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Vabilo 
 

 

Vabimo vas na Skupščino Gasilske zveze Brezovica, 

ki bo v petek, 27. marca 2015 ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma Podpeč 

 

 

Dnevni red: 
 

 

1. Otvoritev skupščine 

2. Sprejem poslovnika skupščine 

3. Izvolitev organov skupščine 

4. Poročila – predsednika, poveljnika in komisij 

5. Poročilo nadzornega odbora 

6. Poročilo verifikacijske komisije 

7. Razprava in sprejem poročil 

8. Pozdravni nagovori gostov 

9. Program dela in finančni plan za leto 2015 

10. Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih 

11. Predaja prapora GZ Brezovica 

12. Razno in zaključek skupščine 

 

V nadaljevanju skupščine bomo izvedli kratko slovesnost ob 20. obletnici ustanovitve GZ 

Brezovica. 

 

 

Z gasilskim pozdravom, 

 

NA POMOČ! 

 

  
Predsednik GZB 

Marko Susman 
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Poslovnik o delu skupščine Gasilske zveze Brezovica 
 

1. člen 
S tem poslovnikom se določa potek skupščine  Gasilske zveze Brezovica ( v nadaljevanju 

GZB)  dne 27. 03. 2015 

2. člen 
Skupščino Gasilske zveze  prične predsednik in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva in 

organov skupščine. Predlog za organe in delovno predsedstvo skupščine poda predsednik 

zveze. Organi skupščine so: 3 članska verifikacijska komisija, zapisnikar in dva overovatelja 

zapisnika. 

 

3. člen 
Delovno predsedstvo predlaga dnevni red, ki ga da v razpravo in sprejem skupščini.  

 

4. člen 
Delo skupščine je javno. Na njem lahko poleg delegatov sodelujejo tudi drugi člani gasilskih 

organizacij in gostje, ki pa nimajo pravice glasovanja. Pravico glasovanja imajo  delegati  

PGD, ki so jih društva  izvolila za delegate  skupščine. 

 

5. člen 
Po sprejemu dnevnega reda začne skupščina obravnavati posamezna vprašanja po vrstnem 

redu, ki je bil določen z dnevnim redom.  

 

6. člen 
Predsednik delovnega predsedstva skrbi za red in nemoten potek skupščine. Obravnavanje 

vsake točke dnevnega reda traja tako dolgo, dokler se člani prijavljajo k razpravi. Čas 

razprave je mogoče omejiti. Delovno predsedstvo razpravo vodi, jo usmerja in zaključi, ko 

ugotovi, da je o zadevi mogoče sklepati.  

 

7. člen 
Skupščina sklepa veljavno, če je na njej prisotno več kot dve tretjini izvoljenih delegatov 

društev. Skupščina sprejema sklepe z večino glasov prisotnih delegatov. 

Kakšno bo glasovanje, javno ali tajno, odloči skupščina z javnim glasovanjem. 

 

8. člen 
Na seji skupščini  se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in 

overovatelja  zapisnika.  

9. člen 

Poslovnik o delu skupščine stopi v veljavo takoj, ko ga sprejme skupščina in preneha veljati  

po končani skupščini.  

 

Delovni predsednik 
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Poročilo upravnega odbora GZ Brezovica za leto 2014 
 

Leto je naokoli in zopet delamo bilanco delovanja naše gasilske zveze , ki letos praznuje 20. 

obletnico ustanovitve. Večkrat potarnamo, da nam čas teče prehitro. To drži za večino ljudi, 

ki poleg službenih in družinskih obveznosti aktivno delujejo v gasilski organizaciji. 

Leto 2014 je bilo na področju delovanja Gasilske zveze Brezovica zelo pestro in aktivno.  

Ledeni objem žledu, ki je v začetku leta zajel praktično celotno občino je povzročil ogromno 

škode. Operativne gasilske enote vseh desetih društev so se aktivno in požrtvovalno vključile 

v sanaciji podrtega drevja na prometnicah, energetskih linijah in z razpoložljivimi 

električnimi agregati lajšali najnujnejšo oskrbo z elektriko. Pri teh akcijah se je pokazalo, da 

smo gasilci preslabo opremljeni za tovrstne masovne nesreče. Ta izkušnja nam je vodilo za 

planiranje nabav v naslednjih letih. Poškodovano opremo in vozila, čiščenje opreme in 

refundacije odsotnosti iz dela zaradi intervencij je GZB s pomočjo Občine Brezovica v 

kratkem času poravnala. 

Vremenske ujme, ki ne prizanašajo naši občini so  realnost, ki nas bo spremljala skozi naše 

delo. Zavedamo se, da si moramo gasilci  ob večjih nesrečah pomagati tudi izven občinskih 

mej. V ta namen so bili podpisani dogovori o medobčinski pomoči na področju zaščite in 

reševanja z občinami Dobrava – Polhov Gradec, Vrhnika, Log – Dragomer, Borovnica in Ig. 

Z mestno občino Ljubljana je dogovor pripravljen in čakamo le še na podpis. 

 

V letu 2014 je UO GZB imel 4. redne seje ob zelo dobri udeležbi članov tega odbora.  Vodilo 

delovanja UO GZB je bilo in ostaja usmerjanje delovanja Prostovoljnih gasilskih društev oz. 

njihovih operativnih enot v luči napredka in krepitvi požarnega varstva v celotni občini. V 

začetki leta je bil podpisan Aneks k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v Občini 

Brezovica, ki predstavlja temeljni akt za redno financiranje gasilske dejavnosti. 

S Strani UO GZB potrjena komisija za pripravo novega točkovnika se je zelo resno lotila 

dela. Komisija je novi točkovnik analizirala v celoti in ga preko javne razprave predala v 

potrditev UO GZB. Na podlagi sprejetega točkovnika je bil izveden letni pregled društev, ki 

je pokazal, da so PGD in njihove operativne enote v dobri » kondiciji « tako, da smo z 

njihovim delom zadovoljni. 

Pri delovanju GZB smo dlje časa pogrešali strokovno vodeno preventivno delovanje gasilskih 

enot. V ta namen je bila ustanovljena nova komisija pri GZB – komisija za preventivo, ki je 

že začela z delom in prvimi napotki operativnim enotam pri njihovemu delu.  

Že dlje časa smo se pogovarjali, da je potrebno spremeniti Pravilnik o priznanjih in 

odlikovanjih. Po marljivem delu komisije za priznanja in odlikovanje je ta pravilnik 

pripravljen za sprejem na letošnji skupščini. 

Za boljšo prepoznavnost in obveščenost članov in občanov ter enostavnejšo komunikacijo 

smo pripravili spletno stran GZ Brezovica (www.gzbrezovica.si). Upamo, da ta spletna stran 

ne bo samevala in bomo člani radi pripravljali članke in novice. 

Komisije pri GZB so v letu 2014 opravile izredno delo. Od tekmovanj, izobraževanj, 

strokovnih srečanj do aktivnega usmerjanja komisij po posameznih PGD, za kar se jim  

zahvaljujemo. 

Zaradi iztekajočega dolgoročnega plana delovanja gasilskih enot se je UO GZB resno lotil 

pripravo novega dolgoročnega plana za obdobje 2015 – 2019. Na podlagi planov PGD so bila 

izvedena posvetovanja z vodstvi PGD in izvedena javna razprava. Na ta način smo dobili 

osnutek dolgoročnega plana za sprejem na letošnji skupščini. 



 

Gasilska zveza Brezovica  

  

 

5 
 

V okviru dolgoročnih nabav je bilo v letu 2014 predano v uporabo novo sodobno vozilo AC 

za potrebe operativne gasilske enote PGD Brezovici pri Ljubljani. To vozilo bo poleg 

intervencijske uporabe  služilo tudi za prevoz pitne vode za celotno občino Brezovica. 

V naši občini se aktivno odvijajo gradbena dela pri izgradnji komunalne infrastrukture, ki 

poteka v veliki meri po prometnih površinah. Gasilska društva so se s svojimi vozili vključila  

pri polivanju cest in tako lajšala tegobe prebivalcem zaradi prašenja. 

V mesecu aprilu smo se gasilci GZ Brezovica udeležili tradicionalnega pohoda na Krim. Ob 

koncu leta  pa smo se odpravili na strokovno ekskurzijo na Aerodrom Brnik, kjer smo obiskali 

tudi gasilsko enoto in helikoptersko enoto policije. Obiskali smo tudi poklicno gasilsko enoto 

na Jesenicah. 

 V letu 2014 smo tudi praznovali. 90. obletnico ustanovitve PGD Rakitna smo proslavili na 

zelo dobro pripravljeni slavnostni seji in gasilski paradi. 

Opravljenega dela je bilo še veliko več in je zajeto v poročilih komisij. 

 

GZ Brezovica deluje spontano brez velikih pretresov in nihanj. To pa zato, ker se vsi člani 

dobro zavedamo, da le z medsebojno usklajenim in dobro premišljenim delom lahko 

opravljamo tako pomembno poslanstvo, kot je gasilska služba v službi ljudstva. 

