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POVZETEK
Naslov diplomskega dela: Razvoj izobraževanja prostovoljnih gasilcev v Medvodah,
Študija primera: Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje
Povzetek: Diplomska naloga obravnava tematiko izobraževanja gasilcev skozi
zgodovino vse do danes.
V teoretičnem delu je predstavljeno gasilstvo na Slovenskem in njegov razvoj ter razvoj
izobraževanja gasilcev. Nadalje je predstavljena gasilska organizacija, izobraževanje in
financiranje gasilcev danes.
Organizirano gasilstvo se je na Slovenskem začelo leta 1869 z ustanovitvijo prve požarne
brambe v Metliki. Temu je sledilo ustanavljanje novih prostovoljnih gasilskih društev
tudi v drugih naseljih, danes pa je gasilska organizacija največja prostovoljna
organizacija v Sloveniji, saj ima vpisanih kar 133.065 članov društev, ki delujejo v 1.363
gasilskih društvih, ta pa se združujejo v 116 gasilskih zvez.
Z razvijanjem gasilstva se je razvijalo tudi izobraževanje gasilcev. Sprva je večji del
izobraževanja potekal predvsem v obliki gasilskih vaj, s pomočjo katerih so gasilci
osvajali znanje, v manjšem delu pa so se posluževali tudi izobraževanja in usposabljanja
za pridobitev gasilske izobrazbe. Sistem izobraževanja gasilcev se je do danes zelo razvil,
oblikovalo se je veliko izobraževalnih programov, ki jih delimo na temeljne učne
programe in programe za pridobitev specialnosti.
V raziskovalnem delu je predstavljeno gasilstvo v Medvodah in razvoj izobraževanja
gasilcev v Medvodah na primeru prostovoljnega gasilskega društva Zbilje.
Rezultati raziskave so pokazali, da sprva gasilcem izobraževanje ni predstavljalo
pomembne vloge za dobro opravljanje gasilske službe. Šele proti koncu 20. stoletja so
začeli gledati na izobraževanje kot na nekaj, kar je nujno potrebno za učinkovito in
kvalitetno opravljanje gasilske službe. Danes Gasilska zveza Medvode daje velik
poudarek izobraževanju tako gasilcev kot občanov predvsem na področju varstva pred
nesrečami.
Ključne besede: gasilci, zgodovina gasilstva, izobraževanje in usposabljanje gasilcev,
gasilska organizacija, gasilska služba
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ABSTRACT
Title: The development of Volunteer firefighters' training in Medvode, Case study: The
Volunteer Fire Department Zbilje
Abstract: The topic of the thesis is firefighter training throughout history all until the
modern times.
In the theoretical part of the thesis, the development of firefighting as well as firefighters
training are presented. In continuation the organisation, training and financing of
firefighters in Slovenia are described.
The beginnings of organised firefighting in Slovenia go back into 1869, when Prva
požarna bramba, the first firefighters' society was established in Metlika. Later new
volunteer fire departments were established in other towns and villages too. Today the
firefighters' organisation is the biggest volunteer organisation in Slovenia. It has
133.065 members, who work in 1.363 fire departments, which are organised in 116
firefighting associations.
The development of firefighting also meant development of firefighters' training. In the
beginning, the training was mostly carried out as firefighters' practice, during which the
firefighters developed the skills, while education and training of firefighters for
firefighter’ education was not very common. However, the system of firefighters'
training has become more complex today. A lot of educational programs were created,
which can be divided into basic study programs and specialisation programs.
In the empirical part of the thesis firefighting and the development of firefighters
training in Medvode are presented and exemplified with the case study of Zbilje
Volunteer Fire department.
Results of the survey have shown that at the beginning firefighters did not consider
training to be crucial for reliable performance in case of fire. Towards the end of 20th
century, they started seeing training as necessary if the firefighters' were to carry out
their duty efficiently. Today, the Firefighting Association in Medvode puts emphasis on
firefighters training as well as education of community members on protection against
natural and other disasters.

5

Razvoj izobraževanja prostovoljnih gasilcev v Medvodah

Key words: firefighters, history of firefighting, education and training of firefighters,
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Fire department
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1

UVOD

1.1

PODROČJE RAZISKOVANJA IN OPREDELITEV IZBRANE TEME

Že od pradavnine dalje se ljudje bojujejo z ognjem. Skozi zgodovino so se učili in se še
vedno učijo načinov, kako se z ognjem čim bolj uspešno spopasti, da bi nastalo kar
najmanj škode. Znanje, ki so si ga pridobili, se je prenašalo »od ust do ust« ali drugače
rečeno »iz roda v rod«. Zaradi številih nesreč in žrtev so začeli nastajati prvi požarni
redi, hkrati pa so ljudje poskušali razvijati tudi prve pripomočke za uspešno gašenje. Z
obstojem novih pripomočkov pa so se morali tudi ljudje naučiti in usposobiti za pravilno
in učinkovito rabo le-teh.
Tako se je gasilstvo vedno bolj razvijalo in krepilo, nastajalo je vse več in boljših
pripomočkov za gašenje požarov. Vzporedno pa sta se v svetu razvijala tudi industrija in
gospodarstvo. Nastajala je vedno nova tehnologija, infrastruktura … Posledično so se
morali gasilci učiti novih stvari, tako na strani rabe gasilskih pripomočkov kot na strani
taktike, spopada z ognjem v različnih situacijah. Za uspešno gašenje je bilo treba naučiti
in usposobiti tudi gasilski naraščaj.
Živimo v dobi hitrega gospodarskega in tehnološkega razvoja. To pomeni, da nastajajo
vedno nove oblike požarov in tudi vedno novejša tehnologija na področju gasilstva.
Gasilci se tako dnevno srečujejo z najrazličnejšimi oblikami požarov, naravnimi in
drugimi nesrečami, kjer morajo čim hitreje in čim bolj učinkovito opraviti svoje delo. Da
pa lahko svoje delo pravilno in čim bolj učinkovito opravijo, se morajo nenehno
izobraževati in usposabljati. Tako danes obstaja cela vrsta osnovnih izobraževalnih
programov in programov za pridobitev specialnosti, kjer gasilci osvajajo novo znanje.
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in raziskovalnega. Pri tem bo
tako teoretični kot raziskovalni del sestavljen iz dveh delov.
V teoretičnem delu diplomskega dela bomo raziskali področje gasilstva in izobraževanja
v gasilstvu. V prvem delu bomo predstavili gasilstvo na Slovenskem in njegovo
zgodovino ter razvoj izobraževanja gasilcev, v drugem delu pa izobraževanje v gasilstvu.
Pri slednjem nas bo zanimalo, kaj, kako in na katerih področjih se gasilci izobražujejo ter
kako se financira izobraževanje.
V raziskovalnem delu bomo raziskovali gasilstvo v Medvodah in zgodovino
izobraževanja gasilcev v Medvodah na primeru prostovoljnega gasilskega društva Zbilje.
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Poskušali bomo ugotoviti, kako se je razvijalo izobraževanje. Skozi posamezna poglavja
bomo v prvem delu predstavili gasilstvo v Medvodah, v drugem delu pa bomo analizirali
razvoj izobraževanja gasilcev na primeru prostovoljnega gasilskega društva Zbilje.
Zanimalo nas bo, kako se je razvilo gasilstvo v Zbiljah, kako in na katerih področjih so se
izobraževali in usposabljali gasilci ter kakšno je stanje danes. Na podlagi podatkov bomo
poskušali ugotoviti, kako pomembno vlogo jim je predstavljalo izobraževanje v
posameznih obdobjih od leta 1955 do leta 2011. Zanimalo nas bo tudi, ali je bilo
izobraževanje vselej tako organizirano, kot je danes.
1.2

NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA

Namen diplomskega dela je predstaviti gasilstvo ter izobraževanje in usposabljanje
gasilcev ter razvoj le-tega na Slovenskem in v Medvodah. Teoretični del bo zajemal opis
zgodovine in razvoja gasilstva celotne Slovenije. Raziskovalni del pa bo posvečen
Medvodam, kjer bo cilj raziskati in analizirati razvoj gasilstva v Medvodah ter razvoj
izobraževanja in usposabljanja gasilcev v Medvodah s pomočjo študije primera
prostovoljnega gasilskega društva Zbilje.
Diplomsko delo bo v večini temeljilo na spoznanjih domače literature in virov, saj gre za
področje gasilstva v Sloveniji, v manjšem delu pa tudi na spoznanjih tuje literature.
1.3

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

V diplomskem delu nas bo zanimalo gasilstvo in izobraževanje gasilcev na Slovenskem
vse do danes.
V prvih treh poglavjih bomo skušali odgovoriti na vprašanje, kaj je gasilstvo in kako je
organizirano. Zanimalo nas bo, kako se je pri nas razvijalo gasilstvo in izobraževanje
gasilcev, kateri so bili ključni dogodki za razvoj gasilstva pri nas ter kakšno je danes
stanje na področju gasilstva v Sloveniji.
V četrtem poglavju nas bo zanimalo, kako je organizirano izobraževanje in usposabljanje
gasilcev danes ter kako, kaj in na katerih področjih se gasilci izobražujejo in
usposabljajo.
V povezavi z izobraževanjem nas bo v petem poglavju zanimalo, kako se financirajo
prostovoljne gasilske organizacije ter kdo financira izobraževanje v gasilstvu.
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V raziskovalnem delu pa se bomo navezali samo na gasilstvo v Medvodah in na
prostovoljno gasilsko društvo Zbilje. V tem delu nas bo zanimal razvoj gasilstva v
Medvodah, v drugem raziskovalnem delu pa razvoj izobraževanja in usposabljanja
gasilcev v prostovoljnem gasilskem društvu Zbilje skozi zgodovino in vse do danes. V
sklopu tega bomo predstavili področja izobraževanja in usposabljanja gasilcev v
posameznih obdobjih od leta 1955 do 2011. Zanimalo nas bo izobraževanje in
usposabljanje za pridobitev gasilske izobrazbe, poleg tega pa želimo ugotoviti, kako je
bilo s stalnim strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem gasilcev znotraj društva v
smislu gasilskih vaj, kako pomembno vlogo jim je predstavljalo izobraževanje skozi
zgodovino, ali se število udeležencev v programih izobraževanja in usposabljanja veča
ali manjša.
1.4

METODOLOGIJA

V diplomskem delu bomo v teoretičnem delu uporabili analizo virov ter zgodovinsko
analizo virov, v raziskovalnem delu pa deskriptivno študijo primera, za katero je
značilno, da podrobno sistematično analiziramo in predstavimo posamezen konkreten
primer (Sagadin 2004, str. 89). Študijo primera bomo delali na primeru prostovoljnega
gasilskega društva Zbilje, podatke pa bomo zbirali z zgodovinsko analizo virov.
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2 TEORETIČNI DEL
V nadaljevanju bomo predstavili nekatere pojme, ki se pojavljajo v diplomskem delu in
so pomembni za njegovo razumevanje. Prvi del pojmov se nanaša na gasilstvo, drugi del
pa na izobraževanje in usposabljanje.
2.1

OSNOVNI POJMI V GASILSTVU

GASILSTVO
V Zakonu o gasilstvu (Zakon o gasilstvu 2005, str. 12208) je gasilstvo opredeljeno kot
»obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo
občine in država. Je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu«.
GASILSKA ORGANIZACIJA
Gasilska organizacija je humanitarna in nestrankarska organizacija in je pomemben
nosilec nalog na področju gašenja in reševanja v primeru požarov, naravnih in drugih
nesreč. Poleg tega opravlja tudi »preventivne naloge varstva pred požarom in določene
naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah« (prav
tam, str. 12208). Je najštevilčnejša in najpomembnejša splošno reševalna služba v
sistemu varstva pred požarom, pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomemben
dejavnik pri zagotavljanju nacionalne varnosti na tem področju (Programske usmeritve
XV. Kongresa GZS 2008, str. 1).
Sestavljajo jo »prostovoljna gasilska društva in njihove enote, gasilske zveze, poklicne
gasilske enote, organizirane kot javni zavodi, režijski obrati ali druge organizacijske
oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo« (Zakon o gasilstvu 2005, str. 12208).
GASILSKA ENOTA
V Pravilih gasilske službe (2010, str. 7748) je gasilska enota opredeljena kot poklicna ali
prostovoljna enota, »ki opravlja operativne naloge gasilstva ob požarih, naravnih in
drugih nesrečah v določenih formacijskih sestavah na območju, za katero je bilo
ustanovljeno oziroma zadolženo, in izpolnjuje druge pogoje, določene s predpisi.«
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GASILEC
»Gasilec je oseba, ki je član ali delavec gasilske organizacije« (Zakon o gasilstvu 2005,
str. 12208). Poznamo prostovoljnega, poklicnega ter znotraj tega operativnega gasilca.
»Prostovoljni gasilec je član prostovoljnega gasilskega društva« (prav tam, str. 12208).
Prostovoljno gasilsko društvo pa »je humanitarna organizacija, v kateri fizične osebe
prostovoljno delujejo in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva pred požarom
in drugimi nesrečami ter opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in
delovanje gasilstva. Člani prostovoljnega gasilskega društva so lahko tudi pravne osebe,
če zakon tako določa« (prav tam, str. 12208).
Poklicni gasilec pa je »delavec v poklicni gasilski enoti ali poklicnem jedru druge gasilske
enote oziroma delavec, ki opravlja operativne naloge gasilstva v gospodarski družbi,
zavodu ali organizaciji« (prav tam, str. 12208).
Znotraj tega pa se nahaja operativni gasilec. V Zakonu o gasilstvu je opredeljen kot
»oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih
sestavah gasilskih enot, izpolnjuje predpisane psihofizične in zdravstvene zahteve in je
strokovno usposobljen za opravljanje teh nalog« (prav tam, str. 12208).
GASILSKO POVELJSTVO OBČINE
Gasilsko poveljstvo občine sestavljajo poveljniki prostovoljnih in poklicnih gasilskih
enot oziroma gasilskih sektorjev na območju občine. Namen tega poveljstva je, da se
zagotavlja pripravljenost ter usklajuje delovanja operativnih gasilskih enot v občini.
Ustanovi se le v tisti občini, v kateri delujejo prostovoljne in poklicne gasilske enote,
oziroma v tisti občini, v kateri se prostovoljne gasilske enote vključujejo v gasilsko
zvezo, ki obsega več občin (Zakon o gasilstvu 2005, str. 12210).
CTIF International Technical Committee for the Prevention and Extinction of Fire
CTIF je kratica za mednarodni tehnični odbor za preprečevanje in gašenje požara.
Ustanovljen je bil leta 1900 v Parizu z namenom spodbujanja in pospeševanja
sodelovanja med gasilci in drugimi organizacijami za zaščito in reševanje po vsem svetu.
Danes je vanj vključenih že 48 držav iz celega sveta. CTIF pogosto organizira
mednarodne konference ter tekmovanja (CTIF International … 2012).
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2.2

