UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Manca Perdan

Ženske v prostovoljni gasilski organizaciji na Slovenskem
Diplomsko delo

Ljubljana, 2019

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Manca Perdan

Mentorica: izr. prof. dr. Zdenka Šadl

Ženske v prostovoljni gasilski organizaciji na Slovenskem
Diplomsko delo

Ljubljana, 2019

ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorici izr. prof. dr. Zdenki Šadl za strokovno pomoč pri izdelavi
diplomskega dela.
Zahvaljujem se fantu Aleksandru, ki me je ves čas podpiral, vzpodbujal in poslušal.
Za vso podporo tekom študija se zahvaljujem mami Zdravki.
Zahvaljujem se tudi intervjuvancema Robertu Okornu in Marinki Cempre Turk ter vsem
gasilkam, ki so se odzvale na anketo.

Ženske v prostovoljni gasilski organizaciji na Slovenskem
Prostovoljna gasilska organizacija na Slovenskem je s svojo 150 letno tradicijo in bogato
zgodovino dobro področje za preučevanje vloge in dela žensk in moških, ki so vanjo vključeni.
Gasilstvo kot tipično moška dejavnost lahko za vključevanje žensk predstavlja kar nekaj ovir.
Cilja moje diplomske naloge sta ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na manjšo zastopanost
žensk na različnih področjih prostovoljnega gasilstva ter kako na njihovo vključenost vplivajo
partnerstvo in družinske obveznosti. Za empirični del sem podatke zbirala s pomočjo ankete in
dveh intervjujev. Analiza ankete, narejene med prostovoljnimi gasilkami, je pokazala, da
ženske na splošno menijo, da je prostovoljno gasilstvo v Sloveniji še vedno pretežno moška
dejavnost. V nekaterih sredinah so moški tisti, ki odrivajo ženske, spet drugje so ženske tiste,
ki ne pokažejo želje po večjem sodelovanju in vključenosti. Analiza je pokazala, da partnerstvo
in družinske obveznosti na dejavnost žensk v gasilstvu nimata velikega vpliva, problem je samo
varstvo otrok.
Ključne besede: ženske, prostovoljno gasilstvo, neenakost.
Women in volunteer firefighter service in Slovenia
Volunteer firefighter service in Slovenia is with 150 years of tradition and rich history a great
field to study roles and work of women and man, who are part of it. Firefighting as peculiar
man activity can present some obstacles for woman. Goals of my research are, to find out,
which factors has an influence on smaller amount of women in different parts of organization
and how partnership and family obligations influence women participation. I collected data for
empirical part with survey and two interviews. Survey analysis, made among women volunteer
firefighters showed that women generally think that volunteer firefighting in Slovenia is still
predominantly masculine activity. In some core, there are still man, who do not accept women,
and in others, there are women, who do not show the desire to cooperate or involve in activities.
The analysis show that partnership and family obligations do not have a big influence on women
involvement, the problem only occurs, when it comes to babysitting.
Key words: women, volunteer firefighting, inequality.
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1 UVOD

Slovensko gasilstvo se je s svojo 150 letno tradicijo skozi zgodovino razvilo v pomembno silo
na področju zaščite, reševanja in pomoči. Gasilci so tisti, ki ljudem v primeru nesreče vedno
priskočijo na pomoč in so s svojo operativno pripravljenostjo sposobni v primeru naravnih ali
drugih nesreč ukrepati 24 ur na dan (Gasilska zveza Slovenije, b. d.). V Zakonu o gasilstvu
(2005, 2. člen)1 je gasilstvo opredeljeno kot lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno
opravljanje zagotavljajo občine in država ter kot humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem
interesu. Gasilske enote so v Sloveniji organizirane kot poklicne gasilske enote, prostovoljne
gasilske enote v gasilskih društvih in gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih
organizacijah (prav tam, 9. člen)2. Vse te enote pa opravljajo naloge gašenja in reševanja ob
požarih, preventivne naloge varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi
in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter druge storitve (prav tam, 3. člen)3.
V Sloveniji imamo trenutno 15 poklicnih gasilskih enot (Gasilska zveza Slovenije, b. d.) v
katerih deluje okoli 1200 poklicnih gasilcev (Ministrstvo za obrambo, b. d.). Poleg poklicnih
enot pa je bilo ob koncu leta 2017 v Sloveniji 1299 prostovoljnih gasilskih društev in 42
prostovoljnih industrijskih gasilskih društev, v katere je bilo takrat skupaj včlanjenih 162.575
prostovoljnih gasilcev (Gasilska zveza Slovenije, 2018, str. 5). In prav zaradi te številčnosti
prostovoljnih gasilcev, ki svoj prosti čas namenjajo opravljanju gasilske dejavnosti za varnost
drugih ljudi, sem se odločila, da se v svoji diplomski nalogi osredotočim nanje. Vendar tudi v
prostovoljni gasilski organizaciji prihaja do razlik med spoloma tako kot na vseh drugih ravneh
človekovega delovanja. Zelo zgovorno je že število članstva ob koncu leta 2017 – od 162.575
članov je le 52.154 žensk (Gasilska zveza Slovenije, 2018, str. 5, 6). V to številko so vključene
pionirke, mladinke, članice in starejše gasilke. Od tega je članic med 18 in 55 letom starosti, ki
bi lahko z ustrezno izobrazbo opravljale operativno delo v svoji enoti 27.363, članov pa je samo
med 28 in 45 letom 29.253 (prav tam, str. 7).

1

Zakon o gasilstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZGas – UPB1). (2005). Sprejet v Državnem zboru Republike
Slovenije, v veljavi od 15. decembra.
2
Zakon o gasilstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZGas – UPB1). (2005). Sprejet v Državnem zboru Republike
Slovenije, v veljavi od 15. decembra.
3
Zakon o gasilstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZGas – UPB1). (2005). Sprejet v Državnem zboru Republike
Slovenije, v veljavi od 15. decembra.
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In čeprav si Gasilska zveza Slovenije prizadeva za izboljšanje položaja žensk v gasilstvu, saj le
te v gasilski organizaciji predstavljajo četrtino celotnega članstva in se aktivno vključujejo v
vse oblike dela, je napredek zelo počasen. Na GZS ugotavljajo, da so članice v organih
upravljanja na vseh nivojih v manjšini in so pogosto zapostavljene pri vključevanju v upravne
odbore in poveljstva, kljub svojim sposobnostim ter gasilski in splošni izobrazbi. Zaradi
premalo finančnih sredstev so večkrat prikrajšane tudi pri izobraževanju, saj imajo moški kolegi
pri tem prednost. V nekaterih sredinah članice redkeje prejmejo priznanje ali odlikovanje za
svoje delo, vendar je območij z zastarelo miselnostjo, da ženske ne sodijo v gasilsko
organizacijo vedno manj (Gasilska zveza Slovenije, 2018, str. 82).
Probleme, s katerimi se srečujejo ženske v gasilskih organizacijah so preučevali tudi nekateri
tuji avtorji. Maleta (2009, str. 291–306) obravnava vloge, identitete in doživljanje aktivnih
gasilk znotraj regijske brigade v Novem Južnem Walesu. Njena študija se osredotoča na to,
kako ženske premagujejo razumevanje sebe in spola v tradicionalno moškem okolju, tako iz
vidika vrednot in stališč, kot tudi iz vidika identitete. Namen raziskave je bilo ugotoviti, kako
se ženske soočajo s svojim položajem in razvijajo kulturne identitete in družbene odnose znotraj
konservativnega in preženo maskuliniziranega ruralnega delovnega konteksta. Njihove
izkušnje so povezane z vključevanjem in izključevanjem ter s kompleksnim povezovanjem
spola in kompetenc s fizično močjo. Ključna ugotovitev je, da so se ženske spopadale s spolno
diferenciacijo, marginalizacijo in izključenostjo navkljub dokazanim sposobnostim in veščinam
v enakih ali podobnih vlogah kot moški. Tehnološka avtomatizacija opreme je povečala
zmogljivost vseh gasilcev, hkrati pa je pripomogla k povečanju vključenosti žensk v
maskulinistično kulturo, saj delo ne temelji več samo na fizični moči. Ugotovitve tako kažejo,
da v Novem Južnem Walesu tradicionalna moška dominacija v gasilstvu doživlja kulturni izziv
in družbeno preobrazbo. Tudi Perrott (2016) v svoji raziskavi preučuje, kako se ženske gasilke
v Avstraliji soočajo s svojim spolom pri delu, v katerem prevladujejo moški. Ugotovitve so
pokazale, da ženske po eni strani aktivno rušijo pričakovanje o ženski biološko determinirani
krhkosti, po drugi strani pa si znotraj maskuliniziranih delovnih mest prizadevajo uveljaviti kot
»eden od fantov«. Ugotovitve kažejo tudi, da različne organizacijske in družbene strukture
omejujejo samostojnost žensk, predvsem v kontekstu napredovanj na vodilne položaje znotraj
gasilske službe.
Woodfield (2016, str. 237–255) pa se je v svoji raziskavi osredotočila na ženske vodje v
gasilsko reševalni službi v Veliki Britaniji, kjer je proces modernizacije gasilsko reševalne
službe povečal pričakovanja glede diverzifikacije delovne sile, lažjega vstopa ženskam na to
8

področje in njihovega napredovanja v tej organizaciji. Ugotovitve so pokazale, da se ženske še
vedno soočajo s težavami pri priznavanju kvalifikacij v tem »moškem« poklicu. Njihove fizične
in nefizične veščine so pogosto neprepoznane, prevzemanje vodstvenih funkcij pa oteženo.
Avtoričine ugotovitve potrjujejo spoznanja o povezavi med kvalificiranim statusom in spolom
na delovnem mestu, zlasti v poklicih, v katerih prevladujejo moški. Telo ženske pomeni
podrejeni status, njihove kompetence pa so dojete kot manj dragocene. Čeprav obstajajo pobude
za modernizacijo, pa ostaja osrednji del gasilsko reševalne službe v Veliki Britaniji
tradicionalni maskulini ideal, ki deluje kot merilo, na podlagi katerega se ocenjuje fizične in
nefizične sposobnosti žensk.
Ugotavljam, da po svetu in tudi v Sloveniji primanjkuje raziskav o položaju žensk v gasilski
organizaciji, kako gasilke doživljajo same sebe, kako jih doživljajo kolegi gasilci in drugi moški
in ženske, s kakšnimi problemi in ovirami se srečujejo pri opravljanju gasilske dejavnosti in
podobno. Na podlagi že opravljenih raziskav predpostavljam, da je tudi v Sloveniji gasilstvo
dojeto kot moško delo. Zanima me, kako svoj položaj, vlogo in delo v primerjavi z moškimi
dojemajo in doživljajo prostovoljne gasilke. V ta namen zastavljam dve raziskovalni vprašanji,
in sicer:
1. kako prostovoljne gasilke na Slovenskem ocenjujejo vlogo in delo žensk in moških v
prostovoljni gasilski organizaciji in
2. kako prostovoljne gasilke na Slovenskem doživljajo sebe in svoje delo v prostovoljni
gasilski organizaciji.
Med prebiranjem literature pa sem v delu Franca Poliča (2013, str. 159) zasledila krajši
odstavek o usklajevanju zasebnega življenja in delovanja v prostovoljnem gasilskem društvu.
Polič (prav tam) je mnenja, da je v času, ko si mladi gasilci začnejo izbirati partnerje, potrebno,
da ugotovijo, ali bodo lahko še naprej opravljali poslanstvo gasilcev in ali jih bodo partnerji pri
tem podpirali. Če prostovoljni gasilec opravlja delo v soglasju s partnerjem, bo delo postalo
način življenja, pri katerem bosta oba našla zadovoljstvo, če pa bi moral po naporni gasilski
akciji eden od partnerjev prenašati neprijetne poglede in negodovanje, se to dolgoročno ne bo
obneslo.
Raziskave, ki bi proučila ta vidik delovanja v gasilstvu v literaturi nisem zasledila, zato me bo
v raziskavi zanimalo tudi, ali je partnerstvo dejavnik za nižjo zastopanost žensk v gasilskih
vrstah in ali na nižjo zastopanost žensk vplivajo tudi družinske obveznosti. V tej povezavi
dodajam naslednje raziskovalno vprašanje, in sicer:
9

3. kako prostovoljne gasilke na Slovenskem ocenjujejo vpliv partnerstva in družinskih
obveznosti na opravljanje nalog žensk v gasilstvu.
Pomembno vlogo v gasilski organizaciji imajo tudi izobraževanja in usposabljanja, ki so
organizirana na vseh ravneh delovanja prostovoljne gasilske organizacije. Strokovno
usposobljeni predavatelji se pri svojem delu srečujejo tako z gasilci kot tudi z gasilkami in
imajo zato vpogled v situacijo žensk na vseh področjih gasilstva – v operativi, na položajih
odločanja, na temeljnih in dopolnilnih izobraževanjih in pri podelitvi priznanj in odlikovanj.
Zato si bom zastavila še eno raziskovalno vprašanje, in sicer:
4. kako vlogo in delo žensk in moških v prostovoljni gasilski organizaciji ocenjujejo
predavatelji na področju izobraževanja prostovoljnih gasilcev in gasilk.
Glede na postavljena raziskovalna vprašanja sem si zastavila dva cilja. Prvi cilj moje diplomske
naloge je ugotoviti, kateri so ključni dejavniki za manjšo zastopanost žensk v prostovoljni
gasilski organizaciji na Slovenskem – v operativi, na položajih odločanja, na temeljnih in
dopolnilnih izobraževanjih in pri podelitvi priznanj in odlikovanj. Drugi cilj pa je ugotoviti,
kako partnerstvo in družinske obveznosti vplivajo na vključenost in delo žensk v gasilski
organizaciji. Glede na oba cilja je strukturirana tudi moja diplomska naloga.
V prvem delu diplomske naloge bom najprej predstavila spolno označeno delitev dela in vlog
ter opredelila gasilstvo kot moško dominirano aktivnost, nato bom predstavila prostovoljno
gasilsko organizacijo na Slovenskem in položaj žensk v njej glede na dostopne podatke in
ugotovitve. Na kratko bom predstavila tudi položaj žensk in delitev dela med spoloma v
družinskem življenju in partnerstvu.
V drugem delu se bom osredotočila na raziskavo, ki temelji na dveh intervjujih in anketi.
Rezultate bom predstavila v podpoglavjih. Predstavila bom rezultate, ki se nanašajo na spolno
delitev dela, na gasilstvo kot »moško« delo in na težave, s katerimi se v gasilski organizaciji na
različnih področjih srečujejo ženske, poleg tega pa bom predstavila tudi rezultate o partnerstvu
in družinskih obveznosti kot dejavnikih za manjšo vključenost žensk.
V zaključnem delu diplomske naloge bom odgovorila na raziskovalna vprašanja in zapisala
možne rešitve ali dileme, ki so se pojavile ob pregledu rezultatov.
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2 DELITEV DELA MED SPOLOMA IN GASILSTVO KOT TIPIČNO MOŠKO
DOMINIRANA AKTIVNOST