Zahvaljujemo se vsem prizadevnim članom, ki nas podpirajo pri našem plemenitem delu in 

vas pozdravljamo z starim gasilskim pozdravom: 

 

V službi ljudstva 

» NA POMOČ«  

 Predsednik 

Marko Susman vgč II 
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Delo poveljstva GZB in gasilskih enot v letu 2014 
 

V letu 2014 smo imeli dve seji poveljstva GZB, na kateri smo obravnavali tekočo 

problematiko opravljanja JGS. Največje spremembe so se odvijale na oblikovanju točkovnika 

za leto 2014 in pa pripravi pogojev za začetek certificiranja gasilsko reševalne opreme. Tako 

smo na področju izvajanja vaj izdali navodilo za izvajanje vaj, s katerim smo želeli doseči 

pravilno usposabljanje operativnih gasilcev. Tako imamo tri stopnje vaj in sicer elementarne 

vaje na katerih poučujemo operativno taktične postopke ( OTP ), kot so delo z IDA, gašenje, 

delo na lestvi, tehnični postopki z specialno opremo itd. Druga stopnja so društvene vaje, to 

so vaje za uigravanje gasilske enote in povezovanje različnih  OTP, ki jih izvajamo na 

intervenciji. Vaja je namenjena tudi usposabljanju vodenja ene gasilske enote. 3 stopnja pa so 

meddruštvene vaje z več kot tremi enotami, kjer je glavni poudarek na vodenju intervencije s 

strani vodje intervencije. Na področju certificiranja gasilsko reševalne opreme, pa smo uvedli 

dokumentirano sledenje o uporabi in servisiranju ali testiranju opreme, ki jo uporabljamo na 

vajah ali intervenciji. Vsa ta opravila smo tudi nekako ovrednotili na točkovniku, saj želimo, 

da se oprema in vozila tudi strokovno vzdržujejo in služijo svojemu namenu. 

V  letu 2014 smo na podlagi navodila za izvajanje vaj opravili 9 ogledov meddruštvenih vaj, 

katere elaborati so bili poslani na pregled poveljniku GZB. Pregledne vaje ni opravila ena 

enota, pogovor z poveljnikom te enote pa je bil že opravljen. Vzroke bomo skupaj poskušali 

odpraviti čim prej. Analiza, katero smo opravili v poveljstvu skupaj z člani ocenjevalne 

komisije, je pokazala, da moramo posvetiti več pozornosti na vodenje vaje, saj samo delo 

gasilskih enot je dobro. Dobro vodenje vaje, je tudi ključ do dobrega vodenja prave 

intervencije, saj si s tem pridobivamo izkušnje.  

V tem letu so gasilske enote GZ Brezovica izvedle naslednje število vaj in sicer elementarnih 

vaj 83, društvenih taktičnih vaj 24 in meddruštvenih taktičnih vaj 18. Povprečno torej 

izvedemo približno 8, elementarnih, 2 društveni in 2 meddruštveni vaji na gasilsko enoto. 

Skupaj pa to pomeni povprečno 12 lastnih vaj gasilske enote in pa še  približno 4 udeležbe na 

drugih vajah in dobro oceno za celoletno usposabljanje gasilske enote v JGS.  

V letu 2014 smo na področju izobraževanja v GZ zaključili dva temeljna gasilska 

izobraževanja in sicer nadaljevalni tečaj za gasilca (GAS) in tečaj za vodenje enote (NGČ)  

Vsa ostala izobraževanja so bila organizirana v domeni GZS. Na različnih specialnostih in 

dveh tečajih  se je izobraževalo 103 prostovoljnih gasilcev in gasilk iz naše zveze. 

V letošnjem letu smo tudi bilo organizatorji gasilskega tekmovanja treh zvez, ki je odlično 

uspelo tudi po zaslugi PGD Podpeč in vseh, ki so prispevali opremo za samo izpeljavo 

tekmovanja. Izvedli smo že tudi tretji Brezoviški rally, ki se je prijel med gasilskimi enotami. 

Člani GE pa se udeležujejo tudi drugih tekmovanj kot so fire combat, razna tekmovanja, 

katera imajo namen ohranjanja fizične sposobnosti operativcev. 

Intervencije v tekočem letu nam tudi niso prizanašale. Imeli smo dve naravni ujmi in sicer 

žled v februarju in poplave v novembru. Vseh klasičnih intervencij je bilo 78. Klasifikacija 

intervencij v letu 2014 je razvidna in spodnje razpredelnice. 
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Int podskupina Int dogodek 

Int 

Št. 

Poplave 

poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih 

vod 2 

Poplave poplave meteorne vode 5 

Močan veter vetrolom 1 

Žled žledolom 10 

Nesreče na vodi in v vodi nesreče ljudi na in v vodi 1 

Pogrešane osebe, živali in stvari pogrešane živali 1 

Nesreče v cestnem prometu prometne nesreče 7 

Nesreče v železniškem prometu 

trčenja vlakov s prometnimi sredstvi cestnega 

prometa 1 

Požari v objektih Stanovanjske stavbe 3 

Požari v objektih Nestanovanjske stavbe 2 

Požari v naravi oziroma na 

prostem požari na travniških površinah 2 

Požari v naravi oziroma na 

prostem drugi požari v naravi oziroma na prostem 5 

Sproščanja nevarnih plinov sproščanja nevarnih plinov 1 

Nesreče z nevarnimi snovmi 

nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi, 

prometu 1 

Nesreče z nevarnimi snovmi ljudje kot neposredni vzrok onesnaženja 1 

Tehnična in druga pomoč tehnična in druga pomoč 18 

 

  Poveljnik 

Boštjan Marinko vgč I 
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Finančno poročilo 
 

 

  

Št.. PREDLOG PRIHODKOV PLAN REALIZACIJA

Prihodek za 2014

1. Dotacija Občine Brezovica -za  redna dejavnost 36.859,00 36.859,00       

2. Dotacija za zdravstvene preglede operativnih gasilcev 7.000,00 7.000,00         

3. Refundacija odsotnosti od dela 2.000,00 2.000,00         

4. Dotacija za vzdrževanje gasilske tehnike in opreme 23.000,00 23.000,00       

5. Dotacija Občine Brezovica- za nakup gas. zaščitne opreme 8.141,00 8.141,00         

6. Dotacija  za vzdrževanje gasilskih domov 7.000,00 7.000,00         

7. Dotacija - za gasilko vozilo PGD Brezovica 69.000,00 69.000,00       

8. Nabava zaščitne opreme 11.000,00 11.000,00       

9. Gasilski dom Notranje Gorice 37.426,00 -                   

10. Razni drugi prihodki 1.000,00 7.448,61         

SKUPAJ: prihodki 202.426,00 171.448,61     

PREDLOG ODHODKOV PLAN REALIZACIJA

1. Dotacija za redno delo PGD po točkovniku 11.500,00 11.484,00       

2. Vzdrževanje in popravila gasilskih vozil in tehnike 23.000,00 22.670,79       

3. Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne in reš.opreme 8.141,00 7.580,38         

4. Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Brezovica 69.000,00 69.000,00       

5. Nabava zaščitne opreme 11.000,00 10.980,00       

6. Stroški izobraževanja 2.500,00 746,18            

7. Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev 7.000,00 5.806,89         

8. Intervencije 2.000,00 3.418,39         

9. Zavarovalne premije članov in vozil 5.000,00 1.916,39         

10. Stroški  skupščine in ostalih  prireditev 1.200,00 1.488,50         

11. Tekmovanje po programu GZB 3.000,00 6.922,46         

12. Strokovna literatura in časopisi 300,00 483,57            

13. Sredstva za jubilejne nagrade PGD 300,00 300,00            

14. Dnevnice, kilometrina 309,00 220,89            

15. Pisarniški material, popravila, vzdrževanje in stroški poslovanja 4.000,00 8.876,36         

16. Drugi stroški - plakete, diplome, odlikovanja medalje itd… 600,00 1.045,15         

17. Delovanje mladine 2.000,00 2.141,50         

18. Delovanje žena 1.700,00 1.908,90         

19. Delovanje veteranov 750,00 1.204,90         

20. Dotacije, članarine; (gasilski muzej,regijsko povezovanje) 200,00 30,00              

21. Vzdrževanje gasilskih domov 7.000,00 7.000,00         

22. Vzdrževanje šotora 1.000,00 370,26            

23. Stroški alarmiranja 1.500,00 1.385,85         

24. Refundacije OD zaradi odsotnosti iz dela 2.000,00 4.610,21         

25. Gasilski dom Notranje Gorice 37.426,00 -                   

SKUPAJ: odhodki 202.426,00 171.591,57     
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Poročilo Nadzornega odbora GZB za leto 2014 
 

Nadzorni odbor Gasilske zveze Brezovica, se je sestal na svoji seji, dne 10.3.2015, in na njej 

obravnaval delo in rezultate zveze za preteklo leto. 

Nadzorni odbor daje pozitivno mnenje na pregledano delo in vodenje, prav tako pa smo 

ugotovili, da je delo potekalo skladno z predpisi in veljavno zakonodajo, kar velja tudi za 

materialno in finančno poslovanje.  

Prav tako daje nadzorni odbor pozitivno mnenje na vodenje knjigovodskih poslov, kateri so 

urejeni pregledno in v skladu z določbami zakona. 

Na seji smo pregledali tudi finančno poročilo za leto 2014, in ugotovili, da je poslovanje 

urejeno in da so bila sredstva porabljena skladno z planom porabe in sprejetimi sklepi. 

Nadzorni odbor brez zadržkov ugotavlja, da je minulo delo organov Gasilske zveze 

Brezovica, pregledno in vzorno urejeno in da se s takim delom lahko izkazujejo tudi v 

prihodnje. 

 

Z gasilskim pozdravom, 

NA POMOČ! 

 

 

 

Poročilo o izobraževanju članov v letu 2014 
 

Strokovno usposabljanje in izobraževanje je poleg izvajanja operativnih nalog zanesljivo 

najpomembnejše področje našega dela. Letni plan usposabljanja smo v celoti realizirali. Z 

izobraževanjem bomo izboljšali  strokovno usposobljenost  posameznega operativnega člana,  saj 

bomo le tako v bodoče kos vsaki zastavljeni nalogi.  

 

Iz tabele je razvidno, da je precej članov osvojilo veliko novih znanj. 

