nivojih. 
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Udeleženci regijskega posveta 
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DOLENJSKA REGIJA  
Zapisala: Melita Blatnik, predsednica Dolenjske regije 
 

DATUM IN KRAJ POSVETA: 9. oktober 2021, Potov vrh - Slatnik 

VODJA POSVETA: Melita Blatnik  

SODELUJOČE GASILKE ZVEZE: 

GZ Novo mesto, GZ Šentjernej, GZ Trebnje 
ŠTEVILO PRISOTNIH: 82 pohodnic in njihovih družinskih članov 

 
DNEVNI RED in VSEBINA: pohod po Machovi učni poti, izvedba operativne vaje, pogostitev 
 

 
Udeleženci regijskega posveta 
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REGIJA LJUBLJANA III 
Zapisala: Marta Moneta, predsednica regije Ljubljana III 
 
DATUM IN KRAJ POSVETA: 15. oktober 2021, CZR Domžale 

VODJA POSVETA: Marta Moneta  

SODELUJOČE GASILKE ZVEZE: 

GZ Moravče, GZ Kamnik, GZ Lukovica  in GZ Domžale 

ŠTEVILO PRISOTNIH: 17 

 

DNEVNI RED in VSEBINA:   
Pozdrav 
Delo poklicnega gasilca  (Andrej Vilar) 
Neurje s točo v GZ Domžale  (Matjaž Merkužič) 
Zelišča - lajšanje prehladnih obolenj  (Monika Mulej) 
                                               
Tov. Andrej Vilar nam je opisal, kako poteka delo poklicnih gasilcev. S kakšnimi težavami so se 
srečevali v času covid -19, ko so pomagali ZD Domžale z razkuževanjem reševalnih vozil in reševalcev. 
Tov. Matjaž Merkužič nam je obudil spomin na neurje s točo, ki je bila maja 2020 v občini Domžale. 
29. 5. v večernih urah se je razbesnelo  neurje s točo v občini Domžale. Toča je poškodovala veliko 
objektov in stanovanjskih hiš, bila je nepravilne obile v velikosti manjše dlani. Gasilcem GZ Domžale 
so prišli na pomoč gasilci sosednjih gasilskih zvez in pobrateno PGD. Intervencija in pomoč ljudem je 
bila več dnevna. Za konec predavanja pa smo si ogledale krajši film, ki je prikazoval, kako so gasilci v 
času epidemije pomagali zdravstvenemu domu in razkuževali reševalna vozila, reševalce. 
Tov. Monika Mulej nam je predstavila zelišča in kako si jih lahko sami pripravimo, da si lajšamo 
prehladna obolenja.  
Na posvet nas je prišel pozdravit predsednik regije tov. Slavko Jalovec. Udeležila se ga je tudi 
predsednica Sveta članic tov. Jasmina Vidmar.  
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POMURSKA REGIJA  
Zapisala: Ingrid Lončar, predsednica Pomurske regije 
 
DATUM IN KRAJ POSVETA: 16. oktober 2021, Srednja Bistrica 

VODJA POSVETA: Ingrid Lončar  

SODELUJOČE GASILKE ZVEZE: 
GZ Ljutomer, GZ Lendava, GZ MO Murska Sobota, GZ Rogaševci, GZ Tišina, GZ Gornja Radgona, GZ 
Turnišče, GZ Črenšovci, GZ Beltinci, GZ Moravske Toplice, GZ Hodoš, GZ Sveti Jurij ob Ščavnici, GZ 
Puconci, GZ Križevci, GZ Velika Polana, GZ Cankova  
ŠTEVILO PRISOTNIH: 180 

 

DNEVNI RED in VSEBINA:   
Pozdravni nagovori 
Intervencija Slovenskih gasilcev v Makedoniji – Marko Adamič (poveljnik Obalno kraške regije) 
Državno gasilsko tekmovanje 2021 in gasilska Olimpijada 2022 z predstavitvijo tekmovalne ekipe 
članic, ki se bo udeležila kvalifikacij za Olimpijado – Dušan Utroša (poveljnik Pomurske regije) 
Moja Herbija – Marija Hren 
 

PROBLEMATIKA, SKLEPI IN ZAKLJUČKI: 
Članice so mnenja, da je potrebno ta posvet obdržati na visokem nivoju, saj tako dobijo nekaj tem 
in informacij o delu v naši regiji, kot tudi širše. Vedno so jim zanimiva predavanja, ki so predvsem iz 
delovanja gasilskih in drugih enot na terenu in je to strokovno predstavljeno. 
Članice se strinjajo, da je potrebno povezovanje in druženje na vseh nivojih. 
Na regijskem posvetu se članice srečajo in izmenjajo izkušnje iz delovanja v gasilstvu. 
Všeč jim je tudi, da po strokovnem delu še vedno ostane nekaj časa za sproščeno druženje in 
pogovor.  
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BILTEN 32. POSVETA PREDSEDNIC KOMISIJ ZA ČLANICE (SPLETNI POSVET) 
 
Zbrala in uredila: Jasmina Vidmar 
Urejanje, oblikovanje: Jasmina Vidmar 
 
Ljubljana, 27. december 2021 