Segregacija po spolu na področju dela je globalni fenomen. Moški in ženske so skoncentrirani
na različna področja dela (horizontalna segregacija) in na različnih ravneh (vertikalna
segregacija) (Woodfield, 2004, str. 1). Stereotipi, kulturne norme in pričakovanja še dodatno
krepijo proces spolne segregacije, kar poraja niz predpostavk o vrstah dejavnosti in interesov,
ki so povezane z vlogo moških in žensk v družbi (Miller, Neathey, Pollard in Hill, 2004, str.
27). Delo je torej lahko tipično ali netipično za določen spol (Woodfield, 2007, str. 8) oziroma
bolj feminino ali bolj maskulino (Miller in drugi, 2004, str. 27). Posamezniki zaznavajo poklice
glede na to, kateri spol v njih prevladuje in so posledično prepričani, da je za učinkovito
delovanje na tem področju potrebno posedovati feminine ali maskuline lastnosti (prav tam, str.
27.)
Ženske se v manjšem številu pojavljajo v sektorjih in poklicih, za katere je značilno manualno
delo ter v strokovnih in tehničnih poklicih (Woodfield, 2007, str. 7), feminina oziroma »ženska«
dela pa so običajno tista z nižjo povprečno plačo in nižjim statusom (Miller in drugi, 2004, str.
22). Ženske so v povprečju za isto delo plačane manj kot moški, celo znotraj žensko
dominiranih sektorjev (Woodfield, 2007, str. 6). V zadnjem času pa so tako moški kot tudi
ženske začeli rušiti tradicionalne predpostavke o tem, kakšno delo naj bi opravljali glede na
spol in se začeli prebijati tudi v spolno netipične dejavnosti. Perrott (2016) ugotavlja, da se je v
zadnjih nekaj desetletjih opazno povečalo število žensk, ki so vstopile na maskulinizirana
delovna mesta, kot je delo v policiji, gradbeništvu, strojništvu in v gasilstvu. A napredek pri
doseganju enakosti med spoloma v maskuliniziranih dejavnostih je še vedno počasen, ženske
pa so znotraj teh poklicev še vedno pogosto ločene na bolj feminizirana delovna mesta (prav
tam) oziroma so v moških dejavnostih še vedno dojete kot marginalne glede na osrednji delovni
profil (Woodfield, 2016, str. 240).
Perrot (2016) ugotavlja, da gasilci poosebljajo ideal moškosti in fizične moči. Podobi gasilca
so pripisane lastnosti, ki se tradicionalno pripisujejo moškim in so povezane z vrednotami
hegemone moškosti, vključno s fizično močjo, tehničnimi spretnostmi, sposobnostjo vodenja,
avtoriteto, timskim delom in partnerstvom, skupaj s heteroseksualnostjo, pogumom in agresijo
(Maleta, 2009, str. 293, 296). Podobno ugotavlja tudi Woodfield (2016, str. 294–295); podoba
gasilca se oblikuje na presečišču razreda, spola, spolne usmerjenosti in etničnosti. Normativni
11

podobi gasilca ustrezajo beli heteroseksualni moški delavskega razreda, ki so fizično sposobni
in aktivni ter nimajo strahu se soočiti z nevarnostjo, da bi rešili druge, so torej nesebični in
junaški.
Gasilstvo je tradicionalno moška dejavnost, zato vse večja udeležba žensk izziva organizacijske
strukture in vsakodnevne norme na tem področju delovanja (Maleta, 2009, str. 294). Tudi v
Sloveniji se na področju prostovoljnega gasilstva povečuje število dejavnih žensk, ki so aktivne
na vseh področjih delovanja gasilske organizacije. Od prve svetovne vojne dalje, ko se je o
ženskah v slovenskem gasilstvu sploh začelo govoriti, je že prišlo do korenitih sprememb v prid
ženskemu spolu, a le-te se na izrazito moškem področju še vedno srečujejo z mnogimi ovirami.
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3 ŽENSKE, PARTNERSTVO IN DRUŽINSKO DELO

Za Slovenijo je značilna intenzivna vključenost žensk v plačano delo, poleg tega pa se ženske
srečujejo s tradicionalno spolno delitvijo dela v družini (Šadl in Hlebec, 2018, str. 752).
Družinsko delo je spolno določeno in segregirano (Rener, 2006, str. 83), vključuje več
dejavnosti, ki so družbeno predpisane ženskemu spolu (Švab, 2001, str. 145). Govorimo o
asimetrični alokaciji družinskega dela. V družinsko delo spadajo dejavnosti, ki so potrebne za
vsakdanje funkcioniranje vseh članov družine, na primer gospodinjsko delo, skrb za otroke,
finančna in upravno-administrativna dela, tehnična opravila in popravila in drugo (prav tam,
str. 144).
Pri pojasnjevanju spolnih razlik so relevantna tudi stališča do spolnih vlog (Šadl in Hlebec,
2018, str. 753). Pregled podatkov Slovenskega javnega mnenja v letih 1993 do 2003 o
vrednotah in stališčih do spolne enakosti, spolnih vlog in delitve dela v družini je pokazal dvoje:
(1) opazne spremembe v smeri bolj enakostnih vrednotnih usmeritev pri obeh spolih in (2)
kontinuiteto tradicionalnih stališč (Černigoj Sadar4, 2000, v Šadl in Hlebec, 2018, str. 753;
Jogan5, 2006, v Šadl in Hlebec, 2018, str. 753). Tudi novejši in natančnejši pregled podatkov
Slovenskega javnega mnenja v letih 1994 do 2012 kaže na dvosmernost sprememb oziroma
nazadovanje enakostnih usmeritev pri moških in ženskah (Antić Gaber6, 2016, v Šadl in Hlebec,
2018, str. 754).
Vstop žensk na trg delovne sile in množično zaposlovanje žensk sta povzročila dvojno
obremenitev žensk, saj se tudi ob njihovi zaposlitvi delo v družini ni simetrično porazdelilo
med partnerjema (prav tam, str. 148). Nekatere raziskave o vplivu ženskega zaposlovanja na
alokacijo dela v družini, kjer sta zaposlena oba partnerja pa so pokazale, da zaposlovanje žensk
vodi tudi do redefiniranja in ponovnega vrednotenja družinskih obveznosti ter do neke mere
tudi do relokacije družinskih vlog in odgovornosti med partnerjema (Rener, 2006, str. 86; Švab,
2001, str. 148). A te spremembe še vedno ne pomenijo izginjanja spolne asimetrije dela (Rener,
2006, str. 86).

4

Černigoj Sadar, N. (2000). Spolne razlike v formalnem in neformalnem delu. Družboslovne razprave, 16(34–
35), 31–52.
5
Jogan, M. (2006). Enakost med spoloma in moškosrediščna tradicija v slovenski družbi. Socialno delo, 45(3–
5), 197–205.
6
Antić Gaber, M. (2016). Javno mnenje in vrednote enakosti spolov ali o rahljanju moške dominacije v politiki.
Teorija in praksa, 53(posebna številka), 129–147.
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4 PROSTOVOLJNA GASILSKA ORGANIZACIJA NA SLOVENSKEM

Prostovoljna teritorialna gasilska društva in prostovoljna industrijska gasilska društva ter
njihove gasilske zveze, ki so organizirane na občinski, medobčinski in regijski ravni, združuje
Gasilska zveza Slovenije (Gasilska zveza Slovenije, b. d.). Pomemben podatek je, da se tudi v
času tržnega gospodarstva in spremenjenih družbenih norm gasilska organizacija pri nas še
naprej krepi in da se število članstva še vedno povečuje. 150 letna tradicija prostovoljnega
gasilstva in humano poslanstvo sta še vedno zasidrana med ljudmi, ki želijo pomagati drugim
v nesreči (Gasilska zveza Slovenije, 2018, str. 1, 5).
Prostovoljni gasilec je v Zakonu o gasilstvu (2005, 19. člen)7 opredeljen kot oseba, ki:


prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu in je strokovno usposobljena za
gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca;



ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je
zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe;



ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;



je stara od 18 do 63 let – moški oziroma od 18 do 55 let – ženske.

Prostovoljni gasilec je torej lahko tako moški, kot tudi ženska, torej prostovoljna gasilka; vendar
ni bilo vedno tako. Za lažje razumevanje položaja žensk v prostovoljni gasilski organizaciji na
Slovenskem bom v nadaljevanju na kratko orisala zgodovina slovenskega gasilstva z vidika
udeležbe in vključenosti žensk. Pri tem se bom oprla na delo Branka Božiča8, ki je preučeval
zgodovino slovenskega gasilstva in ženske v gasilstvu.

4.1

KRATEK

PREGLED

ZGODOVINE

PROSTOVLJNEGA

GASILSTVA

NA

SLOVENSKEM Z VIDIKA UDELEŽBE ŽENSK
Božič (1991, str. 17–19) ugotavlja, da na ženske v gasilstvu do prve svetovne vojne nihče ni
niti pomislil in da so v gasilskih društvih delovali samo člani, ki so bili razdeljeni v plezalce,
brizgalce, varuhe in reditelje. Ta odnos do žensk se tudi po prvi svetovni vojni ni spremenil. V