  

 

TEČAJ ZA ČLANE VIŠJIH POVELJSTEV 2 

TEČAJ ZA USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV 
MODUL A 

14 

 TEČAJ ZA USPOSABLJANJE GASILCEV ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO 9 

TEČAJ ZA USPOSABLJANJE GASILCEV ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO 12 

TEČAJ ZA USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV 
MODUL B 

11 

TEČAJ ZA VODJE INTERVENCIJ 5 

TEČAJ ZA UPORABNIKA DIHALNEGA APARATA 9 

TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA 8 

TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI 6 

TEČAJ ZA SODNIKA GASILSKIH IN GASILSKO-ŠPORTNIH DISCIPLIN 1 

TEČAJ ZA INŠTRUKTORJA 1 

USPOSABLJANJE ZA INFORMATIKO 2 

TEČAJ ZA VODJO ČLANIC 1 

USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM 1 

TEČAJ ZA VODJO ENOTE 22 

Predsednik NO GZB 

Matjaž Rakovec 
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Poročilo komisije za mladino GZB za leto 2014  
 

V letu 2014 se je Komisija za mladino GZ Brezovica sestala na sedmih rednih sestankih. 

Obravnavali smo cilje, zapisane v planu dela, tematike, povezane z regijsko mladinsko 

komisijo ter tekoče zadeve, povezane z mladino v posameznih društvih.  

Ko ob pričetku leta 2015 gledamo na preteklo leto, ugotovimo naslednje realizirane 

aktivnosti: 

 

Januar, februar: 

 

ZBORI MLADIH 

 

Kot že nekaj let doslej, so zbori mladih potekali v 

šestih društvih: 

 

23.1.2014 PGD Brezovica 

29.1.2014  PGD Podpeč 

29.1.2014 PGD Jezero 

  8.2.2014 PGD Vnanje Gorice  

13.2.2014 PGD Notranje Gorice Plešivica 

21.3.2013 PGD Preserje 

 

Marec: 

 

9. REGIJSKO TEKMOVANJE GAS. MLADINE V SMUČANJU, Soriška planina, 1.3.2014 

 

Na pustno soboto je bilo na Soriški planini organizirano 9. regijsko tekmovanje gasilske 

mladine v smučanju. Iz naše gasilske zveze se je tekmovanja udeležilo 19 tekmovalcev iz  

štirih gasilskih društev. Med tekmovalci je bilo tudi 7 mentorjev in mentoric. Vreme nam ni 

bilo naklonjeno. Ob prihodu na smučišče je snežilo, potem pa je bilo megleno, da smo komaj 

videli  veleslalomska vratca in eden drugega. To je bil tudi razlog, da tokrat na polovici proge 

nismo imeli gasilskih nalog in smo samo odpeljali med vratci. Tekmovali smo v eni 

veleslalomski vožnji, v treh starostnih kategorijah. Med pionirkami je Tarin Kulenović (PGD 

Vnanje Gorice) dosegla odlično 2. mesto, med pionirji je bil najboljši Urban Bleiweiss (PGD 

Notranje Gorice – Plešivica) na 6. mestu. Med mladinkami je bila Lena Zdešar (PGD 

Brezovica) uvrščena na 6. mesto, med 

mladinci pa Amadej Škof (PGD Vnanje 

Gorice) na 12. mesto. Med pripravnicami je 

Katja Pleško (PGD Brezovica) dosegla 7. 

mesto, med pripravniki pa Martin Zagorc 

(PGD Brezovica) 10. mesto. Med 

mentoricami se je Tina Žumer (PGD 

Notranje Gorice – Plešivica) uvrstila na 

odlično 3. mesto, med mentorji pa Blaž 

Židanek (PGD Vnanje Gorice) na 7. mesto. 

Za gasilsko zvezo Brezovica smo tako prejeli 

dve medalji in bili smo zadovoljni, da nam je 

v neugodnih vremenskih razmerah to uspelo.  
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April: 

 

11. OBČINSKO TEKMOVANJE V GAS. KVIZU, Horjul, 12.4.2014  

 

Komisija za mladino GZ Horjul je v OŠ Horjul organizirala občinski kviz gasilske mladine. Iz 

gasilske zveze Brezovica se je tekmovanja udeležilo 26 ekip iz sedmih društev. 

Najboljše so bile naslednje ekipe: 

 

Pionirji Uvrstitev 
PGD Notranje Gorice - Plešivica 1. mesto  

PGD Vnanje Gorice 2. mesto  

PGD Podpeč 3. mesto 

Mladinci  

PGD Preserje 1. mesto  

PGD Vnanje Gorice 2. mesto 

PGD Notranje Gorice - Plešivica  3. mesto 

Pripravniki  

PGD Podpeč 1. mesto 

PGD Brezovica 2. mesto 

PGD Notranje Gorice - Plešivica  3. mesto 

 

Na regijsko tekmovanje v kvizu so se uvrstile ekipe, ki so dosegle prvo in drugo mesto. 

 

Maj: 
 

10. OBČINSKO TEKMOVANJE V ORIENTACIJI, Črni vrh, 24.5.2014 

 

Komisija za mladino GZ Dolomiti je v Črnem vrhu nad Polhovim Gradcem organizirala 

občinsko tekmovanje v gasilski orientaciji. Iz gasilske zveze Brezovica se je tekmovanja 

udeležilo 40 ekip iz devetih društev. 

 

Pionirke Uvrstitev: 
PGD Notranje Gorice – Plešivica 1 1. mesto 

PGD Jezero 2. mesto 

PGD Notranje Gorice – Plešivica 2 3. mesto 

Pionirji  

PGD Jezero 1. mesto 

PGD Kamnik pod Krimom 2. mesto 

PGD Vnanje Gorice 3. mesto 

Mladinke  

PGD Kamnik pod Krimom 1 1. mesto 

PGD Preserje 2. mesto 

PGD Kamnik pod Krimom 2 3. mesto 

Mladinci  

PGD Notranje Gorice – Plešivica  1. mesto 

PGD Vnanje Gorice 2. mesto 

PGD Brezovica 3. mesto 
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Pripravnice 
PGD Brezovica 1. mesto 

Pripravniki  

PGD Podpeč 1. mesto 

PGD Notranje Gorice - Plešivica 2. mesto 

PGD Preserje 3. mesto 

 

Na regijsko tekmovanje v orientaciji so se uvrstile ekipe, ki so zasedle prvo in drugo mesto. 

 

Junij: 
 

REGIJSKO TEKMOVANJE V ORIENTACIJI, Notranje Gorice, 7.6.2014 

 

Tekmovanje je potekalo v organizaciji mladinske komisije regije Ljubljana 1., naše mladinske 

komisije in PGD Notranje Gorice – Plešivica. Tekmovalo je 106 ekip iz vseh 10 gasilskih 

zvez, ki sestavljajo Regijo Ljubljana 1. Tekmovanje je potekalo po hribu Plešivica. Iz  

gasilske zveze Brezovica se je tekmovanja udeležilo 11 ekip. Na dosežene rezultate na 

regijskem tekmovanju smo ponosni, saj sta se ekipi pionirk iz PGD Notranje Gorice  - 

Plešivica in pripravnikov iz PGD Podpeč uvrstili na državno tekmovanje. 

 

Pionirke Uvrstitev 
PGD Notranje Gorice - Plešivica 2. mesto 

PGD Jezero 3. mesto 

Pionirji  

PGD Kamnik pod Krimom  8. mesto 

PGD Jezero 19. mesto 

Mladinke  

PGD Preserje 17. mesto 

PGD Kamnik pod Krimom 20. mesto 

Mladinci  

PGD Vnanje Gorice  3. mesto  

PGD Notranje Gorice - Plešivica  4. mesto  

Pripravnice  

PGD Brezovica pri Ljubljani 3. mesto 

Pripravniki  

PGD Podpeč 2. mesto  

PGD Notranje Gorice - Plešivica 3. mesto  

 

2. GAS. MLADINSKO TEKMOVANJE BOBRA MARTINA, Notranje Gorice, 14.6.2014 

 

PGD Notranje Gorice – Plešivica je organiziralo drugo 

tekmovanje Bobra Martina. Tekmovanje je bilo tako kot 

leto poprej, namenjeno mladincem od 12 do 16 let. 

Vsaka ekipa, ki je morala biti mešana po spolu,  je štela 

7 članov. Ekipe so se spopadle z različnimi športnimi in 

gasilskimi nalogami: spajanje cevi v paru, tenis žogica 

skozi B cev, hoja preko podstavka, povezane noge, 

podajanje vode, itd.  
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Na tekmovanju so sodelovale 4 ekipe iz treh društev: 

PGD Notranje Gorice – Plešivica 1 1. mesto 

PGD Kamnik pod Krimom 2. mesto 

PGD Podpeč 3. mesto 

PGD Notranje Gorice - Plešivica 4. mesto 

 

2. TEKMOVANJE FIRE COMBAT JUNIOR, Preserje, 21.6.2014 

 

PGD Preserje je organiziralo drugo tekmovanje Fire Combat Junior. Tekmovanje je potekalo 

na igrišču OŠ Preserje in je bilo namenjeno mladincem in mladinkam od 13 do 16 let. Ekipo 

sta sestavljala 2 tekmovalca, ki sta skupaj premagovala vse ovire. Proga je vsebovala 8 

različnih vaj: priprava orodja, vlečenje cevi skozi rov, polaganje C voda skozi oviro in 

premagovanje ovire, prečkanje gredi, hitro zvijanje cevi in vezanje vozlov, prečkanje nizke 

ovire (avtomobilske gume), preskakovanje dveh nizkih ograj, prenos ponesrečenca in zbijanje 

tarče. Rezultati : 

 

Mladinci 

Ekipa  Uvrstitev 
PGD Jezero 1 1. mesto 

PGD Jezero 2 2. mesto 

PGD Brezovica 2 3. mesto 

PGD Brezovica 1 4. mesto 

PGD Podpeč 5. mesto 

PGD Vnanje Gorice 6. mesto 

 

Mladinke 

Ekipa  Uvrstitev 
PGD Preserje 1. mesto 

PGD Kamnik pod Krimom 2. mesto 

PGD Brezovica (Brezoučanke 1) 3. mesto 

PGD Brezovica (Brezoučanke 2) 4. mesto 

 

 

Avgust: 

 

MLADINSKA MEDDRUŠTVENA VAJA, Jezero, 30.8.2014 

 

Na vaji, ki jo je organiziralo PGD Jezero so sodelovali 

mladinci iz PGD Jezero, PGD Podpeč, PGD Kamnik 

pod Krimom in PGD Preserje.  
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September: 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ORIENTACIJI, Sv. Jurij ob Ščavnici, 13.9.2014 

 

Državnega tekmovanja v gas. orientaciji sta se udeležili dve ekipi: pionirke iz PGD Notranje 

Gorice – Plešivica in pripravniki iz PGD Podpeč. Ker je bilo deževno vreme, je bila proga 

pravi blatni poligon. 