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ODRASLIH

Izobraževanje in usposabljanje sta trajen in nepretrgan proces, ki poteka vse življenje.
Usposabljanje predstavlja izobraževanju podrejen pojem. Najpogosteje se izobraževanje
deli na formalno in neformalno. Nekateri avtorji pa temu dodajajo še nenamerno ali
priložnostno učenje. To je učenje, »ki poteka vse življenje, pri katerem vsak oblikuje
svoje stališče, pridobiva vrednote, spretnosti in znanje iz vsakodnevnih izkušenj,
izobraževalnih vplivov in virov v svojem okolju, družini, soseski, … (Jelenc 1991, str. 54–
55). Glede na to, kdaj se udeležimo izobraževanja, pa ga lahko delimo na začetno in
nadaljnje izobraževanje oz. izobraževanje odraslih.
V nadaljevanju bomo predstavili, kako različni avtorji opredeljujejo pojma izobraževanje
in usposabljanje.
IZOBRAŽEVANJE
V Terminologiji izobraževanja odraslih (Jelenc 1991, str. 17) je izobraževanje oznaka za
dejavnosti, »ki so usmerjene k razvijanju znanja in moralnih vrednot ter razumevanju
vseh področij življenja. Smoter izobraževanja je zagotoviti mladim ljudem in odraslim
podlago za razumevanje tradicij in idej, ki vplivajo na družbo, v kateri živijo, njihovo
kulturo in druge kulture ter naravne zakone in da bi si pridobili jezikovne in druge
spretnosti, ki so potrebne za sporazumevanje.«
Jelenc v svojem delu »ABC izobraževanje« (Jelenc 1996, str. 11) pravi, da je
»izobraževanje dejavnost, ki poteka vsa obdobja človekovega življenja«. V zvezi s tem
pravi, da se »učenje kot temeljna dejavnost nadaljuje tudi v obdobju mladostništva, vse
dotlej, ko izstopi iz sistema rednega izobraževanja in prevzame druge družbene vloge
kot temeljne. Vendar se takrat učenje ne konča, saj posameznik potrebuje znanje ves
čas.« Trdi torej, da učenje poteka celo življenje, torej izobraževanje nima meja. Podobno
tudi Smith in Spurling (Adult Education Colloquium 2004, str. 181–189) govorita o
učenju kot o dejavnosti, ki poteka neprestano skozi celo življenje. Tudi Možina (2003,
str. 7) govori o tem, da se učimo celo življenje. »Učimo se v različnih vlogah: kot
posamezniki, zaposleni, družinski člani, predstavniki širše družbene skupnosti idr.«
Jelenc izobraževanje deli na dva dela:
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-faza začetnega izobraževanja, ki poteka od vstopa v šolo do konca šolanja na kateri koli
stopnji;
-faza nadaljnjega izobraževanja, ki se začne tedaj, ko se posameznik po prekinitvi
začetnega izobraževanja ali po začetnem izobraževanju znova kakor koli včleni v
izobraževanje, pri čemer je upoštevano le tisto izobraževanje, ki je namerno in
organizirano. To je izobraževanje odraslih (Jelenc 1996, str. 13).
Izobraževanje delimo na več vrst, med njimi pa si bomo podrobneje pogledali formalno
in neformalno izobraževanje. Po Unescovi teoriji (prav tam 1996, str. 14–15) je formalno
izobraževanje tisto, »ki naj privede do neke vrste formalno potrjenih izobraževalnih
rezultatov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, diploma ali poklicna kvalifikacija,
neformalno pa tisto, pri katerem ne gre za pridobitev javno veljavne stopnje izobrazbe
ali kvalifikacije in se zato ne zahteva verifikacija izobraževanja z uradnim potrdilom o
javni veljavnosti izobraževanja.«
Nadalje se formalno izobraževanje deli na formalno izobraževanje za pridobitev splošne
izobrazbe in na formalno izobraževanje za pridobitev strokovne ali poklicne izobrazbe.
Neformalno izobraževanje pa se deli na neformalno splošno izobraževanje, pri katerem
gre za izobraževanje za lastni osebni ali osebnostni razvoj, izobraževanje za družbene
vloge itd., in na neformalno izobraževanje za poklic ali poklicno delo, kamor spada
uvajanje in privajanje na delo ali drugo usposabljanje za opravljanje delovnih ali
poklicnih nalog ter izpopolnjevanje.
Podobno delitev izobraževanja srečamo tudi pri Jerebu (1989, str. 16–17), ki deli
izobraževanje na formalno in neformalno, to pa nadalje deli na splošno in strokovno.
Pravi da »vzgoja in izobraževanje najbolj načrtno potekata v institucionaliziranih ali
formalnih oblikah, ki med seboj tvorijo vzgojno-izobraževalni sistem.« Ta sistem se
običajno začne s predšolsko vzgojo, nadaljuje z osnovno, nato srednjo šolo, višjo in
visoko šolo. V formalno izobraževanje poleg tega spadajo tudi najrazličnejše oblike
organizirane vzgoje in izobraževanja odraslih. Skratka, o formalni vzgoji in
izobraževanju govorimo, kadar gre za vzgojno-izobraževalni proces, katerega podlaga je
nek potrjen vzgojno-izobraževalni program v šoli ali kaki drugi vzgojno-izobraževalni
ustanovi.
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Vzporedno s formalnim izobraževanjem pa se razvijajo tudi neformalne oblike vzgoje in
izobraževanja. V zvezi s tem Jereb (prav tam, str. 16) pravi, da »s formalnim šolanjem
pridobi danes posameznik le del tistega, kar naj bi kot ustrezno vzgojen in izobražen
človek potreboval v življenju, zato stalno oblikuje, dopolnjuje in prilagaja svoja stališča,
poglede, znanja in sposobnosti – na različne načine in po različnih poteh.«
Kot smo že prej omenili, Jereb izobraževanje po vzgojnem smotru in vsebini deli še na
splošno in strokovno. Splošno izobraževanje povezuje z znanji o naravi in družbi, ki jih
vsak človek nujno potrebuje za življenje. Strokovno izobraževanje pa je tisto, katerega
namen vzgoje in izobraževanja je posredovanje in sprejemanje takega znanja in
razvijanje takih sposobnosti in navad, ki jih posameznik potrebuje za opravljanje
določenega strokovnega dela.
Tudi Jelenc v svoji doktorski disertaciji (Jelenc 1992) deli izobraževanje na formalno in
neformalno. Tema dvema pa se pridružuje še usmerjeno samostojno učenje, družinsko
ali družbeno in priložnostno učenje, za katerega pravi, da je »tisto učenje, ki edino od
vseh naštetih oblik izobraževanja in učenja nima potrebnih lastnosti, da bi ga že
takšnega, kakršno poteka v življenju, lahko šteli za izobraževanje« (prav tam 1992, str.
21). Formalno izobraževanje označuje kot izobraževanje, s katerim se pridobi uradno
priznana, verificirana izobrazba, ki se izkaže z ustreznim pisnim potrdilom. Neformalno
izobraževanje pa opredeljuje kot izobraževanje, za katerega ni zahtevan vpis in
verifikacija pridobljene izobrazbe.
USPOSABLJANJE
»Usposabljanje je sistematično razvijanje znanja, vedenja in spretnosti, ki jih mora
obvladati posameznik, da bi ustrezno opravljal določene naloge« (Jelenc 1991, str. 17).
Možina in ostali (Možina idr. 2002, str. 17) so mnenja, da se ob pojmu izobraževanje
pogosto nahaja tudi pojem usposabljanje. Pravijo, da se izobraževanje nanaša na
pridobivanje znanja, izobrazbe za določeno delo ali poklic. Usposabljanje pa je
zasnovano na oblikovanju sposobnosti, spretnosti, navad, ki jih posameznik potrebuje za
izvajanje določenega dela in nalog. Muršak (2002, str. 149) označuje usposabljanje kot
obliko praktičnega usposabljanja, kjer je v ospredju pridobivanje praktičnih spretnosti,
ki so potrebne za opravljanje določenega dela. Poteka kot praktični pouk ali kot
izobraževanje v delovnem procesu, pa tudi kot delovna praksa ali kot neposredno
usposabljanje v uvajanju v delo.
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Jereb pravi, da izraz usposabljanje pogosto uporabljamo, ko govorimo o strokovni vzgoji
in izobraževanju. »S tem pojmom po navadi označujemo proces razvijanja tistih
človekovih sposobnosti, ki jih le-ta potrebuje pri opravljanju nekih konkretnih del in
nalog v okviru določene dejavnosti. V tem smislu usposabljanje predstavlja vmesno
stopnjo med izobraževanjem in delom« (Jereb 1989, str. 16–17). Izobraževalni programi
navadno pripravljajo posameznika za več del in ne za neka določena dela in opravila v
konkretnih delovnih procesih. Zato je daljši ali krajši čas strokovnega usposabljanja
nujna zaključna stopnja v vsakem procesu strokovne vzgoje in izobraževanja. Pri tem pa
se ne sme prezreti dejstva, »da je vsako usposabljanje povezano z vzgojo in
izobraževanjem ... Ko govorimo o razvijanju znanj, spretnosti in navad kot osnovnih
sestavin izobraževanja, imamo v mislih vedno tudi usposabljanje človeka za opravljanje
določenih poklicnih in življenjskih nalog« (prav tam, str. 17). Po Jerebovi definiciji je
torej potrebno na vse tri pojme, izobraževanje, vzgoja in usposabljanje, gledati kot na
celoto.
OBLIKE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Svetina (1994, str. 2) pravi, da »metoda pomeni načine, poti in postopke za
uresničevanje postavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev«. Ti postopki pa se načrtno
včlenjujejo v širše in konkretnejše oblike izobraževanja in tako opredeljuje specifično
obliko izobraževanja. Podobno kot Svetina je tudi Jelenc (1996, str. 68) mnenja, da je
oblika način organiziranosti izobraževanja, metode pa poti, načini in prijemi, ki
omogočajo izpeljavo teh nalog.
Knowles (1980, str. 136–155) in Svetina (1994, str. 7) oblike izobraževanja delita glede
na način organiziranosti in izpeljave na individualne, skupinske in oblike, usmerjenje v
razvoj skupnosti. Svetina temu dodaja še organizacijske oblike, kamor uvršča
neformalne študijske skupine in organizirano samoizobraževanje.
Podobno delitev oblik na individualno in skupinsko izobraževanje lahko zasledimo tudi
pri Ličnovi. Ličnova (2006, str. 12) deli oblike izobraževanja odraslih na individualno
organizirano izobraževanje, skupinsko izobraževanje pa zdeli na izobraževanje v
majhnih skupinah in izobraževanje v velikih skupinah. Kot zadnjo obliko dodaja še
izobraževanje na daljavo.
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Jelenc kot temeljne oblike izobraževanja odraslih navaja (1996, str. 74–76):
-

