Kočevje, 6.4.2018

SKUPŠČINA GZ
Kočevje
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VABILO
Na podlagi 18. člena statuta sklicujemo redno Skupščino GZ Kočevje, ki bo
v petek dne 6. aprila 2018 ob 18,00 uri
v prostorih Turističnega kompleksa Jezero-kozolec, Trdnjava 3, Kočevje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA :
1. Otvoritev in pozdrav predsednika GZ Kočevje
2. Izvolitev organov skupščine (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovatelja
zapisnika, verifikacijsko-volilna komisija )
3. Sprejem Poslovnika o delu skupščine GZ Kočevje
4. Poročila o delu GZ Kočevje za leto 2017 :
➢ poročilo predsednika
➢ poročilo poveljnika
➢ poročila komisij (mladina, članice, veterani )
➢ finančno poročilo
➢ poročilo nadzornega odbora
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Razprava in sprejem poročil
7. Razrešnica funkcionarjev in organov v mandatnem obdobju 2013-2018
8. Volitve funkcionarjev in organov za mandatno obdobje 2018-2023
•
poročilo kandidacijske komisije
•
volitve
9. Program dela in finančni plan za leto 2018
10. Razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta 2018
11. Podelitev odlikovanj
12. Beseda gostov
13. Razno in zaključek

Anton Jurkovič GČ 2.st.
Predsednik GZ
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POSLOVNIK
O DELU IN POTEKU SKUPŠČINE
G A S I L S K E Z V E Z E KOČEVJE za leto 2018

1. člen
S tem poslovnikom skupščina določa organizacijo, potek zasedanja, pravice delegatov, izvolitev
organov za vodenje , volitve funkcionarjev in organov gasilske zveze in druga vprašanja
pomembna za potek skupščine.
2. člen
Zasedanje skupščine je sklical upravni odbor gasilske zveze, ki je tudi pripravil predlog dnevnega
reda.
3. člen
Skupščino sestavljajo delegati prostovoljnih gasilskih društev (članov zveze), in sicer po dva
delegata vsakega društva, ki imajo tudi glasovalno pravico.
4. člen
Na skupščino so povabljeni člani organov GZ Kočevje in gostje, ki imajo pravico razpravljati,
nimajo pa glasovalne pravice.
5. člen
Skupščino začne predsednik gasilske zveze, ki predlaga dnevni red in kandidate za delovne
organe . V nadaljevanju skupščino vodi izvoljeno delovno predsedstvo.
6. člen
Za pravilen potek skupščine se izvoli:
➢ 3 člansko delovno predsedstvo
➢ 3 člansko verifikacijsko-volilno komisijo
➢ zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika
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7. člen
Delegati sprejemajo poročila in sklepe z večino glasov navzočih članov z glasovalno pravico.
Zapisnik mora biti napisan in overovljen v sedmih dneh po občnem zboru.
8. člen
Delegati imajo enake pravice delovati na skupščini, razpravljati in glasovati za sprejem
dokumentov in sklepov zbora.
Delegat lahko svojo razpravo odda tudi v pisni obliki, ki je sestavni del razprav in dokumentov
zbora.
Predsedujoči lahko časovno omeji razpravo posameznemu razpravljavcu do 5 minut.
9. člen
Na občnem zboru se izvedejo volitve v organe gasilske zveze, ter volitve predsednika in
poveljnika gasilske zveze.
Ali bodo volitve javne ali tajne odločijo delegati na občnem zboru z javnim glasovanjem.
Kandidatno listo predstavi predsednik kandidacijske komisije.
10.člen
Poslovnik je sprejet z večino glasov skupščine s pravico glasovanja in začne veljati takoj po
sprejemu.
11. člen
Pravico tolmačenja tega poslovnika ima delovno predsedstvo ter velja za čas zasedanja
Skupščine Gasilske zveze Kočevje.