7

Zakon o gasilstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZGas – UPB1). (2005). Sprejet v Državnem zboru Republike
Slovenije, v veljavi od 15. decembra.
8
Branko Božič je bil dolgoletni predsednik GZS. Mesto predsednika je bilo njegovo od 8. kongresa GZS leta 1976
do 12. kongresa GZS leta 1993 (Gasilska zveza Slovenije, b. d.).
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poslovniku Jugoslovanske gasilske zveze Ljubljana iz leta 1920 je zapisano, da je gasilsko
društvo četa, ki jo tvorijo samo redni člani društva (gasilci). Ta poslovnik je prvič omogočal
tudi sprejem mladih članov. Ženske se prvič pojavijo leta 1933. Takrat je Kraljevina Jugoslavija
dobila prvi zakon o organizaciji gasilstva. 7. člen tega zakona pravi: »Prostovoljna gasilska četa
je sestavljena ne glede na spol iz potrebnega števila telesno in naravno sposobnih državljanov,
ki so dovršili 18. leto starosti,« vendar je nato v 9. členu tega zakona opredeljeno, da so člani
napadalnega in obrambnega odseka lahko samo moški. Po tem zakonu so se ženske lahko
vključile le v samaritanski (reševalni) odsek in kulturno posvetni odsek. V 10. členu tega zakona
je opredeljena tudi mladina, in sicer: »Naraščaj je lahko mladina od dovršenega 12. do 18. leta
starosti brez razlike spola.« Kljub možnostim, ki jih je dajal ta zakon, pa v gasilskih vrstah še
vedno ni bilo žensk.
Po osvoboditvi maja 1945 so se gasilske organizacije hitro obnavljale in si »celile rane«,
prizadejane med Narodno osvobodilnim bojem. Nova ljudska oblast je kljub vsem težavam
našla denar za gasilske čete. Prišlo je tudi do pomembnih sprememb pri obnovi članstva. V
gasilske čete so vstopile tudi ženske in dekleta (Božič, 1991, str. 19).
Ob ustanovitvenem kongresu GZS, 2. oktobra 1949, je bilo v gasilski organizaciji že 3136
članic oziroma 6,45 odstotka vsega članstva. Matevž Hace, prvi predsednik GZS je na tem
kongresu dejal, da mora biti vsak aktiven član gasilskega društva in čete tudi dejansko aktiven,
pa naj bodo to moški, ženke ali mladina. Že od vsega začetka je opozarjal, da v gasilski
organizaciji ni razmejitve med »ženskimi« in »moškimi« opravili. Ob 2. kongresu GZS leta
1951 je bilo v gasilski organizaciji še 534 žensk več. Vključene so bile tudi že v operativne
enote. In čeprav se je število članic med 2. in 3. kongresom povečalo na 7316, je kongres
ugotovil, da to še vedno ni v skladu s sprejetimi sklepi. Na tem kongresu je kot edina ženska
govornica spregovorila Marija Rajh, ki je bila v službi GZS in je vrsto let neumorno delovala
pri reševanju »ženskih vprašanj« (Božič, 1991, str. 19–21).
O delu in položaju žensk je na 4. kongresu GZS leta 1958 obširno govoril Matevž Hace, ki je
izpostavil nekaj pomembnih problematik, na primer, da ženske niso izvoljene v društvene
odbore ali v občinske in okrajne gasilske zveze. Izpostavil je tudi, da imajo vodilni gasilski
funkcionarji odpor do tega, da bi ženske v gasilskih krogih prevzemale pomembnejše funkcije
(Božič, 1991, str. 23).
Kljub vsem odporom in nerazumevanju okolja pa so se članice vse bolj uveljavljale v gasilski
organizaciji. Hodile so v gasilsko šolo in se udeleževale tečajev, poleg tega pa so zanje
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organizirali tui posvetovanja in seminarje. Med 4. in 5. kongresom, torej med leti 1958 in 1963
pa je število članic v organizaciji znova upadlo, saj jim niso več namenjali tolikšne pozornosti
kot prva leta po vojni, pomanjkljivi so tudi podatki o njihovem napredovanju in odlikovanju.
Na upad števila članic in pomanjkanje podatkov je vplival tudi odhod Marije Rajh iz GZS, saj
ni bil več nihče zadolžen za tako imenovano reševanje »ženskih vprašanj«, z njenim odhodom
pa tudi ni bilo več sistematičnih spodbud za to delo. Marija Rajh je v povezavi z vključevanjem
žensk ugotovila dvoje. Prvič, da je v gasilstvu več težkega dela kot lahkega, zato v večji meri
za opravljanje gasilske dejavnosti pridejo v poštev člani, bodisi kot društveni poveljniki, njihovi
pomočniki in razne vodje oddelkov, ženske in dekleta pa se v društvu bolj usmerjajo na
področje preventivnih ukrepov. Druga ugotovitev pa je bila, da večino žensk v gasilskih vrstah
srečujemo tako dolgo, dokler še nimajo družine, saj jim po tem ne ostane veliko časa za delo v
gasilstvu in zato le redke ženske ostajajo aktivne v gasilskih vrstah po več let. V tistem času so
bile ženske zelo aktivne tudi na področju tekmovanj. Vendar na 5. kongresu leta 1963 njihovo
delovanje ni bilo posebej omenjeno. Ženske so bile odrinjene v požarno preventivo za dom in
gospodinjstvo, v administracijo, umikati so se začele iz operativne dejavnosti. Do 6. kongresa
leta 1968 niso razpravljali o problematiki in delu članic v gasilski organizaciji. V tem času se
je tudi zmanjšala pripravljenost ljudi za prostovoljno delo, kar je bilo vidno v zmanjšanju ne le
ženskega, ampak tudi moškega članstva (Božič, 1991, str. 23–27).
Na 6. kongresu je v razpravi sodelovala tudi Katica Kašman-Kozel, ki je ugotovila podobno kot
Marija Rajh, in sicer, da ko gasilka postane mama, ji ostane malo časa za kakšno večje delo v
gasilstvu. Poudarila je, da če želimo govoriti o gasilkah, moramo začeti uspešneje pridobivati
mlada dekleta. V kongresni resoluciji pa so bile članice ponovno le bežno omenjene (Božič,
1991, str. 27).
Ob 100 letnici gasilstva na Slovenskem leta 1969 pa je bilo na Ptuju organizirano srečanje
gasilk, ki ni bilo le v čast in slovo stoletju nazaj, ampak je bil to mejnik sodobnejših aktivnosti
žensk v skladu s potrebami gasilske organizacije. (Božič, 1991, str. 28).
Na 7. kongresu GZS leta 1972 je takratni predsednik GZS Metod Rotar v svojem uvodnem
referatu med drugim povedal, da bo aktiviranje žensk predmet obravnave vseh kongresov in da
so se sporazumeli, da ženske v gasilstvu lahko opravljajo čisto operativno delo, prevzamejo
naloge prve pomoči ali organizacijsko in administrativno opravilo, ki je potrebno v vsaki
organizaciji. Predlagal je, da kongres sprejme posebno povabilo ženskam za vstop v gasilske
vrste in da se društva, občinske gasilske zveze in GZS zavežejo, da si bodo stalno in
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organizirano prizadevali za obnovo in razvoj ženskih gasilskih vrst. Od tega kongresa pa vse
do 11. kongres leta 1988 so se stvari začele spreminjati. Vse bolj se je krepila miselnost o nujni
enakopravnosti članic pri opravljanju vseh nalog v gasilski organizaciji, torej tako v operativi
kot v preventivi. Članice so bile tako vse bolj navzoče v vseh dejavnostih, najbolj pa na
tekmovanjih. V poročilu 8. kongresa iz leta 1976 je bilo ponovno zapisano, da bo potrebno
spremeniti miselnost moških članov, ki je največja ovira. Tudi v razpravah na kongresu se je
govorilo o enakih možnostih za vse. Bistveni premik se namreč ni zgodil v naraščajočem številu
ženskega članstva, ampak v samem pojmovanju njihove vloge. Članicam so končno omogočili
napredek (Božič, 1991, str. 31–33).
Velik pomen za oživitev dela s članicami je je bilo tudi formiranje komisije za delo s članicami
GZS. Na 9. kongresu GZS leta 1980 je bila posebna pozornost namenjena strokovnemu
izobraževanju in vključevanju članic v tečaje. Povečalo se je število gasilskih častnic, dobili
smo tudi prve višje gasilske častnice. Članice so bile vse bolj upoštevane tudi pri kadrovanju
vodstva gasilskih organizacij, povečal se je delež članic v operativi. Na 11. kongresu je poleg
organizacijske in strokovno tehnične komisije delovala tudi komisija za delo članic in mladine
(Božič, 1991, str. 33–40).
Komisija za delo članic GZS si je več let prizadevala, da bi izdala priročnik z ustreznimi
navodili, saj bi tako pripomogla k bolj sistematičnemu delu žensk v gasilski organizaciji. Leta
1981 je urednik gasilskega tiska Srečko Dimec pripravil in uredil Priročnik za delo članic v
gasilski organizaciji, ki je usmerjal članice v razne oblike dejavnosti (Božič, 1991, str. 37).
Dimec (1981, str. 5, 35, 39) ugotavlja, da se je tekom let uveljavljalo prepričanje, da je delo,
predvsem delo v gasilski operativi, za ženske pretežko in da ga ne zmorejo opravljati, saj naj bi
bila to izrazito moška opravila. V nadaljevanju pa pojasni, da ni nobenih telesnih in duševnih
omejitev za sodelovanje žensk v gasilstvu, oziroma bi bile omejitve žensk in moških enake, če
bi opravili temeljito zdravniško preiskavo. Poleg operativnih del, pa je – kot avtor še trdi - v
gasilstvu tudi veliko drugih dejavnosti, kjer ni problemov glede sodelovanja žensk. To so na
primer upravna, blagajniška, administrativna, izobraževalna in glasbena dejavnost, sodelovanje
pri proslavah, oskrbovanje in vzdrževanje opreme, orodja in naprav.

4.2 ŽENSKE V PROSTOVOLJNI GASILSKI ORGANIZACIJI NA SLOVENSKEM DANES
Od kongresa do kongresa so bili in so še vidni pozitivni dosežki na področju dela s članicami.
Povečalo se je število članic, ki so vključene v delo komisij za članice v prostovoljnih gasilskih
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društvih in gasilskih zvezah. Danes na ravni Gasilske zveze Slovenije deluje Svet članic, ki
skrbi za povezovanje in koordinacijo komisij za delo z ženskami po društvih, zvezah, pa vse do
Gasilske zveze Slovenije. V skladu s programom dela organizira regijske posvete, srečanja in
posvete, enkrat letno pa organizira posvet za vse predsednice komisij za delo s članicami po
društvih in zvezah. Na tem posvetu se udeleženke seznanijo z novostmi na organizacijskem ter
operativnem področju, aktivno sodelujejo v različnih delavnicah ter pridobivajo različna znanja
za lažje in boljše delo v gasilstvu (Gasilska zveza Slovenije, b. d.). Sicer pa razvoja prostovoljne
gasilske organizacije in položaja žensk v njej po letu 1998 ni nihče več preučeval.
V zadnjem poročilu GZS, ki je bilo izdano ob 17. kongresu GZS za mandatno obdobje med leti
2013 in 2018, so predstavljeni uradni podatki ob koncu koledarskega leta 2017, ki nam dajejo
vpogled v trenutno strukturo prostovoljne gasilke organizacije pri nas. Na voljo je veliko
podatkov, zbrala tiste, ki služijo ciljem moje diplomske naloge. To so podatki o stanju članstva
po spolu (slika 4.1), o vodstvu v gasilski organizaciji po spolu in starosti (slika 4.2) ter o
operativnih članih po činih in položajih (slika 4.3).
Na sliki 4.1 vidimo skupno število članstva v teritorialnih in industrijskih prostovoljnih
gasilskih društvih ob koncu leta 2017. Takrat je bilo vseh gasilcev v starosti od šest let dalje
162.575, od tega 52.154 žensk.
Slika 4.1: Stanje članstva v gasilski organizaciji po spolu ob koncu leta 2017

Vir: Gasilska zveza Slovenije (2018, str. 6).
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Tudi analiza vodstvenih funkcij (slika 4.2) ob koncu leta 2017 kaže na znatno manjšo
vključenost žensk na vodilne položaje v primerjavi z moškimi. Iz tabele lahko izračunamo, da
smo imeli ob koncu leta 2017 le 62 predsednic in 12 poveljnic, med tem ko je bilo predsednikov
kar 1326, poveljnikov pa 1411. Članic upravnih odborov je bilo 1426, članov pa 7486.
Slika 4.2: Vodstvo v gasilski organizaciji po starosti in spolu ob koncu leta 2017

Vir: Gasilska zveza Slovenije (2018, str. 12).
Tudi stanje na operativnem področju kaže na precejšnjo neenako zastopanost spolov. Na sliki
4.3 lahko vidimo, da je bilo v Sloveniji ob koncu leta 2017 le 3957 operativnih gasilk, 57
desetark, nič vodnic, 11 podpoveljnic in 11 poveljnic, med tem ko je bilo operativnih gasilcev
27.228, 1195 desetarjev, 145 vodnikov, 1295 podpoveljnikov in 1288 poveljnikov.
Slika 4.3: Čini in položaji operativnih vrst članov ob koncu leta 2017

Vir: Gasilska zveza Slovenije (2018, str. 40).
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Na GZS ugotavljajo, da je vedno več članic tudi operativnih gasilk z ustreznimi znanji, ki se
udeležujejo intervencij in organizirajo samostojne preventivne vaje. Povečuje se število prvih
posredovalk, nosilk izolirnega dihalnega aparata, tehničnih reševalk, gasilk, ki opravljajo
naloge v logistiki, pojavljajo se tudi voznice intervencijskih vozil, kjer je zahtevana kategorija
C. Enote članic se udeležujejo različnih meddruštvenih tekmovanj, tekmovanj gasilskih zvez,
regijskih in državnih tekmovanj, veliko članic dela z mladino, skupaj z gasilskimi tovariši pa
izvajajo številne naloge na področju preventive (Gasilska zveza Slovenije, 2018, str. 82).
Iz strani GZS so bile na kongresu podane tudi usmeritve za delo s članicami za naslednje
mandatno obdobje med leti 2018 in 2023. Med njimi je bila v povezavi s številčnostjo članic v
organih upravljanja in odločanja podana usmeritev, da bo potrebno več pozornosti nameniti
gasilskim regijam, ki neupravičeno zapostavljajo članice pri vključevanju v ustrezne organe
odločanja ter da se bo moralo povečati število članic vključenih v poveljstva na vseh nivojih
gasilske organizacije. Članice, ki se vključujejo v operativno dejavnost je potrebno vključevati
v izobraževanja in usposabljanja za vse specialnosti (Gasilska zveza Slovenije, b. d.).
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5 EMPIRIČNI DEL

5.1 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA
Za empirični del diplomske naloge sem si postavila štiri raziskovalna vprašanja, in sicer:
1. kako prostovoljne gasilke na Slovenskem ocenjujejo vlogo in delo žensk in moških v
prostovoljni gasilski organizaciji;
2. kako prostovoljne gasilke na Slovenskem doživljajo sebe in svoje delo v prostovoljni
gasilski organizaciji;
3. kako prostovoljne gasilke na Slovenskem ocenjujejo vpliv partnerstva in družinskih
obveznosti na opravljanje nalog žensk v gasilstvu;
4. kako vlogo in delo žensk in moških v prostovoljni gasilski organizaciji ocenjujejo
predavatelji na področju izobraževanja prostovoljnih gasilcev in gasilk.
Raziskava je kvalitativna in kvantitativna. Za kvalitativni del sem uporabila metodo
nestrukturiranega intervjuja, kvantitativni del pa sem opravila s pomočjo spletne ankete. Za
kombinacijo teh dveh metod sem se odločila, ker bom tako dobila vpogled v razširjenost nekega
pojava v izbrani populaciji kot tudi poglobljeno razumevanje narave tega pojava (Malnar, 2008,
str. 47). Prvo mi je omogočila anketa s proučevanjem velikega števila enot (Ragin, 2007 str.
143), drugo pa nestrukturirana intervjuja z naprej pripravljenimi odprtimi vprašanji, kjer sta
sogovornika lahko izrazila svoje mnenje in razmišljanje (Marvasti, 2004, str. 20).