Delavnice

Delavnice potekajo tako, da posamezniki udejanjajo teoretična spoznanja, rezultat le-teh
so nove spretnosti, spoznanja, izdelki.
-

Tečaj

Podajanje učne snovi udeležencem oz. skupini oseb sistematično, izčrpno in po
zahtevanem zaporedju. Tudi pri tej obliki prevladujejo frontalne metode dela. Tečaji
navadno trajajo od nekaj dni do nekaj tednov, na koncu pa se pogosto ugotavlja končno
znanje in se izda potrdilo oz. spričevalo.
-

Seminar

Seminar je skupinska oblika izobraževanja, ki je namenjena obravnavi določene ožje
teme ali vsebine in navadno traja nekaj dni. Prevladujejo aktivne metode in delo v
skupini.
-

Mentorstvo

Mentorstvo je oblika izobraževanja, kjer neka oseba daje organizirano strokovno pomoč
neki drugi osebi ali osebam, ki želijo pridobiti določeno znanje in spretnosti.
-

Konzultacije

Oblika izobraževanja, ki poteka kot medsebojno posvetovanje, pogovor, svetovanje ali
odgovarjanje na postavljeno vprašanje.
-

Svetovanje

Posebna oblika andragoškega dela, pri kateri oseba, ki je strokovno dobro podučena,
pomaga drugim odpravljati težave pri učenju oz. izobraževanju. Pri tej obliki gre za
dajanje nasvetov in podatkov o samem učenju in izobraževanju.
-

Akcijsko učenje

Izobraževanje, pri katerem je izobraževanje sestavni del dejavnosti. Poteka v umetno
pripravljenem (s simulacijo) ali pa v resničnem okolju. Pogosto je sestavni del programa
skupinskih akcij v kakem okolju ali območni skupnosti ter je povezano z
zadovoljevanjem potreb te skupnosti.
-

Daljši izobraževalni programi

Programi, ki trajajo dlje časa, od več tednov do mesecev.
-

Krajši izobraževalni programi

Programi, ki trajajo krajši čas, to je praviloma do enega tedna ali največ enega meseca.
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-

Predstavitev

Pri predstavitvi organiziramo prikaz neke dejavnosti ali pojava v resničnih (tovarna,
bivalno okolje, narava) ali v umetno pripravljenih okoliščinah (razstava, muzej) z
izobraževalnim namenom.
-

Modul

Modul je samostojna oblika, kjer gre za vsebinsko poučevanje ali učenje, ki v kombinaciji
z drugimi enotami sestavlja celoten izobraževalni program ali več programov.
Svetina tem opredelitvam oblik izobraževanja dodaja še (1994, str. 3–6):
-

Šolo

Izobraževanje za pridobitev izobrazbe.
-

Strokovno posvetovanje

Kratka, časovno strnjena oblika obravnavanja neke ožje strokovne teme. Podobno kot
seminar, le da tu izobraževalni namen ni nujno primaren.
-

Izobraževalni sestanek

Sestanek manjše ali večje skupine ljudi, ki jim želimo nekaj sporočiti, pojasniti, jih
seznaniti z novostmi ali pa skupaj z njimi preučiti pojave in dogodke. Ta oblika ima za
razliko od predavanja poleg izobraževalnega tudi druge namene (oblikovati mnenja in
stališča, spodbujati neko dejavnost, …)
-

Učni krožek

Občasno kontinuirano sestajanje manjše skupine (6–12 oseb) z izobraževalnim
namenom. Gre za aktivno učenje v skupini enakopravnih članov, ki si pri študiju
pomagajo, se učijo drug od drugega ter sami načrtujejo izobraževanje in njegov potek.
-

Urjenje

Urjenje je pridobivanje znanja in spretnosti pri delu ali drugje, ki zajema določene
postopke praktične dejavnosti (vaje), katerih cilj je končno obvladovanje nekega dela ali
postopka.
-