Pionirke iz PGD Notranje Gorice - Plešivica so imele malo smole in so se uvrstile na 23. 

mesto, pripravniki iz PGD Podpeč pa na odlično 9. mesto. 

 

 
Oktober: 
 

OBČINSKO MLADINSKO TEKMOVANJE V GAS.- ŠPORTNIH DISCIPLINAH, Podpeč, 

4.10.2014 

 

Pionirji so se pomerili v vaji z vedrovko, štafeti s prenosom vode, mladinci pa v vaji z ovirami 

in vaji razvrščanja.  

 

Uvrstitve najboljših: 

Pionirji Uvrstitev 
PGD Vnanje Gorice 1. mesto 

PGD Preserje 2. mesto 

PGD Jezero 3. mesto 

Pionirke  

PGD Notranje Gorice - Plešivica  1. mesto 

PGD Jezero 2. mesto 

Mladinci  

PGD Notranje Gorice - Plešivica 1. mesto 

PGD Vnanje Gorice 2. mesto 

PGD Jezero 3. mesto 

Mladinke  

PGD Jezero 1. mesto 
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11. REGIJSKI KVIZ GAS. MLADINE, OŠ Kašelj, 18.10.2014 

 

Regijski kviz gasilske mladine je potekal v organizaciji mladinske komisije Regije Ljubljana 

1 in GZ Ljubljana. Tekmovanja se je udeležilo 6 ekip iz naše gasilske zveze in doseglo 

naslednje rezultate: 

 

Pionirji Uvrstitev 
PGD Notranje Gorice - Plešivica 14. mesto 

PGD Vnanje Gorice 19. mesto 

  

Mladinci  

PGD Vnanje Gorice 7. mesto 

PGD Preserje izven konk. 

Pripravniki  

PGD Podpeč 7. mesto 

PGD Brezovica 9. mesto 

November: 

 

IZLET ZA MENTORJE MLADINE, Koroška, 15.11.2014 

 

Mentorji in mentorice mladine smo se odpravili na izlet na Koroško. Ogledali smo si mežiški 

rudnik svinca in cinka. 15 minutna vožnja v malih vagončkih nas je dodobra pretresla in 

prijalo je ponovno stopiti na trdna tla, čeprav globoko pod Peco. V podzemlju smo se 

sprehodili po krožni poti skozi rove in si ogledali razvoj rudnika in težaško delo rudarjev. 

Za kosilo smo se ustavili v gostišču ob poti proti Velenju, kjer smo si ogledali Velenjski grad, 

s tem pa tudi zaključili izlet. 

 

OSTALE AKTIVNOSTI 

 

Mladi v gasilskih društvih sodelujejo tudi pri nekaterih drugih društvenih aktivnostih: 

- kot ponesrečenci na članskih vajah; 

- pri čistilnih akcijah, čiščenju gasilskih domov; 

- pomagajo pri gasilskih veselicah in drugih prireditvah, itd. 

 

V prostorih gasilskih domov pa se velikokrat dogajajo tudi različne družabne aktivnosti: 

delavnice, izdelovanje voščilnic, zabavne in družabne igre, izleti, pohodi… 

 

Nekateri obiščejo ljubljansko gasilsko brigado ali zanimivo gasilsko organizacijo v katerem 

drugem kraju Slovenije. 
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Točkovnik 2014 - delo z mladino v posameznem gasilskem društvu 

 

Točkovnik je bil pripravljen na podlagi poročil o delu z mladino, ki so jih oddali mentorji iz 

posameznih društev.  

 
*V PGD Goričica-Prevalje nimajo aktivnosti z mladino. 

 

 PGD 

Točke za 

točkovnik GZB 

1. Notranje Gorice 150 

2. Brezovica 59 

3. Podpeč 56 

4. Vnanje Gorice 54 

5. Jezero 42 

6. Preserje  38 

7. Kamnik pod Krimom 26 

8. Brezovici pod Krimom 9 

9. Rakitna 2 

10. *Goričica - Prevalje 0 
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Plan dela komisije za mladino GZB za leto 2015 

 

Aktivnost  EUR 

- Organizacija občinskega tekmovanja v gasilskem kvizu  

             (Komisija za mladino GZB, OŠ Brezovica, 7. 2 .) – prestavljeno na 21 .2. 

150 

- Udeležba na regijskem tekmovanju v smučanju 

(Soriška planina, 14. 2.) 

280 

- Udeležba regijskem tekmovanju v gasilskem kvizu 

      (GZ Vodice, OŠ Vodice, 7. 3.) 

80 

- Udeležba na državnem tekmovanju v gasilskem kvizu 

(GZ Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj, 28. 3.) 

100 

- Udeležba na občinskem tekmovanju v orientaciji 

(GZ Horjul, 18. 4.) 

150 

- Udeležba na regijskem tekmovanju v orientaciji 

(GZ Ljubljana, 6. 6.) 

150 

- Sodelovanje na 3. mladinskem gas. tekmovanju bobra Martina 

(PGD Notranje Gorice, junij) 

/ 

- Sodelovanje na 3. mladinskem tekmovanju Fire Combat Junior 

(PGD Preserje, junij ) 

/ 

- Sodelovanje na tekmovanju »Reševanje rdečega petelinčka« 

(PGD Jezero, avgust) 

/ 

- Udeležba na tekmovanju v gasilsko športnih disciplinah 

(_____, september) 

/ 

- Udeležba na državnem tekmovanju v orientaciji 

(GZ Litija, Dole pri Litiji, 19. 9.) 

100 

- Izlet za mentorje mladine  

(oktober) 

500 

- Izlet za mladino 

(november) 

600 

- Kotizacije za udeležbo mentorjev na seminarjih in različnih srečanjih 

(posvet mentorjev gas. mladine v Zrečah, 23. in 24. 1., itd.) 

150 

- Pisarniški material  

 

40 

       SKUPAJ 2.300 

Predsednica kom. za mladino GZB 

Petra Zega 
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Poročilo komisije za članice GZB za leto 2014 
 

 

ČLANSTVO 
Komisija za članice (v nadaljevanju komisija) pri Gasilski zvezi Brezovica (v nadaljevanju 

GZB) sestavljajo predstavnice sedmih gasilskih društev od desetih, ki so vključene v zvezo 

društev. 

Komisije za članice imajo naslednja društva: 
( v oklepaju je navedena predsednica komisije) 

PGD Jezero (Katarina Golob) - predsednica komisije pri GZB 

PGD Podpeč (Marija Šuštaršič) 

PGD Kamnik pod Krimom (Dragica Lenarčič) 

PGD Preserje (Barbara Legiša) 

PGD Goričica-Prevalje (Meta Raktelj) 

PGD Notranje Gorice-Plešivica (Katja Avanzo) 

PGD Brezovica pri Ljubljani (Marjana Pograjc) 

Članstvo članic po PGD-jih: 

Društvo Število članic 

 2013 2014( od 16. leta) 

PGD Vnanje Gorice 9 7 

PGD Brezovici pod Krimom 14 16 

PGD Rakitna 15 15 

PGD Preserje 21 25 

PGD Notranje Gorice- Plešivica 21 19 

PGD Brezovica pri Ljubljani 25 48 

PGD Kamnik pod Krimom 27 29 

PGD Podpeč 28 43 

PGD Goričica-Prevalje 44 12 

PGD Jezero 57 60 

SKUPAJ 261 274 

Podatki povzeti po Vulkanu. 

Poročilo o delu članic so oddala naslednja društva: 

PGD Jezero  

PGD Podpeč  

PGD Kamnik pod Krimom  

PGD Goričica-Prevalje  

PGD Notranje Gorice-Plešivica  

PGD Brezovica pri Ljubljani  

Poročila ni oddala komisija PGD Preserje. 

 

Dodatno so o svojem delu poročale članice PGD Rakitna, in sicer kljub temu, da nimajo 

ustanovljene komisije za članice.  

 

Komisija se je sestala na treh rednih sejah.  Usmeritev dela članic je v  medsebojno 

sodelovanje in spodbujanje.  Predvsem pa, da se vsem članicam omogoči, da so seznanjene z 

delom v zvezi, regiji in državi. V ta namen smo tudi v PGD Vnanje Gorice našle kontaktno 

osebo, preko katere obveščamo članice o dejavnostih.  
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Trije glavni cilji: 

- delovati povezano 

- prednost dati izobraževanjem na operativnem področju, hkrati pa ne zanemariti  

dosedanjih nalog 

- spodbuditi delo članic v tistih društvih, kjer njihova aktivna dejavnost ni na ravni kot 

smo si jo zastavile. 