5.2 OPIS RAZISKOVALNIH ENOT
Intervjuja sem opravila s predavateljem in predavateljico iz področja izobraževanj
prostovoljnih gasilk in gasilcev. Oba sta predavatelja na tečaju za specialnost vodja članic. Od
obeh sem pridobila soglasje, da ju lahko poimenujem s pravim imenom.
Robert Okorn iz regije Ljubljana I je prostovoljni gasilec 41 let, 12 let tudi predavatelj, ki na
ravni GZS predava na treh tečajih, in sicer na tečaju za mentorja mentor mladine, za vodja
članic in za vodenje večjih intervencij, ter na vseh temeljnih usposabljanjih na nivoju lokalne
gasilke zveze. Je tudi član upravnega odbora v društvu in član sveta na lokalni gasilski zvezi.
V društvu je bil tudi mentor mladine in še danes pomaga drugim mentorjem (Okorn, osebni
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intervju, 2019, 7. avgust)9. Intervju z Robertom Okornom sem opravila 7. avgusta 2019 v
Ljubljani.
Marinka Cempre Turk iz Notranjske regije pa je gasilka od leta 1973, predava pa že 20 let. Na
nivoju GZS predava na tečaju za specialnost vodja članic, na ravni lokalne gasilske zveze pa
pri temeljnih usposabljanjih. Tekom članstva v gasilski organizaciji je opravljala več funkcij na
vseh nivojih, med drugim je bila med leti 1993 in 2013 predsednica Sveta članic GZS (Cempre
Turk, osebni intervju, 2019, 8. avgust)10. Intervju z Marinko Cempre Turk sem opravila 8.
avgusta 2019 v Cerknici.
Anketa je narejena na reprezentativnem vzorcu prostovoljnih gasilk na Slovenskem. Ankete so
bile posredovane prek socialnega omrežja Facebook in prek elektronske pošte gasilkam, katerih
kontakte sem imela. Prosila sem jih tudi, da anketo posredujejo še drugim. Med njimi je bila
tudi članica Sveta članic Gasilske zveze Slovenije, ki je anketo poslala po vseh slovenskih
regijah s prošnjo, da se ankete pošlje še na lokalne gasilske zveze in po posameznih
prostovoljnih gasilskih društvih.
Anketa11 je potekala od 29. julija 2019 do 9. avgusta 2019. Zaradi načina pošiljanja ankete
nimam točnega podatka o tem, koliko anket je bilo poslanih. Vrnjenih je bilo 845 anket, od tega
je bilo neustreznih 362, ustreznih pa 483, od tega končanih 295. Ciljna skupina anketirancev so
bile vse polnoletne gasilke, tudi veteranke. V anketi je po regijah sodelovalo 13 žensk iz
Savinjsko šaleške regije, 23 iz Celjske, 29 iz Mariborske, 12 iz Pomurske, 21 iz Severno
Primorske, 80 iz Notranjske, 25 iz Obalno kraške, 19 iz Podravske, 5 iz Posavske, 44 iz regije
Ljubljana I, 15 iz regije Ljubljana II, 31 iz regije Ljubljana III, 61 iz Gorenjske regije, 7 iz
Dolenjske, 50 iz Zasavske 44 iz Koroške, 1 iz Belokranjske, 3 gasilke pa so izbrale odgovor ne
vem.
Od 483 anketiranih gasilk je 33,5 odstotkov starih 18 do 27 let, 41,8 odstotka 28 do 45 let, 14,9
odstotka 46 do 55 let, 7,9 odstotka 56 do 63 let in 1,9 odstotka 63 ali več let. Več kot polovica
(54,7 odstotka) anketirank je v gasilskih vrstah med 10 do 30 let, 14,5 odstotka več kot 30 let,
23,4 odstotka med 5 in 10 let ter 7,5 odstotka manj kot 5 let.
Največ anketirank (30,9 odstotka) je imelo na dan izpolnjevanja ankete čin operativni gasilec
oziroma operativni gasilec 1. ali 2. stopnje, sledijo anketiranke s činom višji gasilec oziroma
9

Transkript intevjuja je na voljo pri avtorici.
Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici.
11
Rezultati ankete so na voljo pri avtorici.
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višji gasilec 1. ali 2. stopnje (18,8 odstotka), gasilec pripravnik (13,1 odstotek), nižji gasilki
častnik oziroma nižji gasilski častnik 1. ali 2. stopnje (13,1 odstotek), gasilski častnik oziroma
gasilski častnik 1. ali 2. stopnje (9 odstotkov), 1. ali 2. stopnje, višji gasilski častnik
organizacijske smeri oziroma višji gasilski častnik organizacijske smeri 1. ali 2. stopnje (3,2
odstotka), višji gasilski častnik oziroma višji gasilski častnik 1. ali 2. stopnje (4 odstotki), visoki
gasilski častnik organizacijske smeri oziroma visoki gasilski častnik organizacijske smeri 1. ali
2. stopnje (0,2 odstotka) in visoki gasilski častnik oziroma visoki gasilski častnik 1. ali 2.
stopnje (0,5 odstotka).
Od 381 anketirank je trenutno 63 odstotkov operativnih gasilk, katerih funkcija je uradno
zabeležena v Vulkanu12, prav tako večina opravlja funkcije v domačih prostovoljnih gasilskih
društvih. 30 odstotkov (od 329 anketirank) je takih, ki v prostovoljnem gasilskem društvu ne
opravljajo nobene funkcije. 9 anketirank ima funkcijo predsednika, 7 funkcijo podpredsednika
in 6 funkcijo namestnika predsednika, samo ena anketiranka ima funkcijo poveljnika, ena
funkcijo podpoveljnika in 3 funkcijo namestnika poveljnika, 117 anketirank pa je članic
upravnih odborov.

5.3 REZULTATI
Prostovoljno gasilstvo na Slovenskem ima več stebrov, od katerih je le eden, a zelo močan,
operativa. Ko govorimo o gasilstvu ne smemo pozabiti tudi ostalih dejavnosti, pa naj bodo to
veterani, ki predstavljajo zgodovino naše organizacije ali mladina, ki predstavlja njeno
prihodnost. Znotraj gasilstva je vse bolj pomembno tudi delovanje žensk, članic, ki se tekom
let vse pogosteje pojavljajo tudi znotraj operativnih vrst. Ali gasilstvo še vedno ostaja moška
dejavnost, pa bodo pokazali rezultati ankete. Za začetek bom predstavila nekaj splošnih
rezultatov v povezavi gasilstva s spolom.
Rezultati ankete so pokazali, da 67,9 odstotka anketirank meni, da je gasilstvo bolj moška
dejavnost, 31,8 odstotka jih meni, da gasilska dejavnost ni zaznamovana s spolom, le ena
anketiranka pa meni, da je gasilstvo bolj ženska dejavnost. Tiste, ki menijo, da je gasilstvo
moška dejavnost, to najpogosteje povezujejo s tem, da so moški fizično močnejši in lažje

12

Vulkan je informacijski sistem, ki se ga v gasilstvu uporablja za vodenje evidenc iz različnih področij, med
drugimi tudi evidenco članstva v gasilski organizaciji. Ta evidenca se vodi na podlagi podpisanih pristopnih izjav
posameznih članov PGD in na podlagi uradnih evidenc o posameznem izobraževanju, napredovanju v činu ter o
priznanjih in odlikovanjih (Polič, 2013, str. 26).
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opravljajo večino del v gasilstvu, predvsem na operativnem področju. Menijo, da so ta dela bolj
moška in jih moški lažje opravljajo tudi zaradi zahtevne in tehnične narave teh opravil. Na to
vpliva tudi dejstvo, da so na vodstvenih položajih predvsem moški, nekatere izhajajo iz tega,
da je gasilstvo tradicionalno moška dejavnost in da si članice še vedno prizadevamo za večjo
enakopravnost, spet druge menijo, da je razlog za to večje število moških kot žensk.
Anketiranke, ki menijo, da gasilstvo ni zaznamovano s spolom, pa za to najpogosteje navajajo
tri razloge, in sicer, da delo v gasilstvu ni povezano s spolom, ampak z željo pomagati drugim,
s solidarnostjo in s srčnostjo, da imajo moški in ženske možnost pridobivanja enakih znanj in
učenja enakih spretnosti ter da se za vsakega najde delo, ki ga lahko opravlja.
Skoraj polovica (49,4 odstotka) anketirank meni, da se v njihovem prostovoljnem gasilskem
društvu razlik med spoloma ni, 4,8 odstotka jih meni, da razlike med spoloma pojavljajo na
vseh področjih, 39,7 odstotka pa jih meni, da se razlike pojavljajo samo na določenih področjih.
Na splošno pa večina (65,3 odstotka) anketirank meni, da se v gasilstvu delajo razlike, vendar
ne na vseh področjih, 13 odstotkov jih meni, da se razlike delajo na vseh področjih, le 16,4
odstotka pa jih meni, da se v gasilstvu na splošno razlike med moškimi in ženskami ne delajo.
Največ anketiranke navaja, da se na splošno največje razlike v gasilstvu delajo na operativnem
področju, sledijo razlike v vodstvenih položajih, predvsem v poveljstvu, nekatere navajajo, da
se razlike delajo tudi pri podeljevanju priznanj in odlikovanj ter pri izobraževanjih. Ko govorijo
o lastnih izkušnjah pa anketiranke, ki so zaradi spola doživele različno obravnavo najpogosteje
navajajo, da se jih na operativnem področju ne upošteva, da poveljniki ne sprejemajo njihovih
mnenj in znanj, da so vedno zadnje na vrsti (ali pa sploh niso) za nakup zaščitne opreme in
drugih gasilskih oblek ter za prijave na temeljna in dopolnilna usposabljanja, da niso vabljene
na vaje in izobraževanja znotraj društva, da so na intervencijah navkljub ustreznim znanjem in
zmožnostim zadolžena za lažja opravila, da jim ne dajo možnosti za opravljanje funkcij in da
so se morale precej bolj dokazovati, da so jih sprejeli, na primer, v operativno enoto. Nekatere
navajajo tudi primere iz izobraževanj, kjer so jih inštruktorji ali predavatelji označili za manj
sposobne.
Robert Okorn in Marinka Cempre Turk pa sta na vprašanje, ali menita, da je gasilstvo tipično
moška dejavnost odgovorila z odločnim ne. »Nikakor ne. To je dejavnost, ki mora zajeti vse
aspekte. Dela, tudi za ženske, je povsem dovolj,« (Okorn, osebni intervju, 2019, 7. avgust)
pojasnjuje Robert Okorn, Marinka Cempre Turk pa izhaja iz zgodovine: »Včasih je bila to
tipično moška dejavnost, sedaj pa mislim, da že nekaj časa ni, zaradi tega, ker ženske, tudi glede
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fizične moči in pripravljenosti ne zaostajajo [za moškimi] in nenazadnje so včasih še boljše
organizatorke« (Cempre Turk, osebni intervju, 2019, 8. avgust).
V nadaljevanju sledi analiza rezultatov ankete in intervjujev, ki bodo predstavljeni po
posameznih področjih – operativno področje, temeljna in dopolnila usposabljanja, vodstveni
položaji, priznanja in odlikovanja, svet članic in tečaj za vodjo članic ter partnerstvo in
družinske obveznosti.
5.3.1 OPERATIVNO PODROČJE
Operativno gasilstvo v Sloveniji združuje naloge gašenja, reševanja in drugih storitev, za katere
naj bi bil operativni gasilec ustrezno pripravljen in izobražen. V Sloveniji se v operativnih
vrstah prostovoljnih gasilskih društev pojavljajo tudi ženske, med njimi tudi take, ki prevzemajo
funkcijo poveljnika, podpoveljnika ali namestnika poveljnika. Operativni gasilci in gasilke
morajo za dobro opravljanje svoje dejavnosti posedovati tudi neke lastnosti, kot so fizična moč,
sposobnost vodenja, pogum in podobno. Anketiranke so v anketi ocenjevale, katere lastnosti so
pomembne in katere niso. Od 397 anketirank jih 98,7 odstotkov meni, da je nesebičnost pri
opravljanju nalog v gasilstvu pomembna, le 1,3 odstotka jih meni, da ni. S podobnim odstotkom
pomembnosti nato po vrsti sledijo tehnične spretnosti (98,5 odstotkov – pomembno, 1,5 –
nepomembno), pogum (96,2 odstotka – pomembno, 3,8 – nepomembno), fizična moč (96,0
odstotka – pomembno, 4,0 odstotka – nepomembno), nesebičnost (92,2 odstotka – pomembno,
7,8 odstotka – nepomembno), sposobnost vodenja (89,4 odstotka – pomembno, 9,6 odstotka –
nepomembno), empatija (80,1 odstotka – pomembno, 19,9 odstotka – nepomembno), avtoriteta
(74,3 odstotka – pomembno, 25,7 odstotka – nepomembno), junaškost (53,9 odstotka –
pomembno, 46,1 odstotka – nepomembno) in agresija (17,9 odstotka – pomembno, 82,1
odstotka – nepomembno).
Od 328 anketirank jih 86,9 odstotka meni, da so ženske lahko enako dobre operativne gasilke
kot moški, le 13,1 odstotek jih meni obratno. Da na operativne gasilke gasilci na splošno gledajo
drugače, od 328 anketiran meni 67,2 odstotka. Ena od anketirank podaja primer:
Ja jst sem odgovorila, da se gasilci do žensk vedejo drugače, ampak to ni v slabem
smislu. To je skrb, drugačna podpora, ponos – večinoma so vsi zelo ponosni, ko imajo
gasilke, ki so zmožne opravljati dela. Nimamo enakih lastnosti, ampak vsi lahko dobro
opravljamo opretivne stvari, ampak odvisno katere. Moškemu bo lažje prekladati 50kg
betonske kloce, kot ženski. Ženska bo lažje plezala v višino (če je lažja), lažje se bo
skobacala v nek rov, kot večji moški ... Ne znam ti povedat, ampak imamo svoje razlike,
ampak to so dobre stvari, saj so enake razlike tudi med samimi spoli.
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Druga opisuje bolj negativno situacijo: »Moški so se na začetku vaj vedno nekaj hvalili kako
bodo postavili trodelni napad z desetino. Na koncu sva jaz in še ena gasilka edini pravilno
oddelali svoj del. Po koncu so rekli, naj ne zvijava cevi ker sva preveč krhki. Na koncu sva
midve pomagali zvijati mokre b cevi, tako kot ostali.«
Od 361 anketirank jih 80,1 odstotek meni, da se tudi znotraj operative najdejo dela, ki so
tradicionalno bolj ženska. Za takšna dela najpogosteje navajajo prvo pomoč, oskrbo
ponesrečencev, administracijo in urejanje opreme, ena od anketirank je izpostavila pogovor po
intervenciji, ena pa je zapisala, da to niso tradicionalno ženska dela, pač pa lažja dela.
Od 384 anketirank jih 75,9 odstotka ocenjuje, da ne morejo opravljati vseh del v operativi. Med
najpogostejšim razlogom za to je slabša fizična moč in slaba usposobljenost oziroma
izobraženost za to delo, med tistimi 24,1 odstotki anketirank, ki pa se čutijo, da lahko opravljajo
vse naloge v gasilstvu pa je najpogostejši razlog to, da so čutijo enako fizično sposobne in
pripravljene za opravljanje operativnih nalog.
Tudi Robert Okorn in Marinka Cempre Turk menita, da se med moškimi in ženskami na
operativnem področju pojavljajo razlike, a oba opažata napredek pri vse večji vključenosti
žensk. Robert Okorn (Okorn, osebni intervju, 2019, 7. avgust) razmišlja:
Pri [operativnem] delu se pojavljajo razlike med moškimi in ženskami prav na račun fizične
pripravljenosti. Mislim, da drugače razlik ni. Marsikatera dama se odloči za operativo, ampak
se je pokazalo, da so lepši spol in da smo mi močnejši spol in da mnogokrat fizično pač dlje
zdržimo. Govorim v čistem povprečju, če bi šel v detajle, pa je marsikatera dama veliko bolj
sposobna tudi fizično delat kot marsikateri možakar. Ampak, če bi rekel v povprečju, pa je ta
fizična moč slabša pri damah. /…/Mislim, da je sedaj že minilo [mišljenje], da so bile [ženske]
dobre le za metlo in za čiščenje, ampak da znajo zelo dobro delovati tudi tu [v operativi]. Sam
sistem operativnega dela je postal toliko bolj kompleksen, da enostavno rabimo tudi dame. Naj
si bo to v komunikacijskem delu, v logističnem delu.«

Marinka Cempre Turk (Cempre Turk, osebni intervju, 2019, 8. avgust) pa pravi:
Vse se kot operativke niti ne vidijo. In so bile recimo zaprošene, da delujejo v društvu kot
blagajničarke, kot tajnice, … in enostavno potem tudi niso čutile kakšne posebne želje, da bi
delale na operativnem področju. Sedaj je pa vedno več teh želja, da se tudi na tem področju
uveljavljajo in recimo, zadnja leta, ko potekajo tečaji za prve posredovalce, je vmes veliko
žensk, tako da mislim, da se to vedno bolj izenačuje, oziroma, da gre v tisto ta pravo smer. Je
pa tako, tudi na tem operativnem področju so ene naloge bolj zahtevne, ene manj zahtevne in če
ženske želijo sodelovati v operativi, zanesljivo je delo za njih tudi na operativnem področju.