Inštrukcije

Povečini so inštrukcije individualna oblika izobraževanja, pri kateri inštruktor
sistematično vodi udeleženca tako, da mu daje temeljne informacije in navodila za
opravljanje določene naloge, pravilo praktične dejavnosti. Za razliko od konzultacij in
mentorstva so inštrukcije po večini enosmerna komunikacija – inštruktor ima pobudo,
daje naloge, …
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Ličnova (2006, str. 12) kot najpogostejše oblike izobraževanja navaja: seminar, tečaj,
študijski krožki, konferenca, sestanek, strokovno srečanje, šola, usposabljanje ob delu,
forumi.
METODE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Po Ličnovi (2006, str. 117) je metoda izobraževanja odraslih ena od poglavitnih osi
izobraževanja. Opredeli jo kot urejeno vodenje. Brečkova (2002, str. 9) pravi, da so
metode ogrodje vsakega učnega procesa. Nadalje pravi, da gre za način ravnanja. To
pomeni, da moramo poleg govorne besede v učni proces vključiti tudi posameznika.
Različni avtorji metode delijo glede na različne kriterije. Goguelin (Goguelin v Govekar Okoliš in Ličen 2008, str. 70) jih deli po slogu učenja na trdilne, vprašalne, aktivne in
permisivne metode. Demetrio (Demetrio v Ličen 2006, str. 119) jih deli glede na to, kaj
in kako se odrasli učijo. Govekar - Okoliš in Ličen (2008, str. 71) pa jih delita glede na tri
antinomije:
-akademizem nasproti aktivizem (nasprotje med aktivnimi metodami in metodami ex
cathedra),
-vsebine nasproti procesom (nasprotje med zagovarjanjem učenja vsebin ter učenja
postopkov),
-strukturiranost

nasproti

destrukturiranosti

(nasprotje

med

privrženostjo

načrtovanemu izobraževanju in spodbujanjem priložnostnega učenja, ko dogodki niso
načrtovani in se ljudje učijo v situaciji).
Andragogi uporabljajo različne metode. V nadaljevanju bomo našteli nekaj
najpogostejših metod (prav tam 2006, str. 71–84):
• Predavanje
Pri predavanju je poudarek na pojasnjevanju teoretskih konceptov, podajanju
sistematično urejenih podatkov, manj pa na razvijanju komunikacije ali drugih
spretnosti.
• Razprave
Razprave so aktivne metode. Sem spadajo tehnika akvarija, tehnika črte, tehnika
brenčečih skupin. Oblikuje se po načelu enakopravnosti udeležencev in v
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konstruktivnem ozračju. Udeleženci preverjajo veljavnost vsebin, o katerih se
učijo, nasprotujejo ali poglabljajo svoje znanje.
• Metode primera
Metode primera se pogosto uporablja v učečih se družbah. Primer predstavlja
problemsko situacijo, ki jo je treba rešiti. Oblikovan je tako, da je blizu
življenjskim okoliščinam udeležencev, da lahko uporabijo svoje znanje in izkušnje
za analizo primera. Predstavitev primera je urejena tako, da je provokativna in
vodi v razmišljanje, zahteva analizo dejstev in okoliščin ter iskanje podatkov za
reševanje problema. Metoda primera so študijski primeri, lahko pa so tudi osebni
primeri, ki jih predstavijo učenci.
• Učenje s simulacijo
Pri simulaciji se posameznik prostovoljno podredi izbranim pravilom. Pri učenju
s simulacijo učenec ugotavlja pravila. Napredovanje se kaže v tem, da se z
lastnimi napori ugotovi pravila, da razume dominantna pravila v nekem okolju.
Nekatere izmed vrst simulacij so: simulacije, s katerimi se posameznik usposablja
za neko opravilo, igra vlog, psihosocialne igre in simulacije, s katerimi
analiziramo vodenje z namenom, da bi povečali uvid v situacijo skupine.
• Doživljajske metode
Doživljajske metode se po navadi uporabljajo zunaj učilnic. Značilno za tako
učenje je, da se dogaja v skrajnih razmerah v naravi, kjer so razmere za življenje
težke. Naloge so stvarne, povezane z resničnimi problemi in osebami, kot so
naloge ob raziskovanju, avanturah, preživetju v naravi.
• Izkušenjske metode
To je način učenja, ki ni ločen od ostalega življenja, temveč se odvija skupaj z
ostalimi dejavnostmi. Pri učenju z delovanjem se učenci učijo in delujejo hkrati.
Učenje z delovanjem je namenjeno razvijanju različnih zmožnosti, predvsem
tistih, ki se lahko razvijajo le v resničnih okoliščinah. Vključuje elemente
raziskovanja, sodelovanja in vzpostavljanje horizontalnih (učenec – učenec) in
vertikalnih (učitelj – učenec) odnosov ter razvijanje različnih načinov mišljenja,
to je prek postavljanja hipotez (logično), z uvidom (intuitivno), s povezovanjem
(mreže).
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Omenjene oblike in metode izobraževanja odraslih nam bodo izhodišče za
nadaljnjo raziskovanje izobraževanja in usposabljanja gasilstva, kjer bomo
skušali prikazati, s kakšnimi oblikami in metodami izobraževanja se srečujemo.
Pri tem lahko poudarimo, da sodi izobraževanje in usposabljanje gasilcev po
navedenih opredelitvah v vrsto neformalnega izobraževanja.
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3 GASILSTVO NA SLOVENSKEM
Gasilska organizacija v Sloveniji obstaja od 1869. leta dalje. Požarno varstvo ima sicer
veliko daljšo zgodovino, vendar pa gasilstvo kot organizirana oblika na Slovenskem
obstaja od leta 1869 dalje, in sicer

z ustanovitvijo prvega gasilskega društva na

Slovenskem, Požarne brambe Metlika. Z leti se je gasilska organizacija vedno bolj
razvijala, vedno več mest in naselij je ustanavljalo svoja društva, da bi se čim uspešneje
spopadli s požarom. Z obstojem velikega števila društev pa se je pojavila potreba po
povezovanju le-teh v skupne organizacije, ki bi urejale skupna vprašanja, skrbele za
organizacijo itd., in jih danes imenujemo gasilske zveze. Nadalje pa so se te zveze
povezovale v še večjo enoto, ki je pokrivala celotno državo, danes poznano kot Gasilsko
zvezo Slovenije.
Danes je gasilska organizacija največja prostovoljna organizacija v Sloveniji, je
najštevilčnejša in najpomembnejša splošno reševalna služba v sistemu varstva pred
požarom in pred naravnimi in drugimi nesrečami.
3.1 ZGODOVINA GASILSTVA
Gasilstvo ima zelo dolgo zgodovino. Ljudje so se že od nekdaj bojevali z ognjem. Včasih je
bil ogenj človekov prijatelj in včasih njegov sovražnik. Stara ljudstva so se na različne
načine borila proti ognju, a o tem vemo bolj malo. Prve zapise najdemo v 2. tisočletju
pred našim štetjem. Iz tega časa je bila najdena na papirusu pisana uredba o gašenju
požara v Egiptu (Božič 1968, str. 5).
Prvi važnejši podatki za poznavanje gasilstva pa so znani šele sredi drugega stoletja pred
našim štetjem, ko je grški mehanik »Ktesibios iz Aleksandrije izdelal gasilsko črpalko.
Njegov učenec Heron pa je avtor še danes znane ''Heronove buče'' ali ''Sipho'', kot je svoj
izpopolnjeni izum imenoval avtor sam« (prav tam, str. 5).
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Slika 1: Heronove buče

Vir:

Zgodovina

gasilstva.

(2009).

Dostopno

na:

http://www.pgd-

zdenskavas.si/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=22&Itemid=40,
str. 2
Božič v svojem delu Razvoj gasilstva na Slovenskem (1968, str. 5) pravi, da se je z
nastajanjem prvega orodja urejala tudi gasilska služba. Že Grki so imeli nočne čuvaje, ki
so ponoči pazili na nesreče, bolj organizirano pa so se z ognjem spoprijeli »Rimljani
zlasti v času vladanja Julija Cezarja1 in Avgusta2, konec starega in v začetku našega
stoletja. Gasilsko službo so opravljali nočni čuvaji. V vsem rimskem cesarstvu so
uporabljali ''Heronove buče'' in ostale pripomočke: vedra, lestve, drogove, ponjave,
košare, cunje, gobe in metle« (Sever - Nani, str. 1997).

