
 

 

 

 

 

Številka:  GZS-16/2022 

Datum: 15. 4. 2022 

 
GASILSKIM ZVEZAM 
ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS 
 
 
Zadeva: Poziv k vključitvi prostovoljcev za delo na Gasilski olimpijadi Celje 2022 – 
SPREMLJEVACI REPREZENTANC, POMOČ PRI ORGANZACIJI PREHRANE 
 
Spoštovani. 
 
Gasilska olimpijada Celje 2022 bo potekala v času od 17. do 24. julija 2022 v Celju. 
Tekmovalnim enotam iz 25-ih držav sveta moramo zagotoviti ustrezno namestitev, prehrano, 
primerne tekmovalne pogoje, ustrezno komunikacijo in sodelovanje na družabnih dogodkih. 
Za zagotavljanje teh storitev potrebujemo pomoč prostovoljcev pri različnih delih.  
 
Za spremljevalce reprezentanc držav in za pomoč pri organizaciji prehrane smo pripravili ta 
poziv, za pomoč pri ostalih vrstah del pa bomo članstvo zaprosili naknadno preko gasilskih 
regij in gasilskih zvez.  
 
 

1. SPREMLJEVALCI REPREZENTANC DRŽAV  
 
Od spremljevalcev tekmovalnih enot pričakujemo pomoč pri nalogah: 

− vodenje tekmovalnih enot med različnimi prizorišči; 

− ažurna informiranost tekmovalnih enot o vseh dogodkih; 

− druga dela po navodilih. 
 
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

− članstvo in poznavanje gasilske organizacije; 

− starost najmanj 18 let, zgornja starostna meja ni določena; 

− poznavanja tujega jezika iz spodnjega seznama, oziroma vsaj angleškega ali nemškega 
jezika. 
 

Prijavljene tekmovalne enote so iz držav, ki uporabljajo naslednje jezike: nemški, angleški, 
francoski, portugalski, italijanski, poljski, češki, slovaški, hrvaški, srbski, madžarski, bolgarski, 
romunski, danski, finski, švedski, nizozemski, latvijski. 
 
Delo bo potekalo v času olimpijade, vsak dan od 7.00 do 22.00 ure, po potrebi izmensko. 
 
 
 
 



2 / 2 

2. POMOČ PRI ORGANIZACIJI PREHRANE UDELEŽENCEV 
 
Od kandidatov pričakujemo naslednjo pomoč: 

- delitev hrane in pijače (zajtrk, kosilo, večerja); 
- priprava in pospravljanje jedilnice, čiščenje in miz, pomivanje posode; 
- druga dela po navodilih.  
 

Kandidati morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 
- članstvo in poznavanje gasilske organizacije; 
- starost najmanj 18 let, zgornja starostna meja ni določena; 
- izkušnje na tem področju; 
- poznavanje HACCP (zaželeno, izvedeno bo tudi interno usposabljanje). 

 
Delo bo potekalo v času olimpijade, vsak dan od 5.00 do 22.00 ure, po potrebi izmensko. 
 
 
Izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov bo preverila delovna skupina in jih po odločitvi 

po potrebi povabila na razgovor. Pred začetkom opravljanja del bomo izvedli osnovno interno 

usposabljanje.  

Izbranim kandidatom bo Gasilska zveze Slovenije za čas trajanja dogodka zagotovila prehrano 
ter ustrezno osebno opremo, v skladu s sprejeto celostno podobo dogodka, ter po potrebi 
nastanitev. Vsi spremljevalci  bodo prejeli po zaključku dogodka potrdilo o sodelovanju.  
 
 
Prijave za obe skupini prostovoljcev bomo zbirali preko gasilskih zvez preko Vulkana 
(organizacija > prijava na dogodek > nov > Gasilska olimpijada Celje 2022). 
 
Prijave bodo možne v Vulkanu od 21. 4. do 20. 5. 2022.  
 
Gasilske zveze prosimo, da obvestite svoja gasilska društva, le-ta pa svoje članstvo ter za 
kandidate izvedete prijave prostovoljcev preko Vulkana. 
 
Kontakt za morebitne informacije v strokovni službi Gasilske zveze Slovenije:  
Bojana Žugec (041 384 622, bojana.zugec@gasilec.net). 
 
 
Zahvaljujemo se vam za vso pomoč in sodelovanje.  
 
»Na pomoč!« 
 
 
 
  Poveljnik:  Predsednik:    

Franci Petek                                                                                                                    Janko Cerkvenik 
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