Anton Jurkovič GČ 2.st.
Predsednik GZ
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POROČILO PREDSEDNIKA ZA LETO 2017
Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci in dragi gostje !
Kot predsednik GZ Kočevje imam obvezo in odgovornost, da na današnji redni letni volilni
skupščini podam poročilo o opravljenem delu v preteklem letu.
Gasilska zveza Kočevje je delovala v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o gasilstvu,
Statutom GZ Kočevje, Pravili gasilske službe ter ostalimi predpisi, ki urejujejo področje gasilstva,
požarnega varstva ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dosledno smo se zavzemali
za realizacijo sprejetih programskih usmeritev za leto 2017.
V preteklem letu smo s polno odgovornostjo opravili vrsto strokovno zahtevnih in obsežnih nalog.
Zastavljeni cilji in planirane aktivnosti so bile uspešno izvedene v skladu s sprejetim programom
in sklepi organov Gasilske zveze Kočevje. Aktivno smo sledili zastavljenemu finančnemu planu
ter s predanostjo, strokovnostjo in prizadevnostjo uspeli celo eno leto prej zaključiti v Občini
Kočevje večjo investicijo nabave gasilskega GVC 16/25, v Občini Osilnica pa so gasilci pridobili
rabljeno gasilsko avtocisterno s katero so bistveno povečali operativno pripravljenost na svojem
požarnem območju. Naloge niso bile samo rutinske, za uresničevanje zahtevnejših projektov je
bilo potrebno vrsto usklajevalnih sestankov organov GZ Kočevje, delovnih skupin in različnih
stalnih ter občasnih komisij. Zelo pomembno je bilo, da smo imeli veliko podporo lokalnih
skupnosti to je občin Kočevje, Kostel in Osilnica.
Za razumevanje in podporo pri izvedbi vseh naših projektov in planov pa bi se zahvalil Županu
občine Kočevje dr. Vladimirju Prebiliču, Podžupanu občine Kočevje Romanu Hrovatu, Županji
občine Kostel Lilijani Butina in Županu občine Osilnica Antunu Volfu. Hvala Vam za vašo
podporo in razumevanje.
Posebna pozornost je bila v preteklem letu namenjena tudi realizaciji programov dela z mladimi
gasilci, članicami in gasilskimi veterani. Več o njihovem delu bodo v svojih letnih poročilih podali
predsedniki posameznih komisij. V imenu Upravnega odbora Gasilske zveze Kočevje se jim
zahvaljujem za izjemno uspešno opravljeno delo v letu 2017.
Podpirali smo medgeneracijska srečanja gasilcev in v ta namen organizirali že 9. tekmovanje
Gasilske zveze Kočevje v balinanju, ki je bilo na balinišču pri gasilskem domu PGD Lik Kočevje.
S tem utrjujemo prijateljske vezi prostovoljnih gasilcev različnih generacij, kar je bistvenega
pomena za uspešno delovanje prostovoljnega gasilstva na Kočevskem.
Prostovoljnim gasilskim društvom v naši zvezi smo zagotavljali optimalne pogoje za njihovo redno
delovanje s programom dotacij, zavarovanja, izobraževanja in vzdrževanja gasilskih vozil ter
ostale opreme za izvajanje javne gasilske službe.
Znano dejstvo je, da gasilstvo v Sloveniji in tudi na Kočevskem tvori pomemben steber
zagotavljanja nacionalne varnosti ljudi in njihovega premoženja.
Tudi v preteklem letu smo dobro sodelovali s pripadniki Policijske postaje Kočevje, občinskimi
štabi civilne zaščite, reševalci iz Zdravstvenega doma Kočevje in tudi drugimi dejavniki, ki
delujejo v sistemu zaščite in reševanja. S skupnimi močni smo se trudili, da zagotovimo občanom
varen življenjski prostor na Kočevskem in bližnji okolici.
V gasilstvu je zelo pomembno načelo javnosti, prebivalci imajo pravico biti seznanjeni z delom
gasilcev in tako smo tudi v letu 2017 sodelovali s predstavniki različnih medijev, ki so objektivno
poročali o našem delu. Posebej pa bi izpostavil lokalni radio UNIVOX, ki nam je omogočal preko
rednih mesečnih oddaj NA POMOČ ažurno informirati prebivalce Kočevske o delu prostovoljnih
gasilcev, o preventivnih ukrepih za preprečevanje požarov in o intervencijskih dogodkih zaradi
požarov, prometnih nesreč in drugih dogodkov.
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V letu 2017 smo aktivno delovali v Gasilski regiji Ljubljana II, v regijskem svetu, poveljstvu in v
posameznih komisijah. Naš član je poveljnik regije, iz naše sredine je tudi predsednik regijske
komisije za gasilske veterane. Uspešni smo bili tudi pri organizaciji regijskega gasilskega
tekmovanja v Kočevju. Ponosni smo, da kar nekaj naših članov uspešno delovalo v organih
Gasilske zveze Slovenije ( v poveljstvu GZS, svetu veteranov in raznih komisijah ).
Prav tako smo gasilci GZ Kočevje tisti, ki skrbimo za dobre odnose s sosednjimi gasilskim
zvezami in društvi v Republiki Sloveniji in Hrvaški. V preteklem letu smo imeli več srečanj in
ostalih prijateljskih stikov z gasilci iz Ljubljanskih regij, Belokranjske regije, Gorenjske regije in
Območne gasilske zveze Ptuj. Ohranjevali smo dobre prijateljske vezi z gasilci iz primorskogoranske , zagrebške , varaždinske in istrske županije.
V letu 2017 smo si ogledali gasilsko olimpijado, ki je bila v Beljaku in to omogočili tudi našim
gasilskim veteranom. V Kočevju so bile na pripravah za olimpijado enote iz PGD Zbilje pri
Medvodah, PGD Drenov grič pri Vrhniki (2 enoti) in PGD Zavrč iz OGZ Ptuj.
Posebej bi izpostavil, da so imeli naši operativni gasilci v preteklem letu 160 dogodkov zaradi
katerih so bile potrebne gasilske intervencije, sodelovali so tudi na več kot 80 prireditev na katerih
so zagotavljali požarno stražo, logistiko in rediteljsko službo. Vse navedeno delo je bilo
opravljeno brezplačno in se jim zahvaljujem za dobro opravljene naloge. Prav tako nas je v
preteklem letu prizadela naravna nesreča vetrolom, na katero so se gasilci in gasilke GZ Kočevje
odzvali izjemno dobro, hitro in učinkovito, kar je še enkrat pokazalo, da je gasilstvo na
kočevskem dobro organizirano in pripravljeno za obvladovanje različnih dogodkov. Ob tej
priložnosti se zahvaljujem vsem operativnim gasilcem. Več o operativni dejavnosti bo v svojem
poročilu podal poveljnik GZ Kočevje.
Organizirali smo tudi sedaj že tradicionalno Florjanovo mašo v cerkvi v Kočevju. Maša je bila
dobro obiskana.
Danes zaključujemo petletno mandatno obdobje. V tem času je bilo marsikaj dobrega storjenega
za razvoj javne gasilske službe na Kočevskem. Sprejeli smo srednjeročni investicijski program,
izdelali operativne načrte in načrt alarmiranja, ustanovili in opremili smo logistično enoto za velike
intervencije, aktivno sodelovali pri pripravah slovenske mladinske gasilske reprezentance za
nastop na olimpijadah v Franciji, Poljski in v Avstriji. Organizirali smo veliko svečanost ob 60.
obletnici Gasilske zveze Kočevje in v ta namen izdali tudi publikacijo » Gasilska zveza Kočevje
1955-2015, žal pa smo tudi mnogo prehitro izgubili dolgoletnega zaslužnega predsednika GZ
Kočevje Antona Fajfarja,ki je bil eden izmed pomembnih soustvarjalcev razvoja gasilstva na
Kočevskem. Še enkrat slava mu !
Gasilke in gasilci iz naše gasilske zveze so v preteklem letu za svoje požrtvovalno delo v
gasilstvu prejeli številna priznanja naše gasilske zveze, odlikovanja Gasilske zveze Slovenije in
priznanja civilne zaščite Republike Slovenije.
Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj in odlikovanj.
Še enkrat pa bi se vsem zahvalil za opravljeno delo in sodelovanje v letu 2017 in prosim, da v
razpravi, po potrebi dopolnite to poročilo.
NA POMOČ !
Predsednik GZ Kočevje:
Anton Jurkovič GČ 2.st.
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DOGODKI v letu 2017

Skupščina GZ Kočevje

Regijsko tekmovanje za memorial MH

Sprejem župana

Vaja članic na objektu Marof
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V spomin

Podelitev priznanj CZ

Predaja opreme gasilskim društvom

Obletnica tragedije na Kornatih

Svet regije Ljubljana II

Florjanova maša

Skupščina DVD Ravna Gora

Tekmovanje v Šalki vasi

Gasilska olimpijada v Beljaku

Balinanje GZK

Mednarodno sodelovanje
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POROČILO POVELJNIKA GZ KOČEVJE
o operativnih dejavnostih gasilcev v letu 2017

Cenjeni delegati skupščine GZ Kočevje, gasilke, gasilci, spoštovani gostje!
V preteklem letu smo opravili številne naloge na različnih področjih dela. Ocenjujem, da je
poveljstvo s številnimi sodelavci izvedlo večino nalog izvajanja javne gasilske službe, ki smo jih
načrtovali za leto 2017. Manjši obseg od načrtovanega je predvsem na področju izobraževanja,
kjer se srečujemo z težavami, kako zagotoviti prisotnost tečajnikov na izobraževanjih. Naloge
smo izvajali kvalitetno in odgovorno. Poročilo bom podal po posameznih področjih dela.
I. INTERVENCIJE

Izvajanje javne gasilske službe in ostale naloge zaščite in reševanja
I. 1 Intervencije na območju Gasilske zveze Kočevje v letu 2017
(požari, prometne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi in ostali tehnični dogodki)
Občina Kočevje leto 2017
Zap.št.

Operativna enota

Število
intervencij

Število
gasilcev

Število
intervencijskih ur

Stroški po ceniku
GZS v €

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PGD Kočevje
PGD Mahovnik
PGD LIK Kočevje
PGD Stara Cerkev
PGD Ložine
PGD Klinja vas
PGD Šalka vas
PGD Koprivnik
PGD Dolga vas
PGD Livold
PGD Mozelj
PGD Predgrad
PGD Koč. Reka
PGD Morava

153
3
0
13
2
6
44
2
1
1
1
5
7
3

1184
39
0
71
10
63
332
15
6
10
4
29
28
13

1853
52
0
81
50
94
428
30
6
10
10
91
62
26

39.368,00
402,00
0
1.620,00
145,82
1.710,75
8.564,16
586,14
215,00
247,10
148,80
1.516,08
1.234,13
624,52

SKUPAJ =

241

1.804

2.793

56.382,50

Občina Kostel leto 2016
Zap.št.

Operativna enota

15.

PGD Vas-Fara

Število
intervencij

8

Število
gasilcev

69

Število
intervencijskih ur

Stroški po ceniku
GZS v €

238

4.305,09

Občina Osilnica leto 2016
Zap.št.

Operativna enota

16.

PGD Osilnica

Število
intervencij

4

Število
gasilcev

16

Število
intervencijskih ur

Stroški po ceniku
GZS v €

37

V podatkih je zajeta tudi intervencija v skladu z aktivacijo Državnega načrta za večji požar na Krasu.

Vir podatkov : VULKAN
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720,51

Skupaj v GZ Kočevje leto 2017
Zap.št.

1.
2.
3.