1.

Julij Cezar ( 100 – umorjen 15. 3. 44 pr. n. št. ) je bil rimski vojskovodja in državnik. Leta 59. pr. n. št. je postal
konzul ( triumvirat ). Zaradi spora s Pompejem je izbruhnila državljanska vojna. Leta 49. pr. n. št. je prodrl v Rim,
pregnal Pompeja in leta 44. pr. n. št. prevzel dosmrtno diktaturo in postal samodržec. Kmalu zatem sta ga ubila
republikanca Brut in Kasij (Sever - Nani 1997, str. 8).

2. Avgust ( 63 pr. n. št. – 14 n. št. ) je bil prvi rimski cesar (Sever - Nani 1997, str. 8).
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»Gasilsko službo so najprej opravljali trije nočni čuvaji, nato jih je bilo deset, dokler ni
bila osnovana širša organizacija gasilcev, ki so jo imenovali ''aedilas incendiorum
extinguendorum''« (Božič 1968, str. 5).
Gasilstvo se je zelo razvijalo v 2. in 3. stoletju, saj so vladarji spoznali pomembnost te
organizacije. Država je dajala gasilcem v izkoriščanje zemljišča in jih oproščala
plačevanja raznih dajatev. Prostovoljno gasilsko službo so takrat opravljali predvsem
delavci in obrtniki.
Konec 4. in v 5. stoletju, v času zatona zahodno rimskega cesarstva, pa je organizirano
gasilstvo začelo upadati zaradi uporov sužnjev, delavcev v rudnikih in številnih
germanskih plemen, ki so uničila zahodno rimsko cesarstvo. Z njimi so uničila tudi
organizirano gasilstvo (Božič 1968, str. 8–9).
»V srednjem veku se požarno varstvo ni širilo. Fevdalna družba je bila preveč
razdrobljena, zato mu ni posvečala posebne pozornosti« (Sever - Nani 1997, str. 8). Tako
je bilo vse do 8. stoletja. Z ozirom na to, da so za to obdobje, obdobje srednjega veka,
značilna tipična srednjeveška mesta z lesenimi stavbami, ozkimi ulicami, je ta način
gradnje predstavljal veliko požarno ogroženost. V 9. stoletju, v času Karla Velikega3
lahko že zasledimo prvo srednjeveško uredbo o nočni straži v posameznih mestih. »Te
straže so bile dolžne, da pri vsakem požaru organizirajo vse meščane za obrambo in
gašenje požara« (Božič 1968, str. 9). Gasilska služba je bila »najbolj razvita in urejena v
Franciji,

Nemčiji,

Holandiji,

Italiji

in

Angliji,

ni

pa

dosegla

tiste

stopnje

organiziranosti,kot jo je poznal Rim« (prav tam, str. 9).
V 11. stoletju je angleški kralj Viljem I.4 »uvedel v vseh mestih večerni zvon; ko je ta
zazvonil, so morali ugasniti vsa ognjišča, sicer so bili strogo kaznovani« (prav tam, str.
10).
»V 12. in 13. stoletju so začela mesta graditi obzidja s stolpi, kjer so mestni stražarji
pazili na sovražnika, ki bi lahko ogrozil mesto, hkrati pa so pazili še na mesto, če bo v
njem izbruhnil požar. Čim so opazili sumljiv dim, so dali z zvonom ali rogom znak za
preplah« (Božič 1968, str. 10). To pa je bilo tudi vse. Vsak je reševal sebe in svoje imetje.

3. Karel Veliki ( 742–814 ) je bil francoski kralj in rimski cesar. Državo je razdelil na mejne grofije, osnoval fevdalni
sistem, centraliziral državno oblast, pospeševal kulturo in znanost (Sever - Nani 1997, str. 8).
4. Viljem I. Angleški (znan tudi kot Viljem Osvajalec) je bil angleški kralj v letih 1066–-1087. Prestol je prevzel z
zmago v bitki pri Hastingsu leta 1066, ko je Normane popeljal do zmage na anglo-saško vojsko, na čelu s
Haroldom Godwinsonom.
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Tako je bilo vse do leta 1276, ko je bil veliki dunajski požar. »Takrat najdemo nove
odredbe – požarni red Rudolfa Habsburškega, ki je veljal le za mesto Dunaj« (prav tam,
str. 10). Mesta so se na razne načine skušala zoperstaviti požaru. »Pri tem so se opirala
predvsem na cehovske organizacije5 in požarne rede, ki jih poznamo od 13. stoletja
dalje« (Božič 1968, str. 10).
Zanimivo je, da so gasilskim redom vedno botrovali veliki požari, ki so upepelili cela
mesta. »S požarnimi redi so se urejali načini gradnje hiš, določali materiali za pokrivanje
streh, zahtevali potrebno gasilsko orodje in odrejali cehom delo pri gašenju požara.
Poleg tega so strašno kaznovali požigalce in jih največkrat žive zažigali« (prav tam, str.
11).
»Požarne rede so v 14. in 15. stoletju še izpopolnili. Vodstvo gašenja je bilo poverjeno
mestnemu sodniku oziroma mestnemu svetu« (Sever - Nani 1997, str. 8). »S požarnimi
redi srednjeveških mest je začela nastajati tudi nova organizacija požarne službe, ki se je
oprla na cehovsko organizacijo mestnih obrtnikov, predvsem tistih, ki so v zahodno
rimski državi skrbeli za to službo« (Božič 1968, str. 12).
V nadaljnjih letih se je gasilska služba vedno bolj krepila. V 15. stoletju lahko zasledimo,
da so bile v Nemčiji izdelane prve ročne brizgalne, ki so gasile z neprekinjenim sunkom.
Prejšnje brizgalne so, za razliko od novih, s sunkom izmetavale vodo (Sever - Nani 1997,
str. 8). »V 17. in 18. stoletju so mnoga mesta močno okrepila požarno službo, ki pa še
vedno ni mogla preprečiti nekaterih velikih katastrof« (Božič 1968, str. 12). Med
nemškimi mesti je bil najbolj urejen Hamburg, ki je v 17. stoletju kar trikrat dobil
požarni red. V letu 1728 je magistrat izdal nov gasilski red, ki je določal, koliko brizgaln
mora priti na požarišče in koliko jih mora biti v pripravljenosti. Izdelali so tudi popis ulic
in število brizgaln, ki so potrebne za gašenje določene ulice, itd. (prav tam, str. 12–13).
Sredi 19. stoletja se v večjih evropskih mestih pojavijo že prve prostovoljne požarne
brambe. Leta 1864 so jo ustanovili na Dunaju, istega leta tudi v Varaždinu (Dular 1969,
str. 9).