DEJAVNOST ČLANIC 

SODELOVANJE NA PREDAVANJIH OZ. ORGANIZACIJA PREDAVANJA 

 Posredovanja pri dimniških požarih 

 Uporaba  defibliratorja 

 Temeljni postopki oživljanja 

 Gasilska oprema in prva pomoč 

 

ORGANIZACIJA ELEMENTARNIH VAJ ZA ČLANICE VSEH DRUŠTEV V GZB 

 Zavarovanje kraja nesreče (Podpeč) 

 Prva pomoč I (PGD Brezovica pri Ljubljani) 

 Trodelni napad (PGD Notranje Gorice-Plešivica) 

 Branja taktičnih skic (PGD Jezero) 

 Prva pomoč - klopi (PGD Brezovica pri Ljubljani) 

 

ELEMENTARNE VAJE V DRUŠTVIH 

 Polaganje cevovoda in delo z ročniki 

 Postavljanje lestve 

 Uporaba radijskih  zvez 

 

ZAKLJUČEK ELEMENTARNIH VAJ V ORGANIZACIJI GZB 

 sodelovanje 6 domačih društev in eno društvo GZ Vrhnika 

 

ORGANIZACIJA DRUŠTVENE VAJE 

 v dveh društvih 

 

SODELOVANJE NA VAJAH Z GASILSKO ENOTO 

 PGD Podpeč 1x 

 PGD Notranje Gorice-Plešivica 4x 

 PGD Brezovica pri Ljubljani 5x 

 PGD Rakitna 3x 

 PGD Jezero 6x 

 

TEKMOVANJA 

 Občinsko tekmovanje v gasilsko-športnih disciplinah 

 Gasilski rally 
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PREVENTIVA 

 V mesecu  požarne varnosti sodelovanje  v vrtcu, šoli 

 

SODELOVANJE NA SLOVESTNOSTIH 
 Florjanova  nedelja 

 Prevzem vozila PGD Brezovica pri Ljubljani 

 Občni zbori 

 Udeležba na skupščini 

 Slavnostna seja PGD Rakitna 

 Praznik občine Brezovica 

 90-letnica PGD Rakitna 

 

SODELOVANJE NA DRUGIH PODROČJIH 
 Spremstvo mladine 

 Udeležba na ekskurziji za mladino, članice in GZB 

 Pomoč pri organizaciji skupščine GZB 

 Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi dogodka ob podpisu pogodbe o medsebojnem 

sodelovanju GZ Ig in GZB 

 Udeležba na tradicionalnem pohodu na Krim 

 Udeležba na čistilni akciji 

 Udeležba na srečanju 4 občin 

 Organizacija prireditve ob Dnevu državnosti 

 

SODELOVANJE NA AKTIVNOSTIH REGIJE LJ I 

 Posvet članic Regije LJ I 

 Delavnica z operativno vsebino - Ajdovščina 

 Posvet na Pohorju 

 

SODELOVANJE NA AKTIVNOSTIH V ORGANIZACIJI GZS 

 FIPOSOR Ig 

 Posvet GZS – Prebold 

 Medgeneracijsko srečanje v Vodicah 

 Srečanje članic Laze-Jekovca 

 

INTERVENCIJE 

 

 

IZOBRAŽEVANJA 
Opravljani tečaji, specialnosti in druga izobraževanja v letu 2014: 

 specialnost informatik 

 Andreja Jamnik  PGD Brezovica pri Ljubljani 
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 tečaj za vodjo članic  

 Katarina Golob  PGD Jezero  

 specialnost IDA  

 Katja Avanzo  PGD Notranje Gorice-Plešivica 

 nadaljevalni tečaj za gasilca  

 Marjeta Jamnik PGD Brezovica pri Ljubljani 

 Jožica Nose PGD Brezovica pri Ljubljani  

 Mateja Novak PGD Brezovica pri Ljubljani 

 Nina Rode  PGD Brezovica pri Ljubljani 

 Nina Bezek PGD Goričica - Prevalje 

 Zala Gruden PGD Jezero  

 Ana Vidmar PGD Jezero  

 Urša Jeraj  PGD Notranje Gorice-Plešivica 

 Urša Pristavec PGD Podpeč 

 Jana Strajnar PGD Podpeč 

 Nika Bezek PGD Rakitna 

 Lucija Kržič PGD Rakitna 

 Valerija Kržič PGD Rakitna 

 tečaj za vodjo enote 

 Andreja Jamnik PGD Brezovica pri Ljubljani 

 Nataša Režek PGD Brezovica pri Ljubljani 

 Sonja Japelj PGD Brezovica pri Ljubljani 

 Marjana Pograjc PGD Brezovica pri Ljubljani 

 Maja Lenarčič PGD Kamnik pod Krimom 

 Sabina Lenarčič PGD Kamnik pod Krimom 

 Živa Rogelj PGD Podpeč 

 

TOČKOVNIK 
  

Na prvi seji v novem letu smo skupaj pregledale točkovnik in ga v smislu nadgradnje razvoja 

delovanja članic tudi dopolnile oz. uskladile.  

 

Cilji za leto 2015 

 

 sodelovati na vseh aktivnostih v organizaciji Regije LJ I 

 povezovati se znotraj zveze in z društvi sosednjih zvez  (GZ Ig, GZ Ljubljana, GZ 

Vrhnika, GZ Dolomiti) 

 pridobiti članico v PGD Brezovici pod Krimom, ki bi bila povezava z ostalimi 

članicami in zvezo 

 vključevati se v delo domačih društev in pridobiti dodatna znanja na gasilskem 

področju. 
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ZAKLJUČEK 
Leto 2014 je bilo uspešno. Seveda bi bilo lahko še boljše, zato že razmišljamo o novih izzivih, 

tako da bomo leto 2015 zaključile zadovoljne in pripravljene na nove izzive. Smo pripravljene 

tudi na kakšen neuspeh. Ti so običajno potrebni, da najdemo nove poti, ki nam dajo nove 

možnosti in nove poglede za stare probleme. 

V letu 2014 bi rada izpostavila: 

 PGD Brezovica pri Ljubljani: pravi razcvet vključevanja članic v delo društva, zveze 

in regije (članica je tudi v komisiji za preventivo) 

 PGD Vnanje Gorice: vzpostavljen stik med komisijo in članicami v društvu in upam 

na naslednji korak - udeležbo članic na aktivnostih 

 PGD Notranje Gorice-Plešivica: članica je opravila  specialnost IDA, pripravljenost 

članov, da pripravijo kvalitetne delavnice elementarnih vaj 

 PGD Podpeč:  dejavno v društvu in zvezi, le premalo pozornosti je v tem, da se malo 

bolj izpostavijo. Zahvala pa tudi po moji presoji za dobro izvedeno elementarno vajo z 

naslovom Zavarovanje kraja nesreče  

 PGD Jezero: dejavno na vseh področjih delovanja in je svoje znanje in izkušnje delilo 

z drugimi društvi. Več pozornosti so članice namenile temu, da na vodilno mesto 

vpeljejo mlajši kader, ki bo imel za seboj podporo,  pomlajeno vodstvo pa nove ideje 

 PGD Rakitna: kljub temu, da nimajo komisije za članice, se je Katja Kržič potrudila, 

da je poslala poročilo o dejavnostih članic v društvu 

 PGD Kamnik pod Krimom: oblikovana tekmovalna enota starejših gasilk 

 PGD Goričica-Prevalje: kljub razmeram v društvu so se članice trudile ohranjati stik z 

ostalimi članicami in dejavnostmi 

 PGD Preserje: je bilo dejavno, vendar poročilo ni bilo oddano. 

 PGD Brezovici pod Krimom: za leto 2015 ostaja naloga, da pridobimo kontakt s 

članicami 

 

Hkrati bi se na tem mestu zahvalila: Mariji Premrl, Danetu Haliču, Juretu Šuštaršiču, Srečku 

Nagodetu, Štefanu Jeraju in Milanu Sodnikarju, ker ste z nami v letu 2014 delili znanje na 

delavnicah. 

 

Z gasilskim pozdravom » NA POMOČ« 

  Predsednica kom. za članice GZB 

Katarina Golob 
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Poročilo komisije za veterane GZB za leto 2014 
 

Komisija za veterane pri Gasilski zvezi Brezovica  se je v letu 2014 sestala dvakrat in 

obravnavala 

naloge katere so bile programirane po planu za tekoče leto. Na seji 5. novembra 2014 smo 

ocenili delo starejših gasilk in gasilcev gasilskih društev naše zveze. Ugotovili smo, da število 

aktivnih starejših gasilk in gasilcev v zvezi iz leta v leto narašča, povečalo se je tudi število 

tekmovalnih enot, starejši člani radi prenašajo svoje znanje na mlajši operativni kader in 

medgeneracijsko sodelovanje je dobro. 

Veteranke in veterani so bili dejavni preko celega 

leta pri dejavnostih, ki koristijo društvu in Krajevni 

skupnosti. Veterani so sodelovali v čistilnih 

akcijah, pripravah gasilskih prireditev – veselic, ki 

jih prirejajo društva,  redno sodelujejo na 

pogrebnih in svečanosti, ki jih prirejajo društva ob 

svojih slovesnostih, sodelovali  so  tudi pri 

Florjanovih mašah, ob novem letu pa so obiskali 

starejše in onemogle   člane. 

Ob koncu leta smo skupaj organizirali 

tradicionalno novoletno srečanje vseh starejših 

gasilk in gasilcev Gasilske zveze Brezovice, ki je bilo 4. decembra 2014 v prostorih novega 

gasilskega doma Kamnik pod Krimom. 

Tega srečanja se je udeležilo preko 120 

starejših članov gasilske organizacije. 