Občina

Število
intervencij

Število
gasilcev

Število
intervencijskih
ur

241
8
4
253

2.977
69
16
3.062

2.793
238
37
3.068

KOČEVJE
KOSTEL
OSILNICA
SKUPAJ

Stroški po ceniku GZS/ EUR

6.011,00
4.305,09
720,51
11.036,60

I. 2 Primerjava intervencij 2012 - 2017
PGD
1.
KOČEVJE
2.
MAHOVNIK
3.
LIK Kočevje
4.
STARA CERKEV
5.
LOŽINE
6.
KLINJA VAS
7.
ŠALKA VAS
8.
KOPRIVNIK-Koč.
9. DOLGA VAS-Koč.
10.
LIVOLD
11.
MOZELJ
12.
PREDGRAD
13. KOČEVSKA REKA
14.
MORAVA
SKUPAJ
Občina Kočevje
Občina Kostel
PGD
1.
VAS-FARA

1.

PGD
OSILNICA

2012
81
4
2
5
5
3
17
3
2
3
3
2
4
3
137

2012
3

2012
2

2013
46
3
0
8
2
1
8
2
3
7
0
1
0
2
83

2013
4

2013
0

2014
56
0
0
18
3
3
13
2
2
2
0
0
5
1
105

2014
8

2015
67
2
0
7
1
3
18
1
3
5
1
3
6
2
119

2015
3

2016
86
3
0
7
4
1
14
0
2
6
1
0
5
1

2017
153
3
0
13
2
6
44
2
1
1
1
5
7
3

130

241

SKUPAJ
489
15
2
58
17
17
114
10
13
24
6
11
27
12
815

2016
1

2017
8

SKUPAJ
27

Občina Osilnica
2014
2015
2016
1
0
1

2017
4

SKUPAJ
8

Opomba :
V letu 2017 nas je prizdela večja naravna nesreča in sicer vetrolom, ki se je zgodil 11.12. in je
trajal do 13.12. 2017, ko so zadnje ekipe oz. društva prenehale z intervencijami in sanacijami
streh. V tem času so bile izvedene 405 (387+9+9) intervencije oziroma akcije na objektih, ki pa
niso zajete v zgornjih tabelah tako da so v tabeli navedene številke zgolj intervencije med letom
brez naravne nesreče.
Imeli smo izredno veliko število intervencij v naravnem okolju, kar 94. Petkrat smo izvajali
sanacijo podtalnih požarov na sipinah Rudniškega jezera.
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II. STROKOVNO USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

II. 1 Temeljna usposabljanja za prostovoljne gasilce 2012 - 2017
Število slušateljev, ki so uspešno opravili tečaj
Tečaj za
gasilca
pripravnika

Leto

Tečaj za
operativnega
gasilca

Tečaj za
višjega
gasilca

Tečaj za
nižjega
gasilskega
častnika

Tečaj za
gasilskega
častnika

Tečaj za
visokega
gasilskega
častnika

skupaj

2012
28
42
18
0
0
0
88
2013
50
0
0
16
0
2
68
2014
44
27
0
0
6
0
77
2015
29
34
0
0
0
0
63
2016
0
0
41
0
0
0
41
2017
30
30
0
0
12
1
73
V letu 2017 je 12 gasilcev zaključilo tečaj za gasilskega častnika, izvedli smo tečaj za pripravnika,
začeli tečaj za operativnega gasilca, ki ga obiskuje 23 tečajnikov. En naš član je zaključil tečaj za
VKGČ in oddal seminarsko nalogo. V marcu 2018 je tudi uspešno opravil zagovor.
II. 2 Tečaji specialnosti za prostovoljne gasilce 2012 – 2017
Število slušateljev, ki so uspešno opravili tečaje specialnosti
Leto

IDA

PP

MŽ

NEVS

TEH

GPNO

HEL

INŠT

INF

GS

GNP

PR

VI

Skp

2012
2013
2014
2015
2016
2017

7
12
10
17
7
8

6
0
0
0
0
0

4
0
4
9
0
0

1
1
0
0
0
3

0
3
0
0
0
0

0
4
0
4
0
4

0
0
1
23
0
0

2
0
0
1
1
0

0
2
3
0
0
1

0
0
0
0
0
2

4
4
6
0
0
12

0
1
0
0
0
0

0
0
5*
0
0
6

24
27
29
54
8
36

STR
IDA
PP
MZ
NEV
TEH
GPNO
HEL
INŠT
INF
GS
GNP
PR
VI

tečaj za strojnika
tečaj za uporabnika izolirnega dihalnega aparata
tečaj za bolničarja
tečaj za varno delo z motorno žago
tečaj za nevarne snovi
tečaj za tehnično reševanje
tečaj za gašenje požarov v naravnem okolju
tečaj za usposabljanje za delo s helikopterji in zrakoplovi za opravljanje nalog ZiR
tečaj za inštruktorja
tečaj za informatika
tečaj za gasilskega sodnika
tečaj za gašenje notranjih požarov ( MODUL A, B in C )
tečaj za predavatelja
tečaj za vodenje intervencij ( * 2 x priznana specialnost – najmanj GČ )

V začetku leta 2018 je 6 članov uspešno zaključilo tečaj za vodenje velikih intervencij, 15 članov
pa je obiskovalo obnovitveni tečaj za uporabnika radijskih zvez.
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II. 3 Ostala izobraževanja v letu 2017 ( GZS oz. URSZR )
Zap.
št
1.
2.

Naziv izobraževanja

Število udeležencev

Obnovitveno usposabljanje PMP
Strokovna ekskurzija v ReCO

7
21

II. 4 Meddruštvene taktične vaje v letu 2017
Naziv vaje
Meddruštvena taktična vaja na
gospodarski objekt v Klinji vasi

Sodelovali
PGD Šalka vas, PGD KoprivnikKočevje in PGD Klinja vas
(25 operativnih gasilcev )

Meddruštvena vaja na gospodarskem
objektu v Dolu ob Kolpi
Meddruštvena vaja na objektu »Orion
v Moravi

PGD Predgrad (20 gasilcev)
PGD Osilnica, PGD Vas-Fara, PGD
Kočevska Reka, PGD Morava
(28 gasilcev)

Vaja na objektu v naselju Mozelj
Meddruštvena vaja članic GZK na
objekt na Marofu

PGD Mozelj, PGD Livold, PGD Dolga
vas in PGD Predgrad (35 gasilcev)
Vajo so samostojno organizirale in
izvedle članice : PGD Livold, PGD
Dolga vas-Kočevje, PGD Klinja vas,
PGD Šalka vas, PGD LIK Kočevje
(40 gasilk )

Osrednja taktična vaja gasilcev GZ
Kočevje, objekt Intersocks

Vse gasilske enote v GZ Kočevje

Večja vaja nevarne snovi MELAMIN
2017

Gasilci PGD Kočevje, Policijska
postaja Urgenca in štab CZ Občine
Kočevje (32)

( 135 gasilcev + reševalci )

Skupaj je na šestih večjih taktičnih vajah sodelovalo 315 operativnih gasilcev in gasilk iz 16 PGD
v GZ Kočevje. PGD so letno večkrat pozvani, da izvedbi operativno taktičnih vaj v prihodnje
posvetijo še več pozornosti preko celega leta.
TEHNIČNI DAN GZ Kočevje na
poligonu v Šalki vasi (poligon za nosilce
IDA in stolp za postavitev tridelnih
lestev), učenje vodenja intervencij –
izdajanje povelji

95 operativnih gasilcev z gasilskimi
vozili in ostalo opremo iz 16 PGD v
GZ Kočevje