5.3.2 TEMELJNA IN DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA
Z izobraževanji gasilci pridobivajo nova in izpopolnjujejo stara znanja, ki jim omogočajo
delovanje v gasilski organizaciji, predvsem na operativnem področju. Od 335 anketirank jih
26

94,3 odstotke meni, da so temeljna izobraževanja (izobraževanja za čine) enako primerna za
moške in za ženske, le 5,7 odstotkov jih meni, da niso. Tudi za dopolnilna izobraževanja
(izobraževanja za specialnosti) jih 90,7 odstotka meni, da so enako primerna za oba spola, 9,3
odstotka pa, da niso. Le 13,7 odstotkov anketirank meni, da so bile zaradi spola na boljšem ali
slabšem položaju kot moški. Nekatere podajajo primere iz izobraževanj, kjer so jih inštruktorji
zaradi spola obravnavali bolj negativno, češ da ženska nekega tečaja ni zmožna narediti, spet
druge imajo s predavatelji ali inštruktorji, pa tudi s kolegi gasilci dobre izkušnje in pravijo, da
so jim z veseljem pomagali.
Večina anketirank tudi meni, da predavatelji moške in ženske sprejemajo enako in da ne delajo
razlik. Ena od anketirank je zapisala svojo izkušnjo: »Meni je predavatelj na ida rekel ob
začetku izobraževanja: edina ženska sem bila na tečaju: punca, da ne boš mislila, da boš imela
kaj nižje kriterije, ker si punca. Če boš naredila, boš pod istimi pogoji kot ostali fantje. In to se
mi je zdel pravilen odnos. Saj bomo na terenu opravljali isto delo. In ne bi se smelo popuščati
ali nižati kriterije ker smo ženske.«
Podobno razmišlja tudi Robert Okorn: »Izobraževanje je tako kot je. Moraš čez določene
zadeve it in če ne zmoreš, pač ne zmoreš. In da bi tukaj neke odpustke dajali, mislim, da ni
vredno, ker bi se potem zadeva pokazala na terenu. Tam pa si tega najmanj želimo« (Okorn,
osebni intervju, 2019, 7. avgust).
Intervjuvanca sta spregovorila tudi o dostopnosti izobraževanj za ženske. »Mislim da so
[izobraževanja] enako dostopna, spet pa je odvisno, ali vodstvo v društvu prijavi na
izobraževanje ali ne. Ampak tukaj pa, se pravi, da bi bil kakšen meter, koga izločiti, pa da je
potem to ženska, pa upam, da ne obstaja« (Okorn, osebni intervju, 2019, 7. avgust) razmišlja
Robert Okorn. Marinka Cempre Turk meni, da je dostopnost izobraževanj različna od društva
do društva: »Odvisno od društva. Pa recimo tista nižja temeljna izobraževanja, ki jih organizira
društvo ali pa gasilska zveza, tam mislim, da so dostopna, potem naprej pa je že tako, da
nekatere zveze pogledajo aktivnost posameznic. /…/ Za [izobraževanje za] nosilca izolirnega
dihalnega aparata še moški ne pridejo vsi na vrsto, tako da ženske imajo potem bolj srečo, če
so uvrščene na ta tečaj. Ampak mislim, da je nekaj izpostavljenih tečajev, drugi pa so enako
dostopni« (Cempre Turk, osebni intervju, 2019, 8. avgust).
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5.3.3 VODSTVENI POLOŽAJI

Vodstveni položaji in funkcije v prostovoljni gasilski organizaciji so razdeljeni po različnih
področjih, vse funkcije pa so moškega spola. Od 319 anketirank jih 76,8 odstotka meni, da ni
potrebe, da bi bila poimenovanja funkcij prilagojena spolu, kot najpogostejši razlog za to pa
navajajo, da se jim to ne zdi potrebno.
Od 321 anketirank jih 97,8 odstotka meni, da so ženske lahko enako dobre predsednice kot
moški. Od 318 anketirank pa jih 83,3 odstotke meni, da so ženske lahko enako dobre poveljnice
kot moški.
Večina anketirank (69,5 odstotka od 318 anketirank) nima občutka, da moški v njihovem
društvu ne bi želeli imeti ženske predsednice ali poveljnice, 30,5 odstotka pa ima tak občutek.
Največ anketirank pa meni, da je najpogostejši razlog, da moški na splošno ne bi želeli imeti
ženske predsednice ali poveljnice ta, da gasilstvo še vedno vidijo kot pretežno moško dejavnost
in jim ne bi bilo všeč, če bi jih vodila ženska, poleg tega pa nekateri moški še vedno dvomijo v
sposobnost žensk.
Marinka Cempre Turk (Cempre Turk, osebni intervju, 2019, 8. avgust) o manjši zastopanosti
članic v vodstvenih položajih razmišlja tako:
Zaradi tega [je več članov], ker se konec koncev tudi moški čutijo bolj pomembni od članic in
tukaj bi morali z vrha navzdol dati kakšna priporočila, da naj organe, odbore, komisije,
sestavljajo ljudje in ne samo moški. /…/ Če bi jo želeli imeti noter [v upravnem odboru], bi jo
zanesljivo našli in jo tudi imeli, bodisi kot administrativno osebje, kot tajnico, blagajničarko,
zadolženo za ženske, bodisi za mladino ali pa samo kot članico upravnega odbora. Pri
poveljstvih je pa mogoče malo težje, ker je le pogojeno z ustreznim činom in njenim odnosom
do operative. Ampak tudi tam se pojavljajo. /…/ Na to gledam bolj iz tega stališča, če ima nekdo
lastnosti, da zna povezovati, da združuje ljudi, ki vodijo k pravim ciljem, potem naj to dela tisti,
ki mu to bolj leži. Da bi bil pa kdo [glede na spol] posebej za to spodoben, tega pa ne vidim.
Gre bolj za osebne lastnosti, karakteristike.

Robert Okorn (Okorn, osebni intervju, 2019, 7. avgust) za manjšo vključenost žensk na
vodstvene položaje vidi dva razloga:
Jaz mislim, da sta dva razloga. Eno, da jih moški malo ne pustijo zraven, drugo pa, da ženske
tega niti ne želijo. /…/ V upravnih odborih pa je mogoče večja teža na strani žensk, ki se ne
želijo prav dosti mešati v to [vodenje, odločanje]. /…/ Se pravi, da ženske ste enakovredne do
neke meje, ko je pa treba funkcije prevzeti, pa niti ni ravno tega. Sedaj ali je to na strani moški,
da tega ne pustijo, ali je to na strani žensk, da tega ne želijo – jaz mislim, da je ravno obratno,
da niti nimajo [ženske] toliko ambicij, da bi vodile društvo kot poveljniki in tako naprej. /…/
Sicer pa, kje pa imamo razlike? Jaz jih ne vidim. Smo že imeli ženske, ki so odločale tako na
nivoju gasilstva kot na drugih nivojih države in tako naprej.
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5.3.4 PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA
Priznanja in odlikovanja se v prostovoljni gasilski organizaciji na Slovenskem podeljujejo na
več ravneh. Najpomembnejša priznanja se podeljujejo na ravni GZS, in sicer so to priznanja
Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca. Na spletni strani GZS sta objavljena razpis
in kriterij za omenjena priznanja. Med drugim v razpisu piše tudi, da GZS vsako leto za
posamezno priznanje podeli do tri priznanja za člane in do eno priznanje za članice (Gasilska
zveza Slovenije, b. d.). Za podeljevanje priznanj na nižjih ravneh pravilniki niso tako strogo
določeni in so posledično tudi ženskam bolj dostopni. Podobno razmišlja tudi intervjuvanka
Marinka Cempre Turk: »Da ženske težje prejemajo priznanja in odlikovanja, je dejstvo. Recimo
na nivoju društva in gasilske zveze ta razlika ni tako očitna. Bolj je očitna potem na nivoju
Gasilske zveze Slovenije, zaradi tega, ker se tam pogleda še kakšne druge stvari in opravljanje
funkcij. /…/ Samo za to, ker je pa bila pridna, ji pa ne bodo dali državnega odlikovanja. /…/
Sicer pa, kot pravim, kar se pa tiče nivoja PGD-ja in gasilske zveze, tam pa mislim, da je kar
dosti realna slika« (Cempre Turk, osebni intervju, 2019, 8. avgust). Robert Okorn pa domneva,
da je število podeljenih priznanj povezano s številom članstva: »Da če je manj članic in da jih
je manj v nekih vodstvenih strukturah, je potem avtomatsko tudi manj priznanj. Težko bi pa
rekel, da bi sedaj pa bi bilo, ne, ženska pa ne more dobiti priznanja. Lahko, če si ga je zaslužila,
si ga je zaslužila« (Okorn, osebni intervju, 2019, 7. avgust).
Tudi anketiranke v večini (72,1 odstotka od 315 anketirank) menijo, da članice niso prikrajšane
pri podeljevanju priznanj in odlikovanj, 14,9 odstotkov pa jih meni, da članice so prikrajšane
pri podeljevanju priznanj in odlikovanj na vseh ravneh gasilske organizacije.
5.3.5 SVET ČLANIC
Svet članic v GZS deluje poleg Sveta veteranov in Mladinskega sveta. Skrbi za povezovanje in
koordinacijo komisij za delo z ženskami na vseh ravneh gasilske organizacije, skladno s
programom dela pa organizira razna srečanja in posvete (Gasilska zveza Slovenije, b. d.). Od
313 anketirank jih je 45 odstotkov neopredeljenih do tega, ali Svet članic omejuje ženske v
gasilstvu, 44,1 odstotek meni da ne, 10,9 odstotka jih meni, da Svet članic omejuje ženske v
gasilstvu. Le-te kot najpogostejši razlog navajajo, da dokler imajo članice ločen svet od članov,
ne morejo biti enakopravne. Razmišljanje ene od anketirank: »Po mojem mnenju, če želimo, da
je gasilstvo enakopravno, potem ženske kot članice ne bi smele imeti svoje skupine. Tudi moški
nimajo ločeno svoje skupine, katere članice me ne moremo postati. S tem, ko jo imamo, se nas
samodejno smatra kot manjvredne, saj imajo poleg članic svojo skupino le še mladina in
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veterani, ki niso aktivni operativni člani, ter se nas s tem lahko smatra le kot podpora
operativnim moškim članom.« Med razlogi za obstoj Sveta članic pa so bili med
najpogostejšimi druženje, povezovanje in izobraževanje žensk, nekatere pa so izpostavile
pomembno vlogo Sveta članic in njenih komisij v sredinah, kjer delovanje članic omejuje
vodstvo društva.
Tudi Marinka Cempre Turk (Cempre Turk, osebni intervju, 2019, 8. avgust) meni, da je namen
Sveta članic dober:
Jaz mislim, da je sama organiziranost v redu postavljena, ker obstaja in mladinski svet, svet
članic in svet veteranov – to se pravi teh, bi rekla, različnih skupin z različnimi karakteristikami.
/…/ Ali slabo ali dobro vpliva na žensko vključenost? Jaz mislim, da dobro, zaradi tega, ker je
bilo obdobje, kjer informacije niso prihajale do njih [članic] pravočasno in na en način smo
želeli zmanjšati razliko v znanju tudi na operativnem področju. /…/ No ampak sedaj se mi zdi,
da se te razlike že nekako zmanjšujejo,« a opozarja: »Ampak saj pravim, svet članic bi moral
imeti oziroma ima te kongresne usmeritve, večkrat bi jih moral vzeti v roke, ker mislim, da so
dobre in iskati načine, kako jih bo uresničil in ne prenašal v naslednja obdobja.