Veteranke in veterani so bili  srečanja 

iskreno veseli, saj jim je bila dana priložnost 

za obujanje spominov na dolgoletno delo v 

gasilski organizaciji. Predsednik komisije  

Ivan Klemen  se je v imenu Gasilske zveze 

in v svojem imenu zahvalil starejšim 

gasilkam in gasilcem za njihovo uspešno 

opravljeno delo in jim zaželel v letu 2015 

obilo zdravja in zadovoljstva. 

Predsednik kom. za veterane GZB 

Ivan Klemen 
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Poročilo tehnične komisije GZB za leto 2014 
 

Tudi leto 2014 nam ni prizaneslo. Pripetila se nam je naravna nesreča - žled, zaradi katere je 

bilo posledično veliko vlog za refundacijo, računov za nakupe, računov za popravila 

poškodovane opreme in podobno. No, tudi ostalega dela je bilo veliko saj želimo na področju 

GZB urediti enoten in ugoden način certificiranja opreme.  

GTK se je v letu 2014 sestala 4 krat in skoraj vedno v popolni zasedbi. Seje so potekale po 

ustaljenem sistemu pregledovanja prejetih vlog, računov in prošenj. Sledi razprava in 

potrditev prejetih dokumentov ter pogovor o pridobivanju informacij o certificiranju opreme. 

V letu 2014 smo prejeli okoli 245 vlog za povračilo, stroškovno to pomeni okoli 30.000,00 

EUR za: 

 refundacije iz naslova intervencij (največ jih je bilo iz intervencij Žled), katere so bile 

povrnjene po stroškovniku GZB;  

 povračilo stroškov polnjenja jeklenih posod 

 nakup opreme za posamezna društva. Določeni nakupi oprem so bili izvedeni,  ostale 

pa smo dali v načrt za letošnje leto. 

V letu 2014 smo imeli večje stroške: 

 z obveznimi/nujnimi menjavami pnevmatik na vozilih, ki so bile stare več kot 10 let za 

društva Kamnik pod Krimom in Vnanje Gorice, 

 z nakupom nadgradnje za PGD Brezovica pri Ljubljani s katerim je GZB postala 

bogatejša še za eno novo vozilo,   

 nakup nove opreme kot nadomestilo za iztrošeno, 

 tri potopne črpalke, 

 servisiranje vozil in opreme. 

 

Dobili smo tudi dodatna sredstva za nakup opreme, katera pa smo namenili za nakup lažjih 

gasilskih zaščitnih čelad. 

Glavna tema sej GTK v letu 2014 je bila urejanje certifikatov in ustreznih dokumentov za 

opremo katero uporabljamo kot gasilci. Gre za kompleksen postopek saj smo v RS kjer 

imamo zelo specifične zakone, ki se spreminjano skoraj na mesečni bazi.  

 Uspeli smo uskladiti vsakoletne preglede vrvne tehnike za vsa društva. 

 Dogovorili smo se za pregled in certificiranje lestev, ki se bo izvedla spomladi 2015. 

 Dogovorili smo se, da se intervencijske obleke menjajo na GZB, ko je obleka 

iztrošena  (raztrgana, uničena) 

 Pnevmatike na vozilih GVM se hitreje iztrošijo kot na drugih vozilih zato jih delno 

sofinanciramo v kolikor se iztrošijo prej kot v 5. letih. Če so stare večkot 5 let, pa jih 

refundiramo v celoti.  

 Za servisiranje vozil in motorne opreme zbiramo ponudbe, na podlagi katerih bomo 

poskusili v letu 2015 zagotoviti enoten in ugoden servis. 

 Električna oprema se pregleduje vsako leto. Iščemo ustrezno organizacijo, ki bo to 

opravljala za GZB. 

 V letu 2015 pa bomo poskrbeli še za ostalo opremo katera mora biti certificirana. 
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Sklenili smo, da bo vsa nova oprema, ki se bo kupovala za GZB, ustrezno predhodno 

pregledana in odobrena s strani GTK. Vsebovati mora vse ustrezne certifikate in standarde. 

 

Naša ocena letnega stroška certificiranja in pregleda opreme je okoli 5.000,00 EUR. 

 

 

 

 

Poročilo komisije za odlikovanje GZB za leto 2014 
 

Komisija za odlikovanje GZB je imela dve seji. Na teh dveh sejah je tekoče zadeve 

obravnavala prejete vloge za priznanja GZB ter odlikovanja GZS. Komisija je prejela 42 vlog 

za občinska priznanja ter 12 vlog za državna. Potrdili smo tudi vlogo za kipec gasilca. Slednja 

je bila zavrnjena iz strani GZS. Zavrnjena sta bila državno odlikovanje ter priznanje GZB 

poleg prejetih vlog pa je komisija pripravljala novi pravilnik o podeljevanju priznanj V GZB. 

Zbirala je ponudbe za novo odlikovanje za posebne zasluge ter osnutke za novo plaketo za 

posebne zasluge. Vse predloge in osnutke je predstavila na UO GZB. 

 

 

  

Predsednik tehnične komisije GZB 

Jure Volk 

Predsednik Komisije za odlikovanje 

Selan Simon 
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Poročilo komisije za prvo pomoč GZB za leto 2014 
 

Komisija se je v letu 2014 sestala na 5. sestankih. Na prvem sestanku smo izoblikovali plan 

dela, na ostalih sestankih pa smo sprotno preverjali realizacijo dogodkov. 

 

Plan dela za leto 2014: 

 

• tečaj za bolničarja, 

• dokončanje novega točkovnika, 

• izvedba usposabljanj po društvih, 

• vaje ekip prve pomoči, 

• ocenjevalna vaja, 

• obisk helikopterske nujne medicinske pomoči, 

• prisotnost bolničarjev na prireditvah, 

• nabava sanitetnega materiala in opreme, 

• sodelovanje bolničarjev na regijski orientaciji v Notranjih goricah, 

• ocena delovanje ekip prve pomoči po društvih, 

• sodelovanje na medobčinski vaji. 

 

Izpeljali smo kar nekaj začrtanih ciljev, nekaj pa smo jih prestavili v leto 2015. 

V začetku leta smo opravili popis opreme po društvih in naročilo sanitetnega materiala ter 

manjkajoče opreme. 

 

V mesecu marcu smo dokončali preoblikovanje točkovnika, katerega smo bolj razčlenili, tako 

da je bilo lažje oceniti delo ekip. V začetku meseca smo tudi dobavili in razdelili opremo in 

material po društvih. 

 

V maju smo obiskali Helikoptersko nujno medicinsko pomoč na Brniku, kjer smo videli in 

spoznali delo reševalcev – letalcev ter letalsko policijo. 

 

V juniju sta bila dva bolničarja prisotna na Regijski orientaciji v Notranjih goricah, da bi 

posredovala v primeru poškodb. 

 

Za vsak mesec med letom smo planirali, da vsako gasilsko društvo organizira usposabljanje in 

obnovitev določenih znanj tudi za ostala društva. Načrtovali smo 9 usposabljanj, izvedenih je 

bilo pet. Društva, ki so izpeljala usposabljanja so bila: PGD Brezovica pri Ljubljani, PGD 

Kamnik pod Krimom, PGD Preserje, PGD Jezero ter PGD Goričica-Prevalje. Prvo 

usposabljanje je bilo dobro obiskano, vsako naslednje je bilo obiskano slabše. Poskusiti bomo 

morali motivirati člane oz. pridobiti nove, da bi bilo obiska na naslednjih usposabljanjih več. 

Skozi celo leto so se ekipe udeleževale društvenih in meddruštvenih vaj v GZB. 

 

V oktobru, smo se bolničarji iz gasilske zveze Brezovica udeležili medobčinske vaje, ki je 

bila organizirana v sklopu podpisa sporazuma o medsebojnem sodelovanju med občinama 

Brezovica in Ig. V tem mesecu so se ekipe udeleževale tudi preventivnih akcij v šolah in 

vrtcih naše občine. 

 

Z gasilskim pozdravom » NA POMOČ«  

 Predsednica kom. za prvo pomoč GZB 

Sara Golob 
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Predstavitev delovanja 

Gasilske zveze Brezovica 

ob 20-letnici delovanja 
 

Po reorganizaciji lokalne samouprave in prenehanju delovanja Občine Ljubljana Vič - 

Rudnik, je bila v letu 1994 na našem območju ustanovljena Občina Brezovica. S prenehanjem 

delovanja Občine Ljubljana Vič - Rudnik je prenehala delovati tudi Občinska gasilska zveza 

Ljubljana Vič - Rudnik, v katero so bila do takrat vključena vsa prostovoljna gasilska društva 

na tem območju. S tem je nastala potreba po novem organiziranju gasilcev na območju nove 

Občine Brezovica. Prevladala je odločitev o ustanovitvi svoje gasilske zveze, kar je bila 

nedvomno dobra odločitev. Iniciativni odbor za ustanovitev nove GZ so sestavljali 

predstavniki vseh desetih gasilskih društev. Predsednik iniciativnega odbora je bil tov. Anton 

Slana. 

Ustanovni občni zbor  Gasilske zveze Brezovica je bil 1. junija 1995 v prostorih gasilskega 

doma Brezovica pri Ljubljani. Na ustanovnem občnem zboru je kandidacijska komisija 

podala predlog kandidatov za člane upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske 

komisije in poveljstva. 

 

Delegati PGD Brezovica pri Ljubljani, Vnanje Gorice, Notranje Gorice-Plešivica, Podpeč, 

Jezero, Goričica-Prevalje, Kamnik pod Krimom, Preserje, Brezovici pod Krimom in Rakitna 

so na  ustanovnem občnem zboru izvolili naslednje vodstvo  Gasilske zveze Brezovica: 

 

predsednik – Anton Slana, član PGD Brezovica pri Ljubljani, 

poveljnik –  Janko Židanek, član PGD Vnanje Gorice, 

tajnica  – Iva  Artač, članica PGD Brezovica pri Ljubljani, 

blagajnik  –  Simon Sojer, član PGD Brezovica pri Ljubljani, 

predsednik –  nadzornega odbora Zdenko Jamnik, član PGD Vnanje Gorice. 