Gasilci so vnaprej določene naloge izvajali na improviziranem poligonu v realnih razmerah na
terenu in pokazali svojo psihofizično pripravljenost in tehnično brezhibnost skupne zaščitne
opreme. Pokazalo se je, da je izvajanje konkretnih operativnih nalog pod obremenitvijo in s
pomočjo inštruktorjev odličen pripomoček za operativno usposabljanje, zato se bo s tovrstnim
usposabljanjem nadaljevalo tudi v prihodnje.
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II. 5. Gasilska tekmovanja v letu 2017
Gasilska tekmovanja GZ Kočevje
Vrsta tekmovanja

Kraj

Število enot

Tekmovanje GZ Kočevje za
Memorial MH 2017

Štadion
Kočevje

17 enot

Zelo slaba udeležba in slabi rezultati. PGD so bila pozvana, da bolj resno pristopijo k pripravam
na tekmovanja, ki so del izobraževanja gasilcev.
Gasilska tekmovanja Regije Ljubljana II
Datum

Vrsta tekmovanja

Kraj

Število enot

23.9.2017

Tekmovanje regije LJ II za Memorial
MH

Štadion
Kočevje

87 enot od tega 14
iz GZ Kočevje

Gasilska zveza je bila gostitelj regijskega tekmovanja za Memorial Matevža Haceta, na katerem
je aktivno sodelovalo več kot 1000 gasilk in gasilcev v vseh kategorijah. Pokazali smo se kot zelo
dobri organizatorji tekmovanja. Rezultat, ki vodi na državno tekmovanje so dosegle naslednje
enote iz GZ Kočevje: mladinci PGD Vas-Fara 2. mesto, članice A in B Dolga vas 1. mesto,
starejše gasilske iz PGD Dolga vas 1. mesto in Šalka vas 3. mesto ter starejši gasilci iz PGD
Stara cerkev 3. mesto.
Ostala gasilska tekmovanja na katerih so sodelovale enote iz GZ Kočevje
Vrsta tekmovanja

Kategorija, št. desetin in PGD

Člansko tekmovanje za pokal Semiča v Stranski
vasi-GZ Semič
Člansko tekmovanje v spajanju sesalnega voda v
PGD Šalka vas

starejše gasilke – 1 desetina
PGD Šalka vas
8 enot, 3 ženske + 5 moških,
od tega 2 iz Hrvaške.
Člani A – 1 enota PGD Šalka vas,
Člani B – 1 enota PGD Šalka vas,
Članice – 1 enota PGD Šalka vas.
26 dvojic,
1 dvojica iz PGD Šalka vas.

Tekmovanje Fire Combat v PGD Šalka vas

Dvojica iz PGD Šalka vas se je udeleževala tekmovanj Fire Combat na nivoju GZS in zasedla
skupno 5. mesto. Član PGD Stara cerkev se je udeležil več tekmovanj po Evropi in tudi
svetovnega tekmovanja Fire Combat Challenge v ZDA, kjer je dosegel izvrstne rezultate, saj je bil
kot član slovenske ekipe drugi, v mešanih dvojicah pa tretji.
Gasilska zveza Kočevje je v letu 2017 nudila pomoč mladinskim enotam PGD Zbilje iz GZ
Medvode in PGD Drenov grič-Lesno Brdo iz GZ Vrhnika, ki so imele priprave v Kočevju za
nastop na izbirnem gasilskem tekmovanju za nastop na mladinski gasilski olimpijadi v Beljaku.
Pred olimpijado smo nudili pomoč pri pripravah olimpijskim enotam iz PGD Drenov grič-Lesno
Brdo (2 enoti) in PGD Andraž nad Polzelo.
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III. PSIHOFIZIČNA SPOSOBNOST OPERATIVNIH ENOT
Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev v letu 2017
V Gasilski zvezi Kočevje je bilo konec leta 2017 skupaj 158 operativnih članov, ki v celoti
izpolnjujejo predpisana zakonska določila, ki veljajo za operativnega gasilca (predpisana
strokovna usposobljenost v skladu s Pravili gasilske službe in psihofizična sposobnost po 3. oz.
4. členu Pravilnika o ugotavljanju psihofizične sposobnosti operativnih gasilcev). V letu 2017 je
pregled opravilo 9 članov.
IV. OBNOVITEV IN POSODOBITEV SREDSTEV IN OPREME ZA
IZVAJANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE
Sredstva proračuna Občine Kočevje so bila v letu 2017 namenjena za:
Vrsta sredstva oz. opreme
• Izdelavo GVC 16/25 za PGD Stara cerkev
• 16 kompletov osebnih zaščitnih sredstev za operativne gasilce PGD Kočevje
• Nakup novih svetilk za vse PGD
• Nakup baterij za ročne postaje Motorola
• 2 kos IDA
•
Tudi občini Kostel in Osilnica namenjata sredstva za posodobitev opreme (v letu 2017 so
nabavljali predvsem opremo za osebno zaščito gasilcev in tudi nakup vozila), prav tako
posamezna PGD namenijo nekaj lastnih sredstev za nabavo najbolj potrebne opreme za gašenje
in reševanje. PGD Osilnica je kupilo tudi rabljeno avtocisterno.
IV. OSTALE DEJAVNOSTI
Poveljstvo je imelo pet sestankov. Po potrebi so se člani poveljstva sestajali na posvetih v ožjem
krogu in v sodelovanju s predsednikom ali tajnikom GZ (program, nabava opreme,
tekmovanja…).
PGD so v Vulkanu uredila kadrovske zadeve glede operativnih enot PGD.
V poročilu smo podali najbolj bistvene poudarke dela v letu 2017 na nivoju GZ Kočevje. Bolj
podroben prikaz aktivnosti je bil podan v letnih poročilih posameznih PGD za leto 2017. Kljub
temu smo morda pozabili navesti kaj bistvenega, zato vas prosimo, da poročilo v razpravi
dopolnite.
Naj se na koncu v imenu poveljstva iskreno zahvalim vsem trem občinam, ki omogočate pogoje
za delo GZ Kočevje, drugim organizacijam (predvsem GZ v okviru gasilske regije Ljubljana II), s
katerimi GZ Kočevje sodeluje, še posebno pa vsem gasilcem, ki ste po svojih močeh prispevali k
opravljenemu delu v preteklem letu, predvsem pri zahtevnih intervencijah, organizaciji večjih
tekmovanj, taktično operativnih vaj in izobraževanj ter usposabljanj.
Viri podatkov:
- računalniška aplikacija Vulkan,
- poročila PGD v GZ Kočevje
- fotografije iz arhiva GZ Kočevje
Na pomoč!
Poročilo pripravil:
Strokovni delavec GZ Kočevje
Igor Kalinič

Poveljnik GZ Kočevje
Bojan Kocjan, VKGČ
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INTERVENCIJE in OPERATIVNA PRIPRAVLJENOST

Regijsko tekmovanje MH

Vaja Melamin 2017

Vaja Klinja vas

Tehnični dan

Vaja Intersocks 2017

Vaja Intersocks 2017
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Vaja Morava

GVC 16/25 PGD Stara Cerkev

AC PGD Osilnica

Vaja PGD Predgrad

Tekmovanje MH v Kočevju

Strokovna ekskurzija Rijeka

Osrednja vaja GZ Kočevje

Tekmovanje SSV
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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA MLADINO GZ KOČEVJE V LETU 2017