Robert Okorn (Okorn, osebni intervju, 2019, 7. avgust) je do Sveta članic bolj kritičen:
Svet članic večinoma organizira – bodimo iskreni – izlete, pod krinko strokovne
ekskurzije. Super, če je res strokovna ekskurzija. /…/ V bistvu sedaj, v zadnjih letih pa
sem zasledil tudi neke debate, okrogle mize, ravno na temo tega, kar je pravzaprav ta
diplomska naloga. Ali smo ženske ali nismo in tako naprej. Neka borba znotraj neke
sredine, ki pa mislim, da ni tako kritična ali pa kritično negativna do ženskega spola, kot
si mogoče ženske včasih kar malo predstavljajo.
5.3.6 TEČAJ ZA SPECIALNOST VODJA ČLANIC
Tečaja za specialnost vodja članic udeležencem posreduje znanja, ki jih potrebujejo za
organiziranje dela s članicami, tečaja pa se lahko udeleži vsak član, ki ima čin višjega gasilca
in vsaj IV. stopnjo šolske izobrazbe (Gasilska zveza Slovenije, b. d.). Drugega tečaja, ki bi bil
namenjen vodenju na ne-operativnem področju, GZS ne organizira, čeprav so nekatere vsebine
tečaja lahko koristne tudi za, na primer, predsednike in poveljnike.
Robert Okorn (Okorn, osebni intervju, 2019, 7. avgust) se je v intervjuju vprašal, kaj na tečaju
takega povedo, kar ne bi mogli slišati tudi moški
Ni potreben samo za ženske. /…/ Kaj pa smo tam takega povedali, da bi bilo tipično
ženskega. Vsaj moje tematike, ki jih imam – vodenje sestankov in prireditve – ta dva
predmeta sta popolnoma enakovredna tudi za moške, tako da bi morali tudi moški slišati.
Jaz mislim, da bi bilo vredno razmisliti, da bi se to ukinilo, ampak, da se ne bi pozabilo
na tematike, ki jih imamo tukaj notri. Tukaj je ena taka široka slika o samem družbenem
delovanju gasilstva. /…/ Jaz bi ga preimenoval, mogoče dodal še kakšne druge vsebine,
da še to družbeno razgledanost malo poširi in ga prepustil vsem, ki se tega lotevajo.
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Marinka Cempre Turk (Cempre Turk, osebni intervju, 2019, 8. avgust) meni drugače:
Tečajev z nazivom vodja je veliko – je vodja skupine, je vodja intervencije, vodenje
večjih požarov in še dodatno, vodenje večjih požarov v naravi. Ta pripomba – ja kdaj
bomo pa moški imeli za to – je bila sicer večkrat slišana. /…/ Ta tečaj je odprt tudi za
moške in vsake toliko časa se kdo pojavi in čisto normalno funkcionira tam. /…/ Če bi
to šlo v kakšno spremembo, da ne bi bil vodja članic, potem je prva zadeva, ki nam jo
bodo črtali iz programa, zgodovina članic. Kdo drug jo bo hotel poslušati. /…/ Zaradi
tega smo dali to [zgodovino članic] v program, da bi mogoče postale malo bolj
samozavestne.
Od 306 anketirank, jih je največ (45,4 odstotke) neopredeljenih glede tega, ali bi bilo dobro
imeti tečaj za vodjo in ne le tečaj za vodjo članic. 39,5 odstotka jih meni, di bi bilo dobro imeti
tečaj za vodjo, 15 odstotkov pa jih meni, da ne. Slednje, kot najpogostejši razlog navajajo to,
da imamo tečaje za vodjo od tečaja za višjega gasilca dalje.
5.3.7 PARTNERSTVO IN DRUŽINSKE OBVEZNOSTI
Od 303 anketirank jih je 14,6 odstotka samskih, 83,8 odstotka v razmerju (od tega jih ima 56,6
odstotkov partnerja, ki je prav tako gasilec) in 1,7 odstotka ovdovelih. Od 194 anketirank,
katerih partner je gasilec (v število so vštete tudi anketiranke, ki so samske in je bil njihov bivši
partner gasilec) je 74,2 odstotka takih, kjer sta oba člana v istega društva, in 25,8 odstotkov
takih, kjer sta anketiranka in njen partner člana različnih društev. Nekaj več kot polovica (58,9
odstotkov) od teh 194 anketirank meni, da ima njihov partner gasilec prednost pri opravljanju
gasilske dejavnosti in 41,2 odstotka pa, da partner gasilec nima te prednosti. Od 88 anketirank,
katerih partner oziroma bivši partner, če so trenutno samske, ni gasilec, jih le 27,3 odstotkov
meni, da njihov partner vpliva na njihovo opravljanje gasilske dejavnosti, 72,7 odstotkov pa jih
meni, da ne.
Od 280 anketirank jih je imelo le 14,9 odstotkov dogovor s partnerjem oziroma z bivšim
partnerjem, če so sedaj samske, kdaj in kako lahko kdo opravlja razne dejavnosti, 85 ,1 odstotka
pa takšnega dogovora s partnerjem ni imelo. Te, kot najpogostejši razlog navajajo to, da se s
partnerjem dogovarjajo sproti in da drug drugega ne ovirajo, večina ne čuti potrebe po
vzpostavitvi nekega dogovora. Tiste, ki imajo dogovor s partnerjem pa kot najpogostejši razlog
navajajo dogovor glede varstva otrok. In tudi varstvo otrok je največji problem, s katerim se
srečujejo anketiranke in njihovi partnerji, ki imajo otroke, ki so še odvisni od njih. Od 296
anketirank pa jih 61,1 odstotek meni, da otroci, ki so še odvisni od staršev, na splošno omejujejo
delo žensk v gasilstvu in 38,9 odstotka, da ne. Na splošno jih 69,9 odstotka ocenjuje tudi, da
ima v partnerstvu, kjer sta oba starša gasilca, moški prednost pri opravljanju gasilke dejavnosti.
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Od 269 anketirank jih 42,6 odstotka meni, da delo v gospodinjstvu vpliva na njihovo opravljanje
gasilske dejavnosti, več kot polovica (57,4 odstotke) pa ocenjujejo, da ne. Na splošno pa jih
63,5 odstotka meni, da usklajevanje plačanega in družinskega dela vpliva na vključenost žensk
v gasilstvo, 35,5 odstotkov pa, da ne. Na splošno jih 60,8 odstotkov meni še, da če upoštevamo
plačano in družinsko delo, da imajo moški v primerjavi z ženskami prednost pri opravljanju
gasilske dejavnosti, 39,2 odstotka pa, da to ne drži.

5.4 INTERPRETACIJA REZULTATOV
Z obsežnim empiričnim delom sem dobila vpogled v vlogo in delo žensk v prostovoljni gasilski
organizaciji na Slovenskem. Večina anketirank gasilstvo še vedno dojema kot pretežno moško
dejavnost, predvsem zaradi pomembnosti operativnega dela, kjer so znanje, fizična moč in
tehnične spretnosti – tradicionalno moške zmožnosti - pomembne vrline. A ugotavljam, da si
ženske omejitve postavljajo same, ko predpostavljajo, da niso enako zmožne za opravljanje
določenih aktivnosti. Danes imajo tako gasilci kot tudi gasilke enake možnosti za pridobivanje
znanj, spretnosti in sposobnosti, vse je odvisno le od njihove volje. Mnoge naloge lahko ženske
opravijo precej lažje, tudi na operativnem področju, bodisi zaradi svoje telesne strukture, bodisi
zaradi boljše komunikacijske sposobnosti oziroma obratno, zaradi teh enakih lastnosti delo
lahko lažje opravi moški. Pomembno pa je, da se, tako moški kot ženske, zavedajo svojih
omejitev in se ne sramujejo, če nečesa ne zmorejo narediti.
Znanja in spretnosti gasilci in gasilke pridobivajo tudi z raznimi vajami in izobraževanji.
Ugotavljam, da so slednja enako dostopna moškim in ženskam, pogosto pa se v društvih dogaja,
da imajo moški prednost pri prijavah na izobraževanja, zlasti za dopolnilna izobraževanja.
Včasih je krivda tudi na strani poveljnika, ki meni, da ženska neke fizične preizkušnje ne bo
zmogla opraviti in je iz tega razloga ne prijavi, čeprav popolnoma neupravičeno. Tečaj za
nosilca izolirnega dihalnega aparata ima enega težjih fizičnih preizkusov, ki ga tudi vsi fantje
ne zmorejo opraviti. Večinoma pa anketiranke menijo, da predavatelji, inštruktorji in
nenazadnje tudi kolegi gasilci radi priskočijo na pomoč in svetujejo.
V nekaterih sredinah je še vedno čutiti prevlado moških, zlasti v operativnih vrstah in na
vodstvenih položajih, zaradi zastarelega mišljenja, da ženske niso sposobne in da je to konec
koncev moška dejavnost ter da bi imele težave z vzdrževanjem avtoritete. Po drugi strani pa je
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v nekaterih sredinah krivda tudi na strani žensk, ki, če imajo željo po sodelovanju, te želje ne
izrazijo in se ne trudijo, da bi se njihov položaj v društvu izboljšal.
Na vključenost žensk v gasilsko dejavnost njihovi partnerji, družinsko delo, gospodinjsko delo
in otroci, ki so od njih še odvisni, nimajo velikega vpliva, problem se pojavi le pri varstvu otrok.
V partnerstvih, kjer sta oba gasilca, ima v povprečju pri opravljanju gasilske dejavnosti še vedno
prednost moški, vsaj kar se tiče odhodov na intervencije, ostale dejavnosti usklajujejo sproti.
Večina nima dogovora s partnerjem o tem, kdaj in kako bo nekdo nekaj počel in tudi ne čutijo
potrebe po tem. Ugotavljam, da če imata partnerja v odnosu vzpostavljeno komunikacijo, potem
lahko uskladita vse dejavnosti tako, da obema odgovarja.
Zanimivo pa je, da so rezultati, ne glede na to, o katerem področju govorimo, enako porazdeljeni
po regijah, po starostnih skupinah in po vseh drugih parametrih. Zato ugotavljam, da so ženske
v gasilstvu precej homogena skupina. Zanimivo bi bilo preučevati odgovore glede na karakterne
lastnosti in mogoče tudi glede na fizične značilnosti žensk. Mogoče, bi tukaj lahko našli razlike,
v smislu, da tiste, ki so bolj drzne, pogumne, prej zavzamejo neko vodstveno funkcijo kot tiste
bolj mirne, ali pa da tiste, ki so fizično močnejše in bolj pripravljene, prej vstopijo v operativne
vrste.
Z le dvema opravljenima intervjujema težko ugotavljam, kako predavatelji iz področja
izobraževanj prostovoljnih gasilk in gasilcev ocenjujejo vlogo in delo žensk in moških v
gasilstvu pri nas. Glede na ocene mojih sogovornikov pa ugotavljam, da imajo enak odnos do
žensk kot moških, spet pa je odvisno od karakternih lastnosti predavatelja. Za podrobnejše
ugotovitve bi bilo potrebno narediti več intervjujev, ugotavljam pa, da tako predavatelj kot
predavateljica vključenost in vlogo moških in žensk vidita precej podobno. Oba na primer
podpirata gasilke tudi v operativnih vrstah in menita, da tudi če težjih opravil ne zmorejo
opraviti tako kot moški ali se v tem mogoče sploh ne vidijo, se znotraj operative najdejo druga,
prav tako pomembna dela, ki jih bodo brez problema lahko opravljale. Prav tako ne vidita
razloga, zakaj ženska ne bi mogla prevzeti vodstvenih funkcij ali opraviti izobraževanj.
Menim, da bi bilo dobro razmisliti tudi o tem, da bi se tečaj za vodjo članic preimenoval in
malo preoblikoval, čeprav so anketiranke do tega večinoma neopredeljene. Menim, da bi se
tečaja tako udeležilo več moških kot sedaj, ko tam vseeno prevladujejo ženske. Tečaj za vodjo
članic pokriva tematike, ki so pomembne tudi za predsednike, poveljnike in druge, na primer
vodenje sestankov in medosebni odnosi. Tudi izdelava letnega načrta dela ni nujna samo za
članice. Menim, da bi tudi predmet o zgodovini članic moral ostati v programu, saj bi s tem v
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očeh moških prikazali, da so, in da še vedno, tudi ženske zmorejo opravljati enake naloge kot
moški. Svet članic in znotraj njega regijske komisije in komisije na ostalih ravneh
prostovoljnega gasilstva pa so, po mojem mnenju še potrebni, predvsem v tistih sredinah, kjer
ženske še niso tako sprejete kot bi si želeli. Res je, da je veliko žensk, ki niso vključene v
operativo, ampak je tudi veliko moških, ki niso operativni gasilci, a se jih vseeno šteje med
operativne člane oziroma je organ, pod katerim delujejo, poveljstvo. Kajti, če želimo biti
enakopravni, moramo delovati skupaj.
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6 SKLEP