5. »Ceh je bilo obrtno stanovsko in socialno združenje, ki je bilo značilno za obdobje srednjega veka. Različni obrtni
poklici so imeli svoje cehe. Vsako mesto je imelo en ceh vsakega poklica. Vsi obrtniki so morali biti člani ceha,
drugače niso dobili obrtnega dovoljenja za izvajanje obrtne dejavnosti na področju mesta. V zameno so plačevali
članarino, s katero se je ceh vzdrževal … Poleg stanovskega značaja je imel ceh tudi socialni značaj. Iz vplačane
članarine in posebnih dajatev so izoblikovali obliko stanovske pomoči. Tako so dajali pokojnino ostarelim
obrtnikom, denarno pomoč ovdovelim ženam in otrokom, ...«(Ceh 2011).
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3.1.1 ZGODOVINA GASILSTVA NA SLOVENSKEM
Požarne rede lahko zasledimo tudi v naših mestih. »V Ljubljani in drugih mestih so v 19.
stoletju dopolnili stare ''požarne rede'' in odloke« (Sever - Nani 1997, str. 9). Uredili so
službo nočnih čuvajev, nakupili gasilsko orodje in ga razdelili med hišne posestnike. »Po
požarnem redu za Ljubljano iz leta 1676 so morali župan, mestni sodnik in najuglednejši
člani takoj na kraj požara. V času vladanja Marije Terezije6 in Jožefa II.7 so bili izdelani
novi požarni redi, ki so na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem urejali varnostne
predpise za podeželja in mesta.« (prav tam, str. 9) V letu 1785 je na Kranjskem izšel prvi
gasilski red, ki je bil napisan poleg nemškega tudi v slovenskem jeziku (Dular 1969, str.
8).
V dobi francoske okupacije oziroma Ilirskih provinc8 se poveča zanimanje za požarno
službo. Francozi so za požarno službo zelo skrbeli in so to zahtevali tudi od občin.
»Generalni guverner Ilirskih provinc je izdal poseben ukaz, da se mora kraju in
razmeram primerno urediti požarna policija in gasilska služba. Postavljene so bile
posebne komisije, ki so pregledovale gasilno orodje in opremo« (Božič 1968, str. 29).
Tudi po obdobju Ilirskih provinc se je skrbelo za požarno službo. Nadaljevala se je
kontrola gasilskega orodja. V dneh Ljubljanskega kongresa leta 1821 pa je bila že prva
velika kontrola požarne varnosti v gledališču (prav tam, str. 29).

6.

Marija Terezija je bila od 1740 do 1780 vladarica habsburških dežel (avstrijskih, čeških, ogrskih in avstrijske
Nizozemske). Za njeno 40-letno vladanje so bile značilne reforme, ki so vpeljale državno upravo. Uvedla je davčno
politiko in spreminjala razmerja med fevdalci in kmeti, s čimer se je družbeni položaj kmetov izboljšal. Uvajala je
osnovno šolo in s tem pri nenemških narodih prebudila preporod (Sever – Nani 1997, str. 9).

7.

Jožef II. je bil najstarejši sin Marije Terezije in od leta 1765–1780 njen soregant, nato pa cesar. S svojimi
reformami je želel cerkev podrediti državnim koristim. Izdal je Edikt o verski toleranci (1781), ukinitev
samostanov in zaplemba njihovega premoženja, preureditev škofij in župnij, … (Sever – Nani 1997, str. 9).

8.

»Ilirske province (1809–1814) so bile administrativno politične tvorbe iz slovenskih in hrvaških dežel pod
habsburško oblastjo« ( Sever – Nani, 1997, str. 9 ). Ustanovil jih je Napoleon 14. oktobra 1809, ko je bila Avstrija
po porazu v bitki pri Wagramu s schönbrunnskim mirom prisiljena prepustiti Franciji: zahodni del Koroške,
Kranjsko, Hrvaško in Vojno krajino jugozahodno od Save, Goriško, Trst, Istro. »Z njimi si je Napoleon zagotovil
kopno pot do Turčije, blokiral Jadransko morje in onemogočil pomorsko zvezo med Anglijo in Avstrijo, sebi pa
zagotovil vojaške posege v Turčiji. Sedež Ilirskih provinc je bil v Ljubljani« (prav tam, str. 9).
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Predmarčna doba oziroma Metternichov absolutizem9 je 18. maja 1825 prinesel požarni
red s slovenskim naslovom ''Ognj gasiti navod ali naredbanje ognj gasiti.'' Praksa pri
izvrševanju novega požarnega reda je kmalu pokazala, da je bilo v slučaju požara
najtežje dobiti zanesljive in vestne čuvaje. Zato so mestne oblasti v kasnejših letih
izdajale odredbe, v katerih se je posebna skrb namenjala reševanju in gašenju. Požarni
red in odločbe so določali, da mora takoj po alarmnem signalu iz mestne župnijske
cerkve iti na požarišče »okrajni glavar oziroma njegov namestnik, mestni župan,
načelnik mestnega gradbenega urada, gradbeni uradnik s kresije, zdravnik, babica in po
možnosti duhovnik« (Božič 1968 str. 33–34). Do prihoda imenovanih je gašenje vodil
lastnik gorečega poslopja, nato pa so prej imenovani sestavili gasilsko vodstvo, ki ga je
vodil zastopnik okrajnega glavarstva. Organizacija gašenja in reševanja je bila
izpopolnjena, ustanovljenih je bilo več čet (''brizgalniška četa''– skrb za odvoz brizgaln
in vozov za vodo; požarna četa – nalogo rešiti goreče poslopje; vodna četa – skrb za
vodo; reševalna četa – reševanje ljudi, živine in drugega), deloma že na prostovoljni
osnovi (prav tam, str. 35). »Kljub povečanemu zanimanju oblasti za požarno službo pa
ta vse do druge polovice 19. stoletja ni dosegla posebnega razvoja« (prav tam, str. 36).
Gasilska služba je ostala tipično cehovska in so jo meščani razen v primeru nesreč,
občutili bolj kot breme, zvezano s požarnimi redi in predpisi. Gasilsko orodje se je
zanemarjalo, ker se ga je uporabljalo za osebne posle, pogosto se ga je izgubljalo ali pa se
ga je pozabilo vrniti. »Preobrat v tem gledanju pomeni šele nastajanje domače industrije
z velikimi objekti, povečan razvoj prometa in trgovine in rast slovenskih mest po
buržoazni revoluciji leta 1848« (prav tam, str. 36).
V 60. letih 19. stoletja je oživelo politično delovanje Slovencev v čitalnicah, ki so jih od
leta 1861 dalje ustanavljali po mestih in trgih. Za gasilstvo pa so se tedaj najbolj
zavzemali nekateri župani, svetniki in premožni posestniki. V tem času zasledimo tudi
prve resnejše poskuse, da bi se ustanovila organizacija za gasilsko službo, ki bi bila
stalno in strokovno usposobljena za gašenje požarov. Potrebo po takih organizacijah so
9.

Obdobje med letom 1814 in 1848 pogosto označujemo kot Metternichov absolutizem in je pomembno vplivalo na
kulturno, politično in gospodarsko življenje na ozemlju današnje Slovenije. Za to obdobje je značilna cenzura, velika
vloga policije in ovaduhov, država preganja napredno misleče. To je obdobje, ko se krepi narodna zavest, zato
Metternich dovoli posameznim narodom razvoj na gospodarskem in kulturnem področju, omejuje in preprečuje pa
jim politični razvoj. Metternich je bil avstrijski politik, zunanji minister, davčni kancler in od leta 1848 dalje dejanski
vladar države. Skupaj s carjem Aleksandrom I. je osnoval sveto alianso, da bi z njo onemogočil vsa napredna gibanja
(Zgodovina Slovenije 1814–1848 2011).

29

Razvoj izobraževanja prostovoljnih gasilcev v Medvodah

najbolj čutila mesta. Eno izmed mest, ki je čutilo potrebo po taki organizaciji, je bila tudi
Ljubljana, ki je nedolgo pred tem doživela katastrofalni požar v ''Cukrarni''10 (prav tam,
str. 47–49). Za gasilstvo se je tedaj najbolj zavzel magistratni svetnik Ivan Guttman, ki je
uredil požarno službo, kolikor je bilo le mogoče. Gasilsko orodje se je od leta 1861 dalje
shranjevalo v štirih orodiščih. Pri vsakem požaru je moral biti stavbni nadzornik, da je z
nasveti podpiral Guttmana pri vodstvu gašenja (prav tam, str. 49). Vendar pa so se kljub
temu pri vsakem požaru pokazale pomanjkljivosti in tako je Magistrat uvidel, da se bo
zadeve moral lotiti drugače. Še isto leto se je obrnil na telovadno društvo Južni Sokol11
in Turnverein12, če bi katero od teh društev želelo prevzeti gasilsko službo v Ljubljani.
»Južni Sokol je sprejel gasilsko službo, in sicer prostovoljno in z obvezo, da bodo izurili
40 članov« (Sever - Nani 1997, str. 10). Imenovali so se Prostovoljna požarna bramba
ljubljanskega telovadnega društva Južni Sokol, podrejeni pa so bili mestnemu požarnemu
ravnateljstvu. Dobili so svoj posebni požarni red. Leta 1867 je bil sklican prvi sestanek o
organiziranem gasilstvu, leta 1869 pa je bil imenovan pripravljalni odbor za ustanovitev
gasilskega društva in 30. 3. 1870 je bil ustanovni odbor, na katerem so ustanovili
društvo z imenom Ljubljanska prostovoljna požarna bramba (Božič 1968, str. 50–51).
Podobno se je potreba po organiziranem gasilstvu pojavila tudi v drugih mestih.
Prostovoljna društva oz. požarne brambe so bile istega leta ustanovljene na Ptuju, v
Mariboru, v Laškem, … V Metliki pa so se meščani združili v gasilsko društvo že 18. 9.
1869. To je bilo prvo prostovoljno gasilsko društvo na Slovenskem (prav tam, str. 54). Z
vsakim letom je bilo več društev. »Do leta 1880 je bilo ustanovljenih že 39 požarnih
bramb« (Balkovec Debevec 2001, str. 9) oz. gasilskih društev. »Organizacijsko so
izgledala društva skoraj popolnoma enako. Orodje in opremo so društva kupovala na
Nemškem, Češkem in pri Albertu Samassi v Ljubljani (Božič 1968, str. 60). V društvo pa
so lahko vstopili le tisti, ki so bili zdravi ter pošteni« (Balkovec Debevc 2001, str. 9). V
Metliki je bil pogoj starost nad 16 let (Dular 1969, str. 12).
10. Cukrarna je bila sladkorna tovarna v Ljubljani na Poljanah. Zaposlovala je nad 100 delavcev in je imela
ogromne dobičke. Dne 25. 8. 1858 je po neprevidnosti nekega delavca nastal poleg skladišča papirja ogenj,
ki se je naglo širil po vsej tovarni in jo uničil. Gorela je cel teden (Božič 1968, str. 49).
11. Telovadno društvo Južni Sokol je z nastopi in izleti na podeželje širilo slovensko narodno zavest (prav tam,
str. 49).
12. Duštvo Turnverein je delovalo kot nasprotovanje Južnemu Sokolu. Zaradi porasta slovenskega političnega
gibanja so se Nemci čutili vedno bolj ogrožene in tako so ustanovili proti Južnemu Sokolu svoje društvo
Turnverein (prav tam, str. 49).
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Slika 2: Člani telovadnega društva Južni Sokol

Vir: Tomat, V. (b.l.). Gasilci in telovadci v času ustanavljanja prostovoljnih gasilskih
društev

v

Sloveniji.

Dostopno

na:

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/gasilci%20in%20telovadci%281%29.pdf,
str. 4
Zaradi enotnosti dela, vaj in nastopanja je sam razvoj zahteval združevanje v večje enote,
ki naj bi vodile, usmerjale in širile gasilska društva. Vedno bolj je bilo potrebno zastopati
novo organizacijo pred oblastjo in javnostjo« (Božič 1968, str. 60). To je bilo pomembno
zlasti za vzdrževanje in materialno podpiranje mladih in šibkih društev. Začele so se
ustanavljati gasilske zveze. Do leta 1914 je bilo ustanovljenih že 378 društev, ki so se
združevala v sedem gasilskih zvez« (prav tam, str. 72).
Leta 1919 je bila ustanovljena enotna gasilska organizacija na Slovenskem, imenovana
Jugoslovanska gasilska zveza Ljubljana. Leta 1936 pa so imenovali nov odbor Gasilske
zajednice za Dravsko banovino in v njenem sklopu je slovensko gasilstvo obstajalo do
druge svetovne vojne. Od konca druge svetovne vojne dalje, ko je bilo delo gasilskih
društev obnovljeno, pa je vodstvo gasilske organizacije na Slovenskem prevzela Gasilska
zveza Slovenije, ustanovljena leta 1949 v Ljubljani (Balkovec Debevec 2001, str. 9–11).
Sprva so v zvezah in društvih uporabljali nemški jezik, deloma zato, ker so orodje
nakupovali v Nemčiji, in deloma zato, ker so vodstvo v mnogih društvih prevzeli Nemci.
Slednje se je zlasti dogajalo v večjih mestih. Borba Slovencev proti nemškemu
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uradovanju in poveljevanju je bila dolga in se je dejansko končala šele po drugi svetovni
vojni leta 1945 (Božič 1968, str. 60–61).
V vojnih obdobjih je gasilska služba v mestih nazadovala. Tako v 1. kot 2. svetovni vojni
so morali ljudje v vojno, in medtem so aktivnosti na področju gasilstva mirovale. Izginil
je tudi precejšnji del orodja in uniform, kar so v obeh povojnih obdobjih ponovno
dokupili in spet pričeli z aktivnostmi v gasilstvu.
»Ves povojni čas je bila dejavnost slovenskih gasilcev zelo pestra, večje spremembe v
organizacije so nastale po osamosvojitvi Slovenije, od leta 1991 naprej« (Balkovec
Debevec 2001, str. 11), ko se je gasilstvo reorganiziralo, hkrati pa so bili napisani tudi
novi zakoni.
Leta 1992 se je Gasilska zveza Slovenije vključila tudi v mednarodno gasilsko
organizacijo CTIF, s katero dobro sodeluje. Udeležuje se raznih tekmovanj, generalnih
zasedanj, strokovnih simpozijev, predavanj, zasedanj in strokovnih odborov ter komisij
(Poročilo predsedstva … 2008, str. 23–24).
3.1.2 RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA GASILCEV NA SLOVENSKEM OD LETA 1869 DO
LETA 1991
V času, ko so se na Slovenskem ustanavljale prve požarne brambe, so v Mariboru in na
Ptuju pred ustanovitvijo požarnih bramb organizirali agitacijska predavanja o gasilstvu
ter o delu prostovoljnih požarnih bramb, ki jih je vodil Ferdinand Jergitsch, celovški
župan in ustanovitelj gasilskega društva v Celovcu. Na tak način je Jergitsch širil idejo o
gasilstvu (Planinc brez letnice, str. 6).
1. OBDOBJE: AVSTRO-OGRSKA ( 1869–1918 )
V času Avstro-Ogrske je osnovna vzgoja gasilcev potekala v društvih in okrajih, vodilni
kader pa je moral opraviti strokovni tečaj, ki je potekal na županijskem sedežu. Gasilci so
se izobraževali predvsem z rednimi gasilskimi vajami (vaje z orodjem in redovne vaje),
ki so se jih morali redno udeleževati. Vaje so bile običajno skupne, za novince pa so bile
potrebne tudi vaje, razdeljene na posamezne oddelke. Vaje so bile razdeljene na vaje
plezalcev (vaje z lestvami), brizgalničarjev (dovoz brizgalne iz orodišča na kraj nesreče),
cevarjev (odvijanje, polaganje cevi), varuhov (varovanje rešenih predmetov pred
morebitnimi tatovi, varovanje gasilskega orodja) ter vaje sanitetnega moštva (nudenje
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prve pomoči). Po končani 1. svetovni