SPOŠTOVANI DELEGATI IN GOSTI!
Mladinska komisija pri GZ Kočevje je imela v letu 2017 obširen program dela in s skupnimi
močmi smo zadane naloge v večji meri tudi realizirali. Imeli smo več delavnih sestankov ter
sprejeli več sklepov za delo z mladimi gasilci. Naš cilj je bil, da z različnimi dejavnostmi čim več
mladih aktivno vključimo v delo gasilske organizacije. Zavedamo se tudi, da je v posameznih
PGD-jih težko zagotovijo dovolj številčno starostno generacijo za tekmovanja z devetimi
tekmovalci. Poudarek je dan na aktivnosti, ki jih lahko izvaja manjše število članov tekmovalne
enote.
V mesecu marcu smo v osnovni šoli Stara Cerkev izvedli 13. kviz gasilske mladine GZ Kočevje
Nastopilo je 22 ekip iz petih gasilskih društev iz GZ Kočevje. Prve tri ekipe v posameznih
kategoriji so se uvrstile na regijski kviz, kjer so naše ekipe dosegle soliden rezultat. Na državno
tekmovanje, ki je bilo 1. aprila v Šmartnem pri Litiji sta se uvrstili ekipi iz PGD Dolga vas in
PGD Vas Fara.
14. maja smo organizirali tekmovanje v orientaciji. Organizacijo smo zaupali PGD Ložine, ki jo
je tudi uspešno izvedla. Prijavljenih je bilo 22 ekip iz 8 gasilskih društev GZ Kočevje. Prvi dve
ekipi iz vsake kategorije sta se uvrstili na regijsko orientacijo.ki je potekala 3. junija v Šmarju
Sap GZ Grosuplje. Na regiji je sodelovalo 8 ekip iz GZ Kočevje. Tudi tukaj je naša ekipa iz PGD
Dolga vas zasedla odlično mesto ter si s tem zagotovila nastop na državnem tekmovanju v
orientaciji gasilske mladine, ki je potekalo 16.septembra 2017 v Gorici pri Slivnici.
Prav tako so se vse ekipe v pripravljale in udeležile tekmovanja za memorial MH 2017 na
nivoju GZ Kočevje. Ekipe so dosegle dobre rezultate ter se tudi uvrstile na regijsko tekmovanje,
ki je v letu 2017 potekalo v Kočevju. Ekipe, ki se niso uspele uvrstiti na regijsko tekmovanje pa
so zvesto in pridno pomagale pri organizaciji oziroma izvedbi regijskega tekmovanja v Kočevju.
Seveda ja bilo tudi v letu 2017 organizirano tekmovanje za značko preprečujmo požare.
Najbolj zaslužnim mladim gasilcem pa so bila v preteklem letu podeljena mladinska priznanja.
Veliko dobrega dela je bilo opravljenega v preteklem letu in na koncu se moram zahvaliti
članom mladinske komisije in vsem mentorjem, ki so žrtvovali veliko svojega časa in sprejeli
odgovorno delo z mlado generacijo.

Na pomoč!

Vojko Puc VGČ 2.st
Predsednik mladinske komisije
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Priprave mladinskih enot za olimpijado v Beljaku

Orientacija 2017

V Kočevju – Regijsko tekmovanje za memorial MH

V Kočevju – Regijsko tekmovanje za memorial MH
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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ČLANICE GZ KOČEVJE V LETU 2017
Spoštovane gasilke, gasilci in ostali gostje,
Dobile smo se na 5. rednih sejah, udeleževale smo se občnih zborov, pripravile smo poročilo o delu v
preteklem letu in sprejele program dela. Ves čas pridno skrbimo za naš podmladek kot mentorice v
posameznih društvih, na mlade prenašamo znanja o gasilstvu, prirejamo različne oblike druženja.
Skozi vse leto smo se udeleževale različnih izobraževanj in usposabljanj na različnih nivojih ter si tako
pridobile dodatna znanja in specialnosti. V mesecu aprilu se vsako leto odzovemo in organiziramo ter
sodelujemo po matičnih društvih na čistilnih akcijah. Udeležile pa smo se tudi izobraževanja za članice
v Mokronogu, ki je bilo organizirano s strani sveta članic GZS ( 5 članic PGD Predgrad ).
Maja smo se v velikem številu udeležile Florjanove maše v cerkvi Svetega Jerneja.
V spomladanskem času smo začele s pripravami na občinsko in kasneje na regijsko tekmovanje za
cikel Matevža Haceta. Na regijskem tekmovanju smo članice GZ Kočevje dosegle izjemen uspeh in se
s 4 ženskimi ekipami uvrstile na državno tekmovanje. V vseh 3 kategorijah smo zasedle prvo mesto.
Odzvale pa smo se tudi povabilom na tekmovanja izven GZ ( PGD Šalka vas – Stranska vas, Sv.
Gregor ).
16.6.2017 smo se udeležile posveta članic Regije Ljubljana II, ki ga je organizirala GZ Loški Potok.
Posveta se je udeležilo 32 članic iz 6 PGD ( Predgrad, Livold, Lik, Vas – Fara, Šalka vas in Dolga vas).
Imeli smo prikaz tehničnega reševanja v primeru prometne nesreče in reševanje ponesrečenca,
ogledali smo si hribovski vrt, za zaključek pa je bila pogostitev s kulturnim programom.
8. julija smo se zbrale na tradicionalnem 6. pohodu obujanja spomina na organizacijo 18. mladinske
gasilske olimpijade 2011 v Kočevju. Sprejem s kavico in pecivom smo imele v PDG Mahovnik.
Pozdravil nas je domači predsednik in nam na kratko predstavil društvo. Pohod smo nadaljevale po
gozdni poti čez Rožni studenec, mimo stadiona in po gozdni poti do PGD Dolga vas. Domači gasilci so
poskrbeli za jedačo in pijačo, sledil pa je zaključek z družabnimi igrami in druženjem ob glasbi. Pohoda
se je udeležilo 43 članic iz 8 PGD ( Predgrad, Livold, Dolga vas – Kočevje, Šalka vas, Mahovnik, Klinja
vas, Lik in Vas - Fara ).
Sodelovale smo pri vseh aktivnostih, tako družabnih kot strokovnih, ki so bile izvedene in organizirane
na nivoju GZ Kočevje. V mesecu juliju smo se udeležile ogleda olimpijade v Beljaku, mesecu
septembru pa žalne slovesnosti ob deseti obletnici smrti mladih gasilcev na Kornatih. Udeležile smo se
tradicionalnega balinanja, bile pomoč pri redarski službi na prireditvah – kolesarska dirka, pomagale pri
prehrani, udeleževale smo se izobraževanj in strokovnih ekskurzij.
V mesecu oktobru smo izvedle svojo šesto samostojno meddruštveno vajo. Vajo smo izvedle na objekt
Zavoda za gozdove na Marofu. Namen vaje je preveriti možnost dostopa do požarnega objekta,
operativno usposobljenost in znanje članic društev v GZ Kočevje, delovanje posamezne opreme,
preveriti dostopnost naravnih vodnih virov, vodenje intervencije, uporabo in delovanje radijskih zvez ter
sodelovanje med posameznimi enotami. Po zaključku vaje pa je bila narejena analiza in poročilo. Na
vaji je sodelovalo 32 gasilk iz 6 PGD (Vas - Fara, Livold, Predgrad, Dolga vas, Klinja vas in Mahovnik).
V mesecu novembru sem se udeležila rednega posveta za predsednice komisij za članice v Dobrni.
Udeležila sem se delavnice prikaz tehničnega reševanja v primeru prometne nesreče in prikaz taktične
mokre vaje ter vse drugih strokovnih predavanj na posvetu.
V mesecu decembru smo organizirale strokovno ekskurzijo v Sežano. Ogledale smo si Zavod za
gasilno in reševalno službo, predstavili so nam organiziranost in delovanje Zavoda, gasilsko opremo in
tehniko s katero razpolagajo. Bilo je zanimivo in poučno druženje. Sledilo je kosilo na turističnim kmetiji
in ogled prednovoletne Ljubljane. Ekskurzije se je udeležilo 50 članic iz 8 društev ( PGD Vas – Fara,
Livold, Predgrad, Dolga vas – Kočevje, Šalka vas, Klinja vas, Mahovnik in Lik ).
Ob koncu mandatnega obdobja 2013 – 2018 bi izpostavila pomembnejše uspehe. V aktivnosti se
vključuje vedno večje število članic, pridružile so se nam tudi članice iz društev, ki se do sedaj niso bile
aktivne, izpostavila bi članice PGD Predgrad, Lik, Mahovnik. Lahko pa se pohvalimo, da sta postali
organizacija pohoda v spomin na organizacijo 18. Mladinske gasilske brigade v Kočevju leta 2011 in
izvedba samostojne vaje članic v mesecu oktobru tradicionalna.
Za zaključek pa ne smem mimo dejstva, da vse izpeljane aktivnosti in realizacija programa ne bi bila
možna brez podpore vodstva GZ, posebna zahvala novemu predsedniku, ki nam stoji ob strani in
podpira program dela komisije. Zahvala pa tudi vsem članicam za pomoč in podporo.
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Romana Marinč, vgč. org. smeri, 1.st
Predsednica Komisije za članice pri GZ
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Posvet članic v Dobrni