Ženske se danes vse pogosteje pojavljajo v spolno netipičnih dejavnostih, enako tudi moški.
Gasilstvo, ki velja za tipično moško aktivnost, daje dobro izhodišče za preučevanje vstopanja
žensk v to tako imenovano maskulino aktivnost. Ženske v prostovoljni gasilski organizaciji na
Slovenskem podirajo meje in pričakovanja, da je gasilstvo tipično moška dejavnost. Vse bolj
se uveljavljajo na vseh področjih delovanja gasilske organizacije.
Doseganje enakosti med spoloma v prostovoljni gasilski organizaciji na Slovenskem kot
maskulinizirani dejavnosti je v nekaterih sredinah še vedno počasen proces. Ponekod še vedno
prevladuje mišljenje, da gasilec pooseblja ideal moškosti in fizične moči in da to ni dejavnost
za ženske, predvsem ko govorimo o operativnem področju, vodstvenih funkcijah in
izobraževanjih.
V uvodnem delu diplomske naloge sem si zastavila štiri raziskovalna vprašanja in z obširnim
empiričnim delom iskala odgovore nanje.
V prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako prostovoljne gasilke na Slovenskem
ocenjujejo vlogo in delo žensk in moških v prostovoljni gasilski organizaciji. Ženske večinoma
gasilstvo še vedno dojemajo kot moško dejavnost in menijo, da se razlike med spoloma
pojavljajo, a samo na določenih področjih, med katerimi izpostavljajo operativo in vodstvene
položaje. Te razlike se delajo na podlagi tradicionalnih predpostavk, da je gasilstvo moška
dejavnost, za katero je potrebno veliko znanja, fizične moči in tehničnih spretnosti. Večina jih
meni, da so ženske lahko enako dobre operativne gasilke, predsednice in poveljnice kot moški
in da lahko opravljajo enake naloge kot oni, a je, zlasti v nekaterih sredinah, to še vedno moško
dominirana aktivnost.
V drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako prostovoljne gasilke na Slovenskem
doživljajo sebe in svoje delo v prostovoljni gasilski organizaciji. Ženske v večini poznajo svoje
sposobnosti, znanja in omejitve in vedo, kje in kako lahko sodelujejo v svojem društvu. Poleg
tega je to odvisno tudi od tega, na katerih področjih si želijo sodelovati. Ključno je tudi, ali jim
moški to sodelovanje omogočijo, kar pa je spet odvisno od posameznih sredin.
V tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako prostovoljne gasilke na Slovenskem
ocenjujejo vpliv partnerstva in družinskih obveznosti na opravljanje nalog žensk v gasilstvu.
Ženske menijo, da njihovi partnerji v večini ne vplivajo na njihov opravljanje nalog v gasilstvu,
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večji vpliv imajo otroci, ki so od njih še odvisni ter usklajevanje plačanega dela in družinskega
dela.
V četrtem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako vlogo in delo žensk in moških v
prostovoljni gasilski organizaciji ocenjujejo predavatelji na področju izobraževanja
prostovoljnih gasilcev in gasilk. Predavatelji v večini sprejemajo oboje – moške in ženske in
menijo, da so v gasilstvu zaželene tudi ženske. Kot že omenjeno, pa le dvema opravljenima
intervjujema odgovore težko posplošim na vse predavatelje in inštruktorje, tako da odgovor
puščam odprt za nadaljnja raziskovanja.
Na podlagi rezultatov ugotavljam, da ključni dejavniki za manjšo zastopanost žensk v
prostovoljni gasilski organizaciji na Slovenskem izhajajo iz zgodovine, ko je gasilstvo veljalo
za moško dominirano aktivnost. V 150 letni zgodovini slovenskega gasilstva je viden napredek
v številu ženskega članstva, ki vsako leto narašča. V nekaterih sredinah so moški, med njimi
tudi poveljniki tisti, ki omejujejo ženske v gasilstvu, a to ni največji razlog. Ugotavljam, da je
razlog tudi na strani žensk, ki nimajo ambicij po takšni vključenosti v organizacijo kot moški.
Partnerstvo in družinske obveznosti pa nista razloga za manjšo vključenost žensk.
V prostovoljni gasilski organizaciji na Slovenskem je torej viden napredek pri vse večji enakosti
in enaki obravnavi med spoloma. Tudi ugotovitve predhodnih raziskav so pokazale, da ženske
rušijo predpostavke o gasilstvu kot moški dejavnosti, čeprav se še vedno soočajo s težavami pri
priznavanju kvalifikacij v tej dejavnosti. Moja empirična raziskava je dala približen vpogled v
trenutno situacijo na področju prostovoljnega gasilstva na Slovenskem. Treba je poudariti tudi,
da prostovoljno gasilstvo pri nas zajema mnogo več dejavnosti kot le operativo.
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PRILOGA A: VPRAŠALNIK ZA INTERVJU

Najprej bi Vas vprašala, ali lahko v diplomski nalogi uporabim vaš ime in priimek, ali bi želeli,
da uporabim psevdonim, namišljeno ime?
Opis vzorca:


Ime in priimek:



Regija, iz katere prihajate:



Koliko časa ste že prostovoljni gasilec/prostovoljna gasilka:



Kateri čin imate:



Funkcije, ki jih oziroma ste jih kadarkoli opravljali na ravni PGD, GZ, regije in GZS
(poveljnik, predsednik, član UO, član poveljstva …):



Koliko časa ste predavatelj/predavateljica:



Na katerih (temeljnih in dopolnilnih) tečajih predavate:

Sledi nekaj splošnih vprašanj o gasilstvu v povezavi s spolom.
1. V zadnjem poročilu GZS, izdanem ob 17. kongresu GZS, piše, da je skupno število
članstva v teritorialnih in industrijskih prostovoljnih gasilskih društvih ob koncu leta
2017 162.575, od tega 52.154 žensk/gasilk. Kako si razlagate razliko v številu gasilk in
gasilcev?
2. Kako bi s svojimi besedami opisali delo, ki ga opravljajo prostovoljni gasilci in gasilke
v Sloveniji?
3. Kako bi s svojimi besedami opisali splošno družbeno podobo prostovoljnega gasilca,
gasilke?
4. Ali menite, da je gasilstvo tipično moška dejavnost, in če da, zakaj?
5. Kakšne lastnosti so najbolj zaželene za delovanje na področju gasilstva in ali bi lahko
rekli, da so te lastnosti bolj povezane z moškim ali ženskim spolom, ali pa da s spolom
nimajo povezave?
6. Ali moški ovirajo ženske pri opravljanju nalog v gasilstvu?
Sledi nekaj vprašanj o ženskah in moških na operativnem področju.
7. V primerjavi z gasilci je tudi operativnih gasilk opazno manj. Zakaj menite, da je tako?
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8. Ali je po vašem mnenju delo na operativnem področju primerno za oba spola? Prosim,
utemeljite.
9. Ali se tudi na operativnem področju najdejo dela, ki jih brez težav lahko opravljata oba
spola?
10. Ali bi rekli, da so ta operativna dela, ki jih ženske lažje opravljajo tradicionalno bolj
ženska od ostalih del na operativnem področju?
11. Ali so dela, ki so povezana z operativo (vaje, izobraževanja, intervencije) po vašem
mnenju enako sprejeta pri moških in ženskah?
12. Kako ocenjujete, da poveljniki sprejemajo ženske v operativi?
Sledi nekaj vprašanj o ženskah in moških na področju temeljnih in dopolnilnih izobraževanj.
13. Ali menite, da so temeljna in dopolnilna izobraževanja enako dostopna moškim in
ženskam?
14. Ali menite, da se moški in ženske pri temeljnih in dopolnilnih izobraževanjih srečujejo
z ovirami? Se srečujejo z enakimi ali različnimi ovirami in če se, kakšne so te ovire?
15. Ali menite, da bi morala biti izobraževanja, predvsem tista, ki zahtevajo več fizične
moči, prilagojena ženskam? Če da, zakaj?
16. Kdo si po vašem mnenju lažje vzame čas za izobraževanja – moški ali ženske?
17. Kako ocenjujete, da drugi predavatelji sprejemajo ženske gasilke?
18. Ali menite, da tečaj za specialnost vodja članic negativno vpliva na razlikovanje med
moškimi in ženskami?
Sledi nekaj vprašanj o ženskah in moških na položajih odločanja.
19. Zakaj je po vašem mnenju v Sloveniji na ravni prostovoljnih društev, na ravni gasilskih
zvez in na ravni regij več poveljnikov in predsednikov kot poveljnic in predsednic?
20. Zakaj je po vašem mnenju v Sloveniji na ravni prostovoljnih društev, na ravni gasilskih
zvez in na ravni regij v primerjavi s člani tako malo članic upravnih odborov in
poveljstev?
21. Ali menite, da so moški bolj sposobni opravljati naloge vodenja in odločanja kot
ženske? Če da, zakaj?
22. Kaj bi po vašem mnenju morali spremeniti, da bi več žensk opravljalo te naloge?
(Vprašanje se izpusti, če odgovorijo, da so moški bolj sposobni)
23. Ali menite, da svet članic dobro ali slabo vpliva na žensko vključenost v gasilstvo in
njihovo podobo v očeh moških?
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Sledi nekaj vprašanj o ženskah in moških na področju podeljevanja priznanj in odlikovanj.
24. Komu se podeljujejo priznanja in odlikovanja?
25. Ali menite, da ženske težje prejmejo priznanja in odlikovanja kot moški in če da, zakaj?
26. Ali menite, da so ženske pogosto prikrajšane za priznanja in odlikovanja? Zakaj da/ne?
27. Kaj bi po vašem mnenju morali narediti, da bi bilo podeljevanje priznanj in odlikovanj
enakomerneje razporejeno med spoloma?
Za konec pa še nekaj vprašanj v povezavi z vašimi osebnimi izkušnjami. Kot
predavatelj/predavateljica imate dober vpogled v gasilstvo iz stališča spola, saj se pri svojem
delu srečujete z moškimi in ženskami.
28. Ali se poleg izobraževanj z gasilci in gasilkami srečujete tudi kje drugje? Na primer v
gasilskem domu, na intervencijah, veselicah, raznih posvetih, srečanjih, …?
29. Kakšne so vaše osebne izkušnje z delom moških in žensk v gasilstvu?
30. Ali ocenjujete, da moški sprejemajo ženske v prostovoljni gasilski organizaciji na
Slovenskem?
31. Kako javnost po vašem mnenju sprejema ženske v prostovoljni gasilski organizaciji na
Slovenskem v primerjavi z moškimi?
32. Kakšen odnos imajo po vašem mnenju gasilke do svojih moških kolegov?
33. Ali so vam tečajniki zaupali kakšne zgodbe v povezavi o morebitnih razlikah med
spoloma v gasilstvu?
34. Ali ste se kdaj srečali tudi z vplivom partnerstva in družinskih obveznosti na moške in
ženske in njihovo vključenost v gasilsko dejavnost?
Prišli/prišla sva do konca intervjuja.
V kolikor imate še kakšen komentar v zvezi z intervjujem ali bi še kaj dodali, česar moja
vprašanja niso zajela in se Vam zdi pomembno, lepo prosim, povejte.
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PRILOGA B: VPRAŠALNIK ZA ANKETO

Pozdravljena!
Sem Manca Perdan, študentka na Fakulteti za družbene vede in pripravljam diplomsko nalogo
z naslovom Ženske v prostovoljni gasilski organizaciji na Slovenskem. Namen raziskave je
ugotoviti, kateri so ključni dejavniki za manjšo zastopanost žensk v prostovoljni gasilski
organizaciji na Slovenskem – v operativi, na položajih odločanja, pri temeljnih in dopolnilih
izobraževanjih in pri podelitvi priznanj in odlikovanj, ter kako na vključenost žensk vplivajo
partnerstvo in družinske obveznosti. Anketa je tako namenjena vsem polnoletnim gasilkam.
Vaše sodelovanje je za mojo raziskavo ključno, saj bom le z vašimi odgovori dobila vpogled v
vlogo in delo žensk v prostovoljni gasilski organizaciji na Slovenskem. Z ugotovitvami
raziskave želim prispevati k dvigu zavesti o obstoječih razlikah in morebitnih neenakostih med
spoloma ter spodbuditi spreminjanje neopravičenega razlikovanja in neenake obravnave v
prostovoljni gasilski organizaciji na Slovenskem. Tudi sama sem zelo aktivna prostovoljna
gasilka, zato mi vaše sodelovanje pomeni še toliko več.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 25 minut časa. Reševanje
ankete lahko kadarkoli prekinete in nadaljujete kasneje. Za vaše sodelovanje se vam najlepše
zahvaljujem!
Manca Perdan
manca.perdan@gmail.com
Q1 – Za začetek vam bom postavila nekaj splošnih vprašanj, nato sledita še dva sklopa.
Q2 – Iz katere regije prihajate?
SAVINJSKO ŠALEŠKA
CELJSKA
MARIBORSKA
POMURSKA
SEVERNO PRIMORSKA
NOTRANJSKA
OBALNO KRAŠKA
PODRAVSKA
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POSAVSKA
LJUBLJANSKA I
LJUBLJANSKA II
LJUBLJANSKA III
GORENJSKA
DOLENJSKA
ZASAVSKA
KOROŠKA
BELOKRANJSKA
Ne vem
Q3 – V katero starostno kategorijo spadate?
18-27
28-45
46-55
56-63
Nad 63
Q4 – Pri kateri starosti ste postale članice kateregakoli prostovoljnega gasilskega društva
(označite starostno skupino)?
6-11 let (pionirke)
12-16 let (mladinke)
16-29 let (članice A)
30-58 let (članice B)
Nad 58 let (starejše gasilke)
Q5 – Koliko časa ste že prostovoljna gasilka?
Manj kot 5 let
5-10 let
10-30 let
Nad 30 let
Q6 – Sledi sklop vprašanj, vezan na ključne dejavnike za manjšo zastopanost žensk v
prostovoljni gasilski organizaciji na Slovenskem – v operativi, na položajih odločanja, pri
temeljnih in dopolnilih izobraževanjih in pri podelitvi priznanj in odlikovanj.
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Q7 – Ali je po vašem mnenju gasilstvo na splošno bolj moška ali bolj ženska dejavnost?
Bolj moška
Bolj ženska
Ni zaznamovano s spolom
Q8 – Na kratko napišite, zakaj menite tako.
Q9 – Označite, na katerih področjih se v svojem gasilskem društvu počutite enako sprejete kot
moški? Možnih je več odgovorov.
Operativa
Organ odločanja - upravni odbor
Organ odločanja - poveljstvo
Temeljna izobraževanja (izobraževanja za čine)
Dopolnilna izobraževanja (izobraževanja za specialnosti)
Podeljevanje priznanj in odlikovanj
Drugo:
Na nobenem področju
Q10 – Ali menite, da se v vašem društvu delajo razlike med moškim in ženskim spolom?
Da, na vseh področjih
Da, vendar ne na vseh področjih
Ne
Nisem dovolj aktivna, da bi to opazila
Q11 – Ali menite, da se v prostovoljnih gasilskih društvih na splošno delajo razlike med
moškimi in ženskami?
Da, na vseh področjih
Da, vendar ne na vseh področjih
Ne
Nisem dovolj aktivna, da bi to opazila
Q12 – Na kratko pojasnite, kje v gasilstvu se po vašem mnenju delajo največje razlike med
moškimi in ženskami.
Q13 – Opišite še na lastnem primeru, če ste tudi sami doživeli različno obravnavo, ker ste
ženskega spola.
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Q14 – Katere kategorije je vaše društvo?
1. kategorija
2. kategorija
3. kategorija
4. kategorija
5. kategorija
6. kategorija
7. kategorija
Ne vem
Q15 – Ocenite, koliko intervencij imate povprečno v enem letu?
10 ali manj
10-20
20-50
50-100
Več kot 100
Q16 – Kateri čin imate trenutno (izobraževanja za čine, ki so trenutno v teku, ne štejejo)?
Gasilec pripravnik
Operativni gasilec
Operativni gasilec 1. stopnje
Operativni gasilec 2. stopnje
Višji gasilec
Višji gasilec 1. stopnje
Višji gasilec 2. stopnje
Nižji gasilski častnik
Nižji gasilski častnik 1. stopnje
Nižji gasilski častnik 2. stopnje
Gasilski častnik
Gasilski častnik 1. stopnje
Gasilski častnik 2. stopnje
Višji gasilski častnik organizacijske smeri
Višji gasilski častnik organizacijske smeri 1. stopnje
Višji gasilski častnik organizacijske smeri 2. stopnje
Višji gasilski častnik
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Višji gasilski častnik 1. stopnje
Višji gasilski častnik 2. stopnje
Visoki gasilski častnik organizacijske smeri
Visoki gasilski častnik organizacijske smeri 1. stopnje
Visoki gasilski častnik organizacijske smeri 2. stopnje
Visoki gasilski častnik
Visoki gasilski častnik 1. stopnje
Visoki gasilski častnik 2. stopnje
Nič od navedenega
Ne vem
Q17 – Katera dopolnila usposabljanja imate narejena? Možnih je več odgovorov.
Strojnik
Strojnik avtolestve
Orodjar
Uporabnik dihalnega aparata
Skrbnik dihalnih zaščitnih naprav
Gašenje notranjih požarov - modul A
Gašenje notranjih požarov - modul B
Gašenje notranjih požarov - modul C
Inštruktor radijskih zvez
Tehnični reševalec
Reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi
Gašenje požarov v naravnem okolju
Reševalec na vodi
Vodja čolna
Potapljač *
Potapljač **
Potapljač ***
Sodnik gasilskih in gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin
Inštruktor
Predavatelj
Bolničar
Informatik
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Vodja članic
Mentor mladine
Mentor mladine I
Preventivec
Zdravnik
Godbenik
Nič od navedenega
Ne vem
Q18 – Ali imate opravljen tečaj za prvega posredovalca?
Da
Ne
V našem društvu nimamo prvih posredovalcev
Ne vem
Q19 – Koliko žensk je v vaši operativni enoti (ocenite)?
Manj kot 5
5-10
Več kot 10
Ne vem
Q20 – Kako pomembne so naslednje lastnosti za operativne gasilke in operativne gasilce?
Pomembno