 

Na začetku delovanja je gasilska zveza imela svoje prostore v gasilskem domu PGD  

Brezovica pri Ljubljani. Prvi mandat članov je trajal samo tri leta glede na uskladitev s 

kongresom GZS. Z začetkom delovanja gasilske zveze si je upravni odbor zadal nalogo, da 

pripravi in sprejme potrebna pravila in akte za  delovanje zveze.  Z lokalno skupnostjo se je 

vzpostavilo zelo korektno in za gasilce pomembno sodelovanje. Gasilska društva, ki so se 

vključila v novo nastalo Gasilsko zveza Brezovica, so imela svoj gasilski dom. Razpolagali so 

z motornimi črpalkami in naslednjimi gasilskimi vozili: 

 

 ZNAMKA  OZNAKA   

PGD GASILSKEGA VOZILA VOZILA 

LETO 

IZDELAVE 

BREZOVICA TAM 5500 GVC 16/100 1971 

  TAM 80T 50 GV1 1988 

  FAP 1616 GVC 16/25 1981 

VNANJE GORICE TAM T 80 T 50 GV1 1990 

  TAM 5500 GVC 16/50 1981 

NOTRANJE GORICE MARCEDES-Benz GVC 16/25   

  TAM 5500 GVC 16/50 1965 
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  CITROEN   C 25E GV1 1986 

JEZERO TAM 80 T 50 GV1 1988 

  FAP 1620 GVC 16/60 1985 

PODPEČ TAM 60 T 5 GV1 1978 

  TAM 130 T 10 GVC 16/50 1981 

GORIČICA-PREVALJE TAM 80 T 50 B GV1 1987 

KAMNIK POD KRIMOM TAM 80 T 50 GV1 1990 

  FAP 1213 GVC 16/50 1981 

PRESERJE TAM 80 T 50 GV1 1989 

BREZOVICI pod KRIMOM 

Cisterna CRAINA 

IMV Kombi GV1 

 

RAKITNA 

Cisterna CRAINA 

TAM 80 T 50  GV1 1988 

 

Še v istem letu je GZ skupaj z Gasilsko zvezo Dolomiti organizirala izbirno občinsko 

tekmovanje pri Osnovni šoli na Brezovici za vse starostne skupine po razpisu Gasilske zveze 

Slovenije. Na dvodnevnem tekmovanju se je pomirilo 18 ekip iz Gasilske zveze Brezovica.  

Izobraževanje članov je potekalo na različnih nivojih. Tečaj specialnosti IDA je uspešno 

opravilo 26 članov, trije tečajniki so udeležili tečaja višjih poveljstev in tečaja za vodjo enote. 

V tem času je bil organiziran tečaj za strojnike, ki ga je 25 članov tudi uspešno zaključilo.  

Aprila 1997 je poveljstvo GZ organiziralo prvi kondicijski pohod operativnih članov na Krim. 

V vseh PGD in na nivoju zveze so se pripravili na novo narejeni operativni gasilski načrti. 

Prvi mandat vodstva GZ Brezovica je uspešen.  

Za drugi mandat (1998–2003) je bilo na volilnem občnem zboru leta 1998 izvoljeno novo 

vodstvo Gasilske zveze Brezovica.  Za predsednika Gasilske zveze je bil izvoljen tov. Ludvik 

Zalar, za poveljnika Janko Židanek, za predsednika nadzornega odbora Gregor Rupnik, član 

PGD Podpeč. Upravni odbor je nato imenoval še Majdo Masle za blagajničarko in Ivana 

Klemena za tajnika. Izvoljene so bile še naslednje komisije: 

Častno razsodišče – predsednik Janko Makovec, član PGD Kamnik pod Krimom, 

Komisija za mladino – predsednik Janez Suhadolnik, član PGD Podpeč, 

Tehnična komisija – predsednik Marko Susman, član PGD Jezero, 

Komisija za članice – predsednica Marija Premrl, članica PGD Brezovica pri Ljubljani, 

Komisija za izobraževanje – predsednik Boštjan Marinko, 

Tekmovalna komisija – predsednik Boštjan Marinko, član PGD Vnanje Gorice. 

 

Na občnem zboru leta 1999 je bilo sprejeto, da se poveljstvo gasilske zveze razširi še s 

poveljnikom sektorja Brezovica Boštjanom Marinko in poveljnikom sektorja Podpeč Srečkom 

Nagodetom.  Na tem Občnem zboru je bila podeljena tudi listina o imenovanju Cirila Ropreta  

za častnega predsednika Gasilske zveze. 

Septembra leta 1999 se je sedež Gasilske zveze preselil v prostore gasilskega doma PGD 

Notranje Gorice. Naslednje leto je v skladu z Uredbo (Ur. List RS št. 22 od 2. 4. 1999) in na 

predlog poveljstva predsedstvo GZ Brezovica  sprejelo sklep o razvrstitvi prostovoljnih 

gasilskih društev v kategorije: 

 

PGD Podpeč, osrednja gasilska enota, se razporedi v III. kategorijo, 
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PGD Brezovica pri Ljubljani, Vnanje Gorice in Notranje Gorice-Plešivica se razporedijo v II. 

kategorijo, 

PGD Jezero, Goričica-Prevalje, Kamnik pod Krimom, Preserje, Brezovici pod Krimom, se 

razporedijo v I. kategorijo, 

PGD Rakitna se razporedi v I. kategorijo (s posebnim statusom glede na oddaljenost). 

Na podlagi sprejete kategorizacije gasilskih društev je po predlogi tehnične komisije upravni 

odbor GZ sprejel  razvojno strategijo opremljenosti društev v skladu s sprejeto kategorizacijo. 

Postavil se je plan nakupa gasilskih vozil. Tega leta se je z enim gasilskim ešelonom GZ 

udeležila tudi proslave ob praznovanju 130-letnice delovanja gasilstva PGD Ljubljana mesto. 

Na koncu  mandata je predsednik zveze podal poročilo, v katerem je razvidno, da se je 

gasilstvo na območju Občine Brezovica, odkar je bila ustanovljena GZ Brezovica, razvilo v 

tolikšni meri, da so gasilci opremljeni in usposobljeni za najrazličnejšo pomoč. 

Glede na dotrajana gasilska vozila, ki so jih imela gasilska društva, je gasilska zveza skupaj z 

dotičnim gasilskim društvom  pristopila k zamenjavi  gasilskega vozila. V letih od 1995 do 

leta 2002 so bila nakupljena naslednja gasilska vozila: 

- PGD Notranje Gorice-Plešivica je leta 1995 s predelavo pridobilo gasilsko vozilo 

GVC 24/50 znamke Marcedes Benz; 

- PGD Brezovica pri Ljubljani je leta 1995 s predelavo pridobilo gasilsko vozilo AC 

16/16 znamke FAP; 

- PGD Jezero je leta 1997 s preureditvijo pridobilo gasilsko vozilo GVC 24/50  znamke 

Marcedes Benz; 

- PGD Rakitna je leta 2001 pridobilo rabljeno gasilsko vozilo TAM  GVC 16/50; 

- PGD Podpeč je leta 2002 pridobilo novo gasilsko vozilo GVC 16/25 znamke Scania; 

- PGD Vnanje Gorice 2002 pridobilo novo gasilsko vozilo GVV-1 znamke Iveco. 

 

Poleg nakupa gasilskih vozil je zveza postopoma opremlja operativne gasilce z zaščitnimi 

oblekami, čeladami in izolirnimi dihalnimi aparati. Tudi v tem mandatu je vodstvo zveze 

delovalo z vso vnemo in odgovornostjo, saj so se po programu uresničevali načrtovani 

projekti. 

 

Na volilnem občnem zboru 4. aprila 2003 za obdobje 2003–2007 je bil za  predsednika 

Gasilske zveze izvoljen tov. Marko Susman, za poveljnika pa Janko Židanek. Upravni odbor 

je nato imenoval še vse komisije in poveljstvo gasilske zveze. Konec oktobra 2003 se je 

Gasilska zveza ponovno selila in preselila v zgornje prostore Kulturnega doma Podpeč. V letu 

2004 je na predlog predsedstva GZB občni zbor imenoval Ludvika Zalarja za častnega 

poveljnika Gasilske zveze Brezovica. 

 

Pred prostovoljnimi gasilci so vedno novi izzivi in naloge. Gasilska zveza Brezovica se je 

intenzivneje ukvarjala z izobraževanjem na nivoju društev, gasilske zveze in Gasilske zveze 

Slovenije. V tem obdobju je bila velika skrb posvečena zaščiti gasilca na intervencijah in 

vajah.  

 

V letu 2005 je bil sprejet dolgoročni plan delovanja Gasilske zveze Brezovica za obdobje  

2005–2009. Ta dokument je pomenil mejnik pri normalizaciji financiranja dela gasilskih 

društev v Občini Brezovica. Delovanje komisij za mladino, žene in veterane je dobil nov 

zagon, kar pomeni nov mejnik pri delu v posameznih gasilskih društvih. Operativne gasilske 

enote pridobivajo na čedalje večjem pomenu. Podpisana je bila pogodba o opravljanju JG 
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službe v Občini Brezovici med Občino Brezovica, Gasilsko zvezo Brezovica in vsemi 

desetimi PGD. Operativni člani so imeli nemalo problemov zaradi odsotnosti z dela zaradi 

intervencij in izobraževanj. Zaradi tega je bil dosežen dogovor z županom o financiranju 

nadomestil delodajalcem v času odsotnosti operativnih gasilcev z dela. 