Operativna vaja članic

Izbirno tekmovanje za memorial MH

Strokovna ekskurzija članic

Zaključek leta

Logistika na prireditvah

Pohod članic GZK

Regijski posvet članic
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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA VETERANE PRI GZ KOČEVJE ZA LETO 2017
Spoštovani delegati in vabljeni gosti
Po podatkih iz Vulkana imamo v naši gasilski zvezi 220 aktivnih članic in članov, ki imajo po
Pravilih gasilske službe status gasilskega veterana. Tako kot v preteklih letih je bil program
komisije za veterane vključen v redni letni program Gasilske zveze Kočevje za leto 2017.
Člani komisije smo se enotno dogovorili in sprejeli sklep, da v letu 2017 organiziramo strokovno
ekskurzijo za gasilske veteranke in veterane. Na sestanku komisije smo se dogovorili , da tokrat
obiščemo gasilsko olimpijado v Beljaku v sosednji državi Avstriji. Organizacijski zalogaj je bil
zahteven. Izdelali smo podroben program in ga posredovali v vsa PGD v Gasilski zvezi Kočevje.
Prijavilo se je 52 gasilskih veteranov in veterank. Za udeležence smo organizirali tudi toplo
malico v gostinskem lokalu v Lescah in večerjo z družabnim srečanjem v Žirovnici. Za izvedbo
programa so prijavljeni veterani in veteranke prispevali lastno soudeležbo v višini 20 EUR, ostali
stroški so bili pokriti iz programskih sredstev GZ Kočevje za leto 2017. Udeleženci ekskurzije so
bili z obiskom olimpijade in ostalim programom zelo zadovoljni.
V letu 2017 so naše veteranke in veterani nastopali tudi na izbirnem tekmovanju Gasilske zveze
Kočevje za memorial Matevža Haceta, po dve desetini iz kategorij starejših gasilk in gasilcev so
se uvrstile tudi na tekmovanje gasilske regije Ljubljana 2, ki je bilo leta 2017 organizirano v
Kočevju. Tri tekmovalne desetine so si na regijskem tekmovanju prislužile vstopnico za nastop na
državno tekmovanje, ki bo leta 2018.
Starejše gasilke in gasilci so se v letu 2017 v velikem številu udeležili sedaj že tradicionalnega
tekmovanja in medgeneracijskega srečanja gasilskih ekip v balinanju pri PGD LIK Kočevje. Preko
celotnega leta so se naši starejši člani udeleževali žalnih slovesnostih za preminulimi gasilci in
sodelovali tudi na drugih večjih prireditvah, ki jih je organizirala GZ Kočevje, Občina Kočevje in
ostale ustanove. Posebej so se izkazali pri različnih rediteljskih in ostalih logističnih nalog.
Komisija je preko svojega predsednika aktivno sodelovala v gasilski regiji Ljubljana 2. Na nivoju
regije je bil sprejet sklep, da v letu 2017 gasilski veterani in veteranke delujejo po programih
svojih matičnih gasilskih zvez in so se odpovedali finančnim sredstvom regije v korist drugih
regijskih programov. Predsednik komisije za veterane pri GZ Kočevje je tudi aktivni član UO
Gasilske zveze Kočevje, predsednik komisije za veterane regije Ljubljana 2, član Sveta regije
Ljubljana 2 in član Sveta veteranov pri Gasilski zvezi Slovenije. V letu 2017 se je udeleževal vseh
sestankov in prenašal sklepe oz. dogovore na ostale gasilske veterane ter veteranke v GZ
Kočevje in regiji Ljubljana 2.
NA POMOČ
Jožef Burja VKGČ 2.st.
predsednik komisije
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Obisk veteranov v naši zvezi

120 obletnica revije Gasilec

Logistika na prireditvah

Regijska seja veteranov

Tekmovanje za memorial MH

Balinanje 2017

Strokovna ekskurzija
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GASILSKA ZVEZA KOČEVJE
Roška cesta 10, Kočevje

Pregled prihodkov in odhodkov v letu 2017
PRIHODKI SKUPAJ:

313.348,99 EUR
313.348,99 EUR

državni proračun:
občinski proračun:
donacije (dohodnina, druga društva in zveze):

ODHODKI SKUPAJ:
Stroški materiala :
Stroški goriva in elektrike:
Drobni inventar : (obleke, kape, čelade,ščitniki,jakne, hlače,rokavice,svetilke,škornji, cevi)
Pisarniški material:
Stroški telefona, interneta:
Poštnina, transportni stroški:
Stroški vzdrževanja vozil za vsa PGD v GZ:
Stroški izobraževanj:
Stroški vaj, tekmovanj, intervencij in komisij
Stroški zavarovanj: vozil, objekti in gasilci
Potni stroški, dnevnice:
Stroški plačilnega prometa:
Računovodske in druge intelektualne storitve:
Zdravniški pregledi:
Stroški delovanja GZ (plače,prispevki,davki,regres,prehr., skupščine,
srečanja,druženja):

Dotacije drugim društvom:
Amortizacija (ocena):

Presežek prihodkov v letu 2017
STANJE NA POSLOVNEM RAČUNU NA DAN 31.12.2017

STANJE DOLŽNIKOV NA DAN 31.12.17
STANJE UPNIKOV NA DAN 31.12.17
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290.157,08 EUR
23.191,91 EUR

317.326,15 EUR
499,22 EUR
2.032,97 EUR
4.469,26 EUR
1.957,68 EUR
3.937,18 EUR
1.526,34 EUR
16.877,30 EUR
364,84 EUR
7.940,41 EUR
15.548,07 EUR
885,00 EUR
599,48 EUR
4.134,22 EUR
1.931,21 EUR
38.440,03 €
182.067,94 EUR
35.000,00 EUR

- 3.977,16 EUR
58.389,45 EUR

- EUR
2.246,79 EUR

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2017

Spoštovane gasilke in gasilci!
Spoštovani gostje !

Nadzorni odbor je deloval v skladu s 25. členom Statuta Gasilske zveze Kočevje.
Člani nadzornega odbora smo bili vabljeni na vse seje upravnega odbora Gasilske zveze
Kočevje, tako da smo tekoče spremljali delo gasilske zveze, sproti ugotavljali realizacijo sprejetih
sklepov in spremljali ostale tekoče naloge in aktivnosti z ustreznimi pojasnili ter informacijami.
Finančno-računovodske in davčne storitve za Gasilsko zvezo Kočevje je izvajalo podjetje Primas
d.o.o. Kočevje v skladu z računovodskimi predpisi in zakoni. Nadzorni odbor je pregledal
finančno dokumentacijo in ugotovil, da je vsa dokumentacija urejena, knjižena in podpisana.
Inventurna komisija je opravila pregled registra osnovnih sredstev GZ Kočevje na dan 31.12.2017
in ugotovila, da se knjiženo stanje ujema z dejanskim stanjem, neodpisana vrednost osnovnih
sredstev znaša 101.184,09 EUR.
Zaključni račun, davčni obrazci in poslovno poročilo je bilo izdelano v predpisanem roku in
posredovano pristojnim organom.
Nadzorni odbor nima pripomb nad delom organov Gasilske zveze Kočevje in predlaga
delovnemu predsedstvu skupščine, da lahko nadaljuje z razpravo in sprejemanjem poročil za leto
2017.