Nepomembno

Fizična moč
Sposobnost vodenja
Tehnične spretnosti
Empatija
Avtoriteta
Pogum
Agresija
Nesebičnost
Skrbnost
Junaškost

Q21 – Katere tri lastnosti pa so vam najbolj pomembne za operativne gasilke in operativne
gasilce?
Q22 – Ali menite, da so ženske enako dobre operativne gasilke kot moški?
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Da
Ne
Q23 – Ali ste trenutno operativna gasilka v svojem društvu (vaša funkcija je zabeležena v
Vulkanu)?
Da
Ne
Ne vem
IF (3) Q23 = [1]
Q24 - Ali menite, da na vas, kot operativno gasilko, kolegi gasilci gledajo drugače?
Da
Ne
Q25 – Ali menite, da na operativne gasilke na splošno gasilci gledajo drugače?
Da
Ne
Q26 – Ali menite, da ste kot ženska, manj sposobna za opravljanje operativnih nalog?
Da
Ne
Q27 – Ali na splošno menite, da ste ženske v očeh moških manj sposobne za opravljanje
operativnih nalog?
Da
Ne
Q28 – Če jo imate, opišite pozitivno situacijo, v kateri ste se zaradi spola znašli na operativnem
področju.
Q29 – Če jo imate, opišite negativno situacijo, v kateri ste se zaradi spola znašli na operativnem
področju.
Q30 – Ali menite, da tudi ženske pozitivno vplivamo na delo v operativi?
Da
Ne
Q31 – Ali se tudi znotraj del v operativi najdejo taka dela, ki so tradicionalno bolj ženska?
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Da
Ne
Q32 – Naštejte nekaj opravil, ki jih znotraj operative vidite kot tradicionalno bolj ženska.
Q33 – Ali zase menite, da lahko opravljate vsa dela v operativi?
Da
Ne
Q34 - Prosim, pojasnite svoj odgovor.
Q35 – Ali ste že bili v situaciji, ko je bilo delo za vas preveč fizično naporno?
Da
Ne
IF (13) Q35 = [Q35a]
Q36 - Kdo je delo opravil namesto vas? Prosim, pojasnite situacijo.
Q37 – Napišite, kaj je po vašem mnenju glavni razlog za manjše število operativnih gasilk v
primerjavi z moškimi?
Q38 – Ali menite, da so temeljna izobraževanja (izobraževanja za čine) enako primerna za
moške in za ženske?
Da
Ne
Q39 – Ali menite, da so dopolnilna izobraževanja (izobraževanja za specialnosti) enako
primerna za moške in za ženske?
Da
Ne
Q40 – Ali imate izkušnjo iz kakšnega izobraževanja, daste bili zaradi spola na slabšem ali
boljšem položaju kot moški?
Da
Ne
IF (14) Q40 = [1]
Q41 – Na kratko pojasnite izkušnjo na svojem primeru.
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Q42 – Ocenite, kako predavatelji sprejemajo ženske v primerjavi z moškimi.
Q43 – Katere funkcije opravljate v prostovoljnem gasilskem društvu (PGD)? Možnih je več
odgovorov.
Predsednik PGD
Podpredsednik PGD
Namestnik predsednika PGD
Poveljnik PGD
Podpoveljnik PGD
Namestnik poveljnika PGD
Član upravnega odbora v PGD
Član nadzornega odbora v PGD
Član disciplinske komisije v PGD
Član poveljstva v PGD
Predsednik komisije PGD - mladina
Član komisije PGD - mladina
Predsednik komisije PGD - članice
Član komisije PGD - članice
Predsednik komisije PGD - veterani
Član komisije PGD - veterani
Tajnik PGD
Blagajnik PGD
Nobene
Drugo:
Q44 – Če opravljate funkcije na ravni lokalne gasilske zveze, prosim napišite katere.
Q45 – Če opravljate funkcije na ravni regije, prosim napišite katere.
Q46 – Če opravljate funkcije na ravni Gasilske zveze Slovenije, prosim napišite katere.
Q90 – Ali menite, da bi poimenovanje funkcij moralo biti prilagojeno spolu?
Da
Ne
Q91 – Prosim pojasnite svoj odgovor.
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Q47 – Katere funkcije v vašem prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) opravljajo ženske?
Možnih je več odgovorov.
Predsednik PGD
Podpredsednik PGD
Namestnik predsednika PGD
Poveljnik PGD
Podpoveljnik PGD
Namestnik poveljnika PGD
Član upravnega odgovora PGD
Član nadzornega odbora PGD
Član disciplinske komisije PGD
Član poveljstva PGD
Predsednik komisije PGD - mladina
Član komisije PGD - mladina
Predsednik komisije PGD - članice
Član komisije PGD - članice
Predsednik komisije PGD - veterani
Član komisije PGD - veterani
Tajnik PGD
Blagajnik PGD
Nobene
Ne vem
Drugo:
Q48 – Ali menite, da so ženske lahko enako dobre predsednice kot moški?
Da
Ne
Q49 – Prosim, pojasnite svoje mnenje (lahko tudi na primeru lastne izkušnje).
Q50 – Ali menite, da so ženske lahko enako dobre poveljnice kot moški?
Da
Ne
Q51 – Prosim, pojasnite svoje mnenje (lahko tudi na primeru lastne izkušnje).
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Q52 – Ali ste kdaj dobili občutek, da moški v vašem društvu ne želijo imeti ženske predsednice
ali poveljnice?
Da
Ne
Q53 – Pojasnite, kaj bi po vašem mnenju lahko bil razlog, da moški (na splošno) ne bi želeli
imeti ženske predsednice ali poveljnice. Lahko pojasnite tudi na lastnem primeru.
Q54 – Ali se vam zdi, da ste članice na splošno prikrajšane tudi za mesta v upravnih odborih in
poveljstvih?
Da
Ne
Ne vem
Q55 – Ali menite, da ste članice prikrajšane tudi pri podeljevanju priznanj in odlikovanj na vseh
ravneh gasilske organizacije?
Da
Ne
Ne vem
Q56 – Bližamo se koncu tega sklopa, sledile še nekaj vprašanj.
Q57 – Ali na splošno menite, da so moški gasilci tisti, ki zapostavljajo ženske v gasilstvu, ali
se ženske izločajo same?
Ženske izločajo moški
Ženske se izločajo same
Do izključevanja ne prihaja
Q58 – Ali menite, da gasilke omejuje tudi ustanovljeni svet članic, medtem ko za moške tak
organ ne obstaja navkljub temu, da je v Sloveniji kar nekaj ne-operativnih gasilcev?
Da
Ne
Ne vem
Q59 – Prosim pojasnite, zakaj menite, da je svet članic potreben oziroma nepotreben?
Q60 – Ali menite, da je tečaj za specialnost vodja članic potreben izključno za ženske?
Da
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Ne
Ne vem
IF (15) Q60 = [1, 2]
Q62 - Prosim, pojasnite zakaj da oziroma ne.
Q61 – Ali menite, da bi bilo dobro imeti samo tečaj za vodjo in ne le tečaj za vodjo članic?
Da
Ne
Ne vem
IF (16) Q61 = [1, 2]
Q63 – Prosim, pojasnite zakaj da oziroma ne.
Q64 – Sledi sklop vprašanj, vezan na vpliv partnerstva in družinskih obveznosti na dejavnost
žensk v gasilstvu.
Q65 – Kakšen je vaš trenutni stan?
Samska
V razmerju
Vdova
Q66 – Ali je tudi vaš partner gasilec? Če ste trenutno samski, odgovorite za bivšega partnerja
(v kolikor ste ga imeli), sicer označite možnost samska.
Da (trenutni partner)
Ne (trenutni partner)
Da (bivši partner)
Ne (bivši partner)
Samska
IF (8) Q66 = [1, 3]
Q67 – Ali sta s partnerjem člana istega društva? Česte trenutno samski, odgovorite za bivšega
partnerja.
Da
Ne
IF (8) Q66 = [1, 3]
Q68 – Ali ste zaradi (bivšega ali trenutnega) partnerja zamenjali gasilsko društvo?
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Da
Ne
IF (8) Q66 = [1, 3]
Q69 – Ali je vaš (bivši ali trenutni) partner zaradi vas zamenjal gasilsko društvo?
Da
Ne
IF (8) Q66 = [1, 3]
Q71 – Ali ima vaš partner gasilec prednost pri opravljanju gasilske dejavnosti? Če ste trenutno
samski, odgovorite za bivšega partnerja.
Da
Ne
IF (9) Q66 = [2, 4]
Q70 – Ali menite, da vaš partner vpliva na vaše opravljanje gasilske dejavnosti?
Da
Ne
IF (10) Q66 = [1, 2, 3, 4]
Q72 – Če ima vaš partner (oziroma bivši partner) vpliv na vaše opravljanje gasilske dejavnosti,
prosim podajte primer kako.
IF (10) Q66 = [1, 2, 3, 4]
Q74 – Ali imata s partnerjem (oziroma sta imela z bivšim partnerjem) dogovor, kdaj in kako
lahko kdo opravlja kakšne dejavnosti?
Da
Ne
IF (10) Q66 = [1, 2, 3, 4]
Q75 – V kolikor imata s partnerjem, ki je ali ni gasilec, kakšen dogovor, kdaj kdo lahko opravlja
kakšne dejavnosti, ga prosim na kratko pojasnite.
IF (10) Q66 = [1, 2, 3, 4]
Q76 – Če s partnerjem nimata dogovora o tem, kdaj kdo lahko opravlja kakšne dejavnosti,
kakšen dogovor bi si želeli?
Q73 – Ali na splošno menite, da imajo partnerji, ki so gasilci, prednost pred partnericami
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gasilkami pri opravljanju operativnih nalog?
Da
Ne
Q77 – Ali na splošno menite, da imajo partnerji, ki so gasilci, prednost pred partnericami
gasilkami tudi pri opravljanju drugih, ne le operativnih, nalog v gasilstvu?
Da
Ne
Q78 – Ali na splošno menite, da partnerji, ki niso gasilci, partnericam gasilkam pogosto
omejujejo opravljanje del v gasilstvu ali se ženske omejujejo same?
Ženske pogosto omejujejo partnerji
Ženske se pogosto omejujejo same
Q79 – Ali imate otroke, ki so odvisni od vas?
Da
Ne
IF (17) Q79 = [1]
Q80 – Ali menite, da imajo vaši otroci vpliv na vaše opravljanje gasilske dejavnosti?
Da
Ne
IF (18) Q80 = [1]
Q81 – Če vaši otroci ovirajo vaše opravljanje gasilske dejavnosti, prosim opišite in podajte
primer.
Q82 – Ali na splošno menite, da otroci, ki so še odvisni od staršev, omejujejo delo žensk v
gasilstvu?
Da
Ne
Q83 – Ali na splošno menite, da ima v partnerstvu, kjer sta oba starša gasilca, pri opravljanju
gasilskih nalog prednost moški?
Da
Ne
Q84 – Ali na splošno menite, da ima v partnerstvu, kjer moški ni gasilec, ta vseeno prednost pri
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vključevanju v razne dejavnosti kot njegova partnerica?
Da
Ne
Q85 – Ali menite, da ostale družinske obveznosti in delo v gospodinjstvu vplivajo na vaše
opravljanje gasilske dejavnosti?
Da
Ne
Q86 – Ali ste trenutno zaposleni?
Da
Ne
Dijakinja
Študentka
Upokojenka
Q87 – Ali na splošno menite, da usklajevanje plačanega dela in družinskega dela vplivata na
vključenost žensk v gasilsko organizacijo?
Da
Ne
Q88 – Ali na splošno menite, da imajo, če upoštevamo plačano delo in družinsko delo, moški
v primerjavi z ženskami prednost za opravljanje gasilske dejavnosti?
Da
Ne
Q89 - Prišli ste do zaključka ankete. V kolikor imate še kakšen komentar v zvezi z anketo ali
bi še kaj dodali, lepo prosim, napišite v spodnje polje. Za sodelovanje se vam najlepše
zahvaljujem in vas pozdravljam z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!«
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