 

V tem obdobju je bil izveden nakup sledečih gasilskih vozil: 

- 2004 GVC 16/25 znamke Renault – PGD Brezovica pri Ljubljani, 

- 2005 VM – 1  znamke R. Trafic – PGD Brezovica pri Ljubljani, 

- 2006  GVC 24/50 znamke MAN – PGD Vnanje Gorice. 

 

Nov mandat vodstva GZ Brezovice 2008–2012 se prične z volitvami na skupščini GZ 

Brezovica, kjer so bili izvoljeni:  

 

predsednik GZB –  Marko Susman, 

poveljnik GZB – Boštjan Marinko, 

tajnik – Ivan Klemen, 

predsednik nadzornega odbora GZB – Matjaž Rakovec,  

predsednik GTK – Dušan Kavčnik, 

predsednica komisije za mladino pri GZB – Petra Zega, 

predsednica komisije za žene pri GZB – Marjanca Suhadolnik,  

predsednik komisije za veterane pri GZB – Ivan Klemen, 

predsednica komisije za prvo pomoč – Špela Suhadolnik,  

predsednik komisije za priznanja in odlikovanja pri GZB – Franc Kern.  

 

Zakonodajalci nenehno pritiskajo na nas gasilce. Predpisani so bili obvezni zdravniški 

pregledi za operativne gasilce, ki jih je naša gasilska zveza v dogovoru z županom občine 

pričela izvajati v letu 2008. Istega leta smo se veselili dograditve novega gasilskega doma v 

Podpeči. 

 

Pred gasilce so bile postavljene nove preizkušnje. Narava je neusmiljeno vračala človeško 

lahkomiselnost. Toča, suša, požari v naravi in 100-letne vode so v letu 2010 zaposlile gasilce. 

Gasilska organizacija je na vseh teh preizkušnjah pokazala veliko mero zrelosti, predvsem pa 

dobro organiziranost in pripravljenost za pomoč ljudem v stiski. V letu 2011 smo po dolgih 

letih omahovanja razvili nov gasilski prapor Gasilske zveze Brezovica in s tem pridobili nov 

simbol naše gasilske zveze. Mladi operativci so se naveličali »trodelnega napada« in pripravili 

prvo tekmovanje v gasilskem rallyju v letu 2012, ki se je izjemno dobro prijel med 

operativnimi enotami. 

 

V tem obdobju so bili izvedeni sledeči nakupi gasilskih vozil: 

- 2008:    GV – V1 – znamke IVECO – PGD Notranje Gorice – Plešivica, 

- 2009:   GVC 16/25 – znamke MB – PGD Kamnik pod Krimom, 

- 2010:   GVM – 1 – znamke VW – PGD Podpeč, PGD Jezero, 

- 2011:   GVM – 1 – znamke VW – PGD  Rakitna. 

 

Volitve na skupščini Gasilske zveze Brezovica v letu 2013 so potrdile novo vodstvo, in sicer: 

predsednik GZB – Marko Susman, 

poveljnik GZB  – Boštjan Marinko, 

namestnik predsednika GZB – Miran Repar, 
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namestnik poveljnika GZB – Jože Novak, 

predsednik NO GZB – Matjaž Rakovec, 

predsednik GTK – Jure Volk, 

predsednica komisije za mladino – Petra Zega, 

predsednica komisije za članice – Katarina Golob, 

predsednik komisije za veterane – Ivan Klemen, 

predsednik komisije za priznanja in odlikovanja – Simon Selan, 

predsednica komisije za prvo pomoč – Sara Golob. 

 

Na kongresu GZ Slovenije so izvolili novega predsednika Jošta Jakšeta in poveljnika Francija 

Petka z upanjem na nov zagon te naše temeljne organizacije. Na nivoju GZ Brezovica smo 

ustanovili novo komisijo, Komisija za preventivo, ki takoj aktivno začne z delom. Delo GZ 

Brezovica gre v smeri standardizacije in certifikcije opreme. V letu 2014 nas je zopet doletela 

velika preizkušnja. Žled je povzročil veliko škode v celotni občini – neprevozne ceste, 

prekinjena dobava elektrike ... Zopet smo bili na delu gasilci, ki smo z nekompromisnim 

delom reševali nastalo situacijo. Sledile so še poplave, najprej v naši okolici, kamor so naši 

gasilci hiteli na pomoč, v jeseni pa še v naši občini. Na srečo v manjši obliki.  

 

Operativni gasilci smo postavljeni pred nove naloge. Nekdaj »krotilci« ognja opravljamo 

različne naloge predvsem pri naravnih nesrečah. Tu  je potrebno pridobiti novo znanje in 

opremo, ki nam primanjkuje. V letu 2014 je bilo predano svojemu namenu novo gasilsko 

vozilo AC znamke Scania za potrebe PGD Brezovica pri Ljubljani. 

 

Gasilska zveza Brezovica je v vsej 20-letni zgodovini delovanja opravila izjemno delo pri 

pomoči ljudem v stiski in s tem opravičila svoje delovanje. Tako uspešnega dela pa ne bi bilo 

brez predanega dela posameznikov, ki po gasilskih enotah in društvih delujejo vsa ta leta. 

Enako gre zahvala tudi občini Brezovica, ki z razumevanjem spremlja potrebe naše gasilske 

organizacije. 
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Plan dela Gasilske zveze Brezovica za leto 2015 
 

Organizacijski plan  

 

1. Enotno vključevanje PGD v sistem zaščite in reševanja občine Brezovica 

2. Modernizacija poslovanja GZB 

3. Skrb za zakonitost delovanja PGD in GZB 

4. Izobraževanje gasilskega kadra 

5. Koordinacija in usmerjanje dela posameznih PGD 

6. Skrb za ugled gasilske organizacije v občini, regiji in državi 

7. Sodelovanje z GZS, regijskim svetom  Regije Ljubljana I. 

8. Sodelovanje s sosednjimi gasilskimi zvezami 

9. Priprava dolgoročnega plana dela gasilskih enot za obdobje 2015 - 2019 

10. Priprava aneksa k pogodbi z občino Brezovica za opravljanje javne gasilske službe za 

leto 2015 

11. Sofinanciranje obnov gasilskih domov 

12. Sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Brezovici pod Krimom 

13. Delovanje komisij za mladino, žene in veterane 

14. Sodelovanje pri organizaciji prireditev PGD 

15. Organizacija strokovne ekskurzije 

16. Tradicionalni pohod na Krim 

17. Sodelovanje na plenumih GZS 

18. Skrb za pozitivno vzdušje v naši organizaciji 

 

Operativni plan  

 

1. Sodelovanje pri izvedbi občinskega  tekmovanja mladine in  članov z GZ Horjul in 

Dolomiti, ki bo v GZ Dolomiti 

2. Organiziranje nadaljevalnega tečaja za gasilca, tečaja za bolničarje 

3. Sodelovanje z regijskem poveljstvom Ljubljana I 

4. Sodelovanje  s štabom CZ  občine Brezovica  na operativnem  

področju 

5. Mesečno preverjanje radijskih zvez 

6. Izvedba večje vaje na nivoju GZB 

7. Nadzor nad izvajanjem elementarnih, društvenih in meddruštvenih vaj  

8. Izvajanje nenapovedanega alarmiranja gasilskih enot 

9. Sodelovanje s šolami in vrtci na preventivnem vzgojnem področju 

10. Vzdrževanje opreme in gasilskih vozil 

11. Nakup gasilske opreme in sofinanciranje na podlagi letnih planov 
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Finančni plan GZ Brezovica za leto 2015 
 

  
 

Št.. PREDLOG PRIHODKOV PLAN

Prihodek za 2015

1. Dotacija Občine Brezovica -za  redna dejavnost 36.859,00

2. Dotacija za zdravstvene preglede operativnih gasilcev 11,000,00

3. Refundacija odsotnosti od dela 2.000,00

4. Dotacija za vzdrževanje gasilske tehnike in opreme 24.398,00

5. Dotacija Občine Brezovica- za nakup gas. zaščitne opreme 10.743,00

6. Dotacija  za vzdrževanje gasilskih domov 7.000,00

8. Dotacija - za gasilko vozilo PGD Brezovici pod Krimom 35.000,00

9. Dotacija - za nakup opreme za naravne nesreče 25.000,00

9. Razni drugi prihodki 1.000,00

SKUPAJ: prihodki 142.000,00

PREDLOG ODHODKOV PLAN

1. Dotacija za redno delo PGD po točkovniku 11.500,00

2. Vzdrževanje in popravila gasilskih vozil in tehnike 18.000,00

3. Sofinanciranje nakupa gasilske zaščitne in reš.opreme 6.450,00

4. Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Brezovici 35.000,00

5. Sofinanciranje opreme za naravne nesreče 25.000,00

5. Stroški izobraževanja 2.000,00

6. Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev 9.000,00

7. Intervencije 3.000,00

8. Zavarovalne premije članov in vozil 5.000,00

9. Stroški alarmiranja 1.500,00

9. Stroški  skupščine in ostalih  prireditev 2.200,00

10. Tekmovanje po programu GZB 3.000,00

11. Strokovna literatura in časopisi 300,00

12. Sredstva za jubilejne nagrade PGD 0,00

13. Dnevnice, kilometrina 300,00

14. Pisarniški material, popravila, vzdrževanje in stroški poslovanja 4.000,00

15. Drugi stroški - plakete, diplome, odlikovanja medalje itd… 1.000,00

16. Delovanje mladine 2.000,00

17. Delovanje žena 1.800,00

18. Delovanje veteranov 750,00

19. Dotacije, članarine; (gasilski muzej,regijsko povezovanje) 200,00

20. Vzdrževanje gasilskih domov 7.000,00

21. Vzdrževanje šotora 1.000,00

23. Refundacije OD zaradi odsotnosti iz dela 2.000,00

SKUPAJ: odhodki 142.000,00