Kočevje, 23.3.2017

Predsednik NO GZ Kočevje
Goran Štimac
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PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT GZ KOČEVJE ZA LETO 2018

Cenjeni delegati skupščine GZ Kočevje, gasilke, gasilci, spoštovani gostje!

Programske usmeritve GZ Kočevje za leto 2018 :
• dosledno izvajanje javne gasilske služne (redno vzdrževanje gasilskih vozil in ostale
tehnike za gašenje ter reševanje, zdravstveni pregledi operativnih gasilcev po veljavnem
pravilniku, temeljna in dopolnilna usposabljanja gasilcev po programu izobraževanja
Gasilske zveze Slovenije, redno preverjanje sistema alarmiranja in realizacija
programiranih investicij po sprejetem srednjeročnem razvojnem programu Gasilske
zveze Kočevje),
• sodelovanje in priprava ustrezne dokumentacije za javne razpise Uprave RS za
zaščito in reševanje za sofinanciranje tipiziranih gasilskih vozil in ostale zaščitne opreme
ter razpise Gasilske zveze Slovenije za sofinanciranje zdravstvenih pregledov in
povračilo stroškov ob morebitnih velikih intervencij, kadar je aktiviran državni načrt,
• stalno ažuriranje baze podatkov v računalniški aplikaciji VULKAN (člani in oprema) in v
računalniški aplikaciji SPIN ( intervencije),
• aktivnosti v mesecu požarne varnosti. Izvedba operativnih taktičnih vaj
dejavnosti po programu Gasilske zveze Slovenije,

in drugih

• organizacija in sodelovanje na meddruštvenih ter mednarodnih
tekmovanjih
( gasilskošportna tekmovanja, balinanje, preverjanje usposobljenosti enot PP CZ,
tekmovanje v tehničnem reševanju ob prometnih nesrečah, tekmovanje v hitrem
spajanju sesalnega voda, fire combat ),
• preverjanje operativne pripravljenosti gasilskih enot na tehničnem dnevu Gasilske zveze
Kočevje,
• programi komisije za mladino (kviz, orientacija, preventivne značke preprečujmo požare),
komisije za članice (delavnice, pohod, posvet, operativna taktična vaja, srečanja) in
komisije za veterane (srečanja, strokovna ekskurzija),
• udeležba na kongresu in plenumu Gasilske zveze Slovenije ter na ostalih strokovnih
posvetih, ki jih organizira GZS ali Uprava RS za zaščito in reševanje,
• aktivno delovanje v svetu, poveljstvu in komisijah gasilske regije Ljubljana II ter v organih
Gasilske zveze Slovenije,
• sodelovanje z gasilskimi prijatelji iz sosednjih GZ v regiji Ljubljana II, v Beli Krajini,
Gorenjskem, Podravju in na Hrvaškem,
• zagotavljanje načela javnosti predvsem preko radijske oddaje »Na pomoč!« na Radiu
Univox in tudi v ostalih medijih,
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• udeležba na obletnicah in ostalih svečanih prireditvah,
• Florjanova maša v župnijski cerkvi v Kočevju,
• strokovna ekskurzija za člane organov GZ Kočevje

Program dela je odprt in ga bomo sprotno prilagajali in dopolnjevati skladno z usmeritvami za
mandat in konkretnimi potrebami.

Finančni načrt GZ Kočevje za leto 2018 :
Materialna podlaga za delo za 14 PGD so sredstva proračuna občine Kočevje za delovanje
sistema za zaščito, reševanje in pomoč, ki v letu 2018 znašajo:
• 290.032,88 EUR, kar 4,5 % več kot je bilo planirano za leto 2017 in je rezultat sprejetega
dolgoročnega programa razvoja gasilstva v občini Kočevje,
• 119.232 EUR se bo porabilo za delovanje in pripravljenost PGD za izvajanje tekočih nalog
obvezne javne gasilske službe v lokalni skupnosti,
• 170.800 EUR je namenjeno za investicije in opremo.
PGD Vas-Fara in PGD Osilnica se financirata iz proračunov svojih občin.

Upravni odbor GZ Kočevje skupščini GZ Kočevje predlaga naslednji sklep:
»Skupščina GZ Kočevje pooblašča Upravni odbor GZ Kočevje za pripravo finančnega
plana GZ Kočevje (za občino Kočevje) za leto 2019.«
Obrazložitev:
Proračun občine Kočevje za naslednje leto se pripravlja v jeseni tekočega leta. GZ Kočevje kot
porabnik proračunskih sredstev mora pravočasno oddati predlog finančnega načrta GZ Kočevje
za leto 2019, ki gre v proceduro oblikovanja in sprejemanja proračuna občine Kočevje za leto
2019.
Na pomoč!

Pripravili:
Strokovni delavec
Igor Kalinič GČ
Predsednik GZ Kočevje
Anton Jurkovič GČ 2. st
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REGIJSKO PRIZNANJE IGNACIJA MERHARJA
se podeljuje članom in članicam prostovoljnih gasilskih organizacij za zasluge ter
delo na področjih preventive, operative, izobraževanja in usposabljanja oziroma na
drugih področjih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred
požari.
V letu 2018 se za dolgoletno in uspešno delo v Gasilski zvezi Kočevje in gasilski
regiji Ljubljana II podeljuje priznanje sledečim članom GZ Kočevje:

JOŽEF BURJA VKGČ 2.st,

član PGD MAHOVNIK

MILAN SIMIČIČ VGČ 2. st, član PGD KOČEVJE

BOJAN KOCJAN VKGČ, član PGD ŠALKA VAS
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GASILSKO ODLIKOVANJE I. STOPNJE
ROMANA MARINČ
Romana Marinč je že 44 let izjemno aktivna članica gasilske organizacije.
V prostovoljno gasilsko društvo Dolga vas-Kočevje je vstopila kot
sedemletna pionirka leta 1973 in še danes je to njeno matično društvo. V
tem dolgoletnem in uspešnem obdobju ji je bilo zaupano vrsto odgovornih
nalog pri izvajanju varstva pred požari in javne gasilske službe na
območju delovanja matičnega gasilskega društva, gasilske zveze ter
regije Ljubljana II. Posebej se je izkazala pri delu z mladimi gasilci in
članicami. Velike uspehe je doživela s tekmovalno desetino članic A PGD
Dolga vas-Kočevje na občinskih, regijskih in državnih gasilskih
tekmovanjih. Romana je zelo delovna in spoštovana med gasilci v
matičnem društvu, kjer ji je zaupana funkcija namestnika predsednika, gasilski zvezi in regiji. Leta
2010 je uspešno opravila tečaj za višjega strokovnega svetovalca in danes ima čin višjega
gasilskega častnika organizacijske smeri 1. stopnje. Leta 2016 je opravila tudi tečaj za vodje
članic. Upravni odbor Gasilske zveze Kočevje jo je leta 2007 imenoval za predsednico komisije
za delo s članicami, istega leta je postala tudi član komisije za delo s članicami v Gasilski regiji
Ljubljana II. Na redni letni Skupščini GZ Kočevje leta 2008 je bila izvoljena za člana upravnega
odbora zveze in ponovno je bila imenovana za predsednico komisije za delo s članicami ter tudi
postala član Komisije za priznanja in odlikovanja pri GZ Kočevje. Obe funkciji zelo uspešno
opravlja tudi v tem mandatu. Romana ima izredne organizacijske sposobnosti, kar je dokazala pri
pripravah in organizaciji mladinske gasilske olimpijade leta 2011 v Kočevju ter tudi pri drugih
velikih prireditvah na območju Gasilske zveze Kočevje ( Plenum GZS v Kočevju, regijska gasilska
tekmovanja, izbirna tekmovanja za nastop na gasilski olimpijadi, 60. obletnica GZ Kočevje,
regijski posveti članic, razstave ob mesecih požarne varnosti, pohodi članic v spomin na 18.
mladinsko gasilsko olimpijado v Kočevju ... ) Pomembno vlogo je imela in jo še vedno ima pri
promociji kočevskega gasilstva doma in v tujini. Bila je članica delegacije Gasilske zveze
Kočevje, ki je obiskala gasilske olimpijade na Češkem, Franciji in Avstriji. Leta 2009 je sodelovala
pri pripravi obširne strokovne analize o poteku gasilske olimpijade v Ostravi na Češkem in
navedeno gradivo je služilo za pripravo prve mladinske gasilske olimpijade v Sloveniji, ki je bila
leta 2011 v Kočevju. Mednarodna gasilska stroka je organizacijo kočevskem olimpijade ocenila z
najvišjo možno oceno. Kot predsednica komisije za delo s članicam vsako leto organizira v okviru
aktivnosti ob mesecu požarne varnosti taktično operativno vajo gašenja in reševanja, ki jo v celoti
samostojno izvajajo gasilke brez pomoči kolegov gasilcev. Romana se redno udeležuje regijskih
posvetov članic in posvetov, ki jih za članice organizira Gasilska zveza Slovenije. Zaradi
dolgoletnega nesebičnega, požrtvovalnega in strokovnega dela v prostovoljnem gasilstvu se
Romani Marinč podeli odlikovanje GZS 1. stopnje.
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ODLIKOVANJE ZA POSEBNE ZASLUGE V GASILSTVU
ANTON JURKOVIČ
Anton Jurkovič že več kot 36 let izjemno uspešno in požrtvovalno deluje v
gasilski organizaciji. Leta 1981 je postal član PGD LIK Kočevje in še danes je to
njegovo matično društvo. V društvu se je izkazal kot odličen organizator in
strokovnjak za varstvo pred požari v lesnopredelovalnih industrijskih objektih.
Leta 1998 je postal član UO GZ Kočevje in to funkcijo zelo uspešno opravlja še
danes. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je opravil tečaj za strojnika,
kasneje tečaj za vodjo enote ter tečaj specialnosti za gasilskega sodnika. Leta
2002 je uspešno opravil še tečaj za vodjo enot in si pridobil čin gasilskega
častnika. Danes ima čin gasilski častnik 2. stopnje. Anton Jurkovič je prepoznan
predvsem kot izjemni organizator in odličen gasilski sodnik. Večkrat je sodil na
občinskih, regijskih in državnih gasilskih tekmovanjih. Kot odličen organizator je
bil njegov velik prispevek pri pripravah in organizacijah državnih gasilskih tekmovanj v Kočevje ( 2000,
2004, 2010) in predvsem se je izkazal pri organizaciji prve mladinske gasilske olimpijade v Sloveniji, ki
je bila leta 2011 v Kočevju. Izjemne zasluge je imel pri vrhunski pripravi nastanitvenih objektov in
organizaciji prehrane za vse udeležence olimpijade. Za svoje delo je prejel številne pohvale in
odlikovanja mednarodne gasilske organizacije CTIF. Svoje sposobnosti je dokazoval tudi ob večjih
požarih in drugih dogodkih, kjer je zagotavljal vso logistično podporo za nemoten potek gašenja in
reševanja ( velik požar v naravnem okolju Osilnica 2012, velik požar objekta Srednje šole 2012 ... ). V
zadnjem petletnem mandatnem obdobju je bil leta 2013 izvoljen za namestnika predsednika Gasilske
zveze Kočevje, funkcijo je zelo uspešno opravljal do leta 2017, ko je bil na skupščini ob izrednih
volitvah izvoljen za novega predsednika GZ Kočevje. V tem obdobju je aktivno deloval in še deluje v
Komisiji za odlikovanja in priznanja pri Gasilski zvezi Slovenije, kandidacijski komisiji pri GZS in v
vrsto drugih stalnih in občasnih komisij ter odborov pri matični gasilski zvezi. Anton Jurkovič je od leta
2013 član štaba operative GZ Kočevje in ima zadolžitev organizacijo logistike za podporo operativnim
enotam ob večjih intervencijah na Kočevskem in tudi ob intervencijah na širšem območju Slovenije,
kadar so za pomoč zaprošene gasilske intervencijske enote iz GZ Kočevje ob aktiviranju državnega
načrta. Aktivno je sodeloval tudi pri realizaciji projekta logistične prikolice s pripadajočo opremo, ki
omogoča samooskrbo operativni enoti na terenu. Njegovo matično društvo je na osnovi operativnega
načrta GZ Kočevje postalo logistični center za velike intervencije in tudi za ostale večje prireditve na
območju Občine Kočevje. Od leta 2017 je član Sveta gasilske regije Ljubljana II in s svojim znanjem in
sposobnostjo je pripravil Pravilnik za regijsko priznanje Ignacija Merharja, aktivno sodeloval pri
izdelavi celostne podobe regijskega priznanja in tudi pri prenovi Pravilnika o delovanju regije Ljubljana
II. Anton Jurkovič ima velike zasluge pri promociji gasilstva na širšem področju v Republiki Sloveniji in
v sosednjih državah. Zelo pomembno vlogo je imel pri navezovanju prijateljskih odnosov z gasilci iz
sosednje Republike Hrvaške , Bele Krajine, Štajerske, Gorenjske in tudi iz Republike Srbije. Vsa leta
se je kot član upravnega odbora Gasilske zveze Kočevje in kasneje kot funkcionar zavzemal in
podpiral programe dela z mladimi gasilci, članicami in veterani. Kot namestnik in kasneje predsednik
Gasilske zveze Kočevje je utrjeval dobre odnose z lokalnimi skupnostmi in občinskimi štabi civilne
zaščite v občinah Kočevje, Kostel in Osilnica. Za svoja prizadevanja v sistemu zaščite in reševanja je
prejel tudi priznanja civilne zaščite. Anton Jurkovič je aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni za
samostojno Slovenijo, bil je vedno član ekipe, ki je v zadnjih letih izjemno uspešno realizirala vrsto
zahtevnih projektov za razvoj gasilstva in varstva pred požari na Kočevskem ter tudi na širšem
območju Republike Slovenije. V okolici kjer deluje je izredno spoštovana oseba, ceni se njegovo
znanje, njegov pozitivni pristop do prostovoljnega dela ter njegovo veliko spoštovanje do minulega in
obstoječega dela prostovoljnih gasilcev. Delo v prostovoljnem gasilstvu je postalo njegov vsakodnevni
način življenja. Za svoje dolgoletno aktivno delo v gasilski organizaciji je prejel vsa priznanja matične
gasilske zveze, spominska priznanja prijateljskih gasilskih zvez, odlikovanja Gasilske zveze Slovenije
III. II. in I. stopnje, srebrno medaljo francoske gasilske zveze in medaljo mednarodne gasilske
organizacije CTIF.
Za svoje dolgoletno požrtvovalno, uspešno in strokovno delo v gasilski organizaciji se mu podeli
odlikovanje za posebne zasluge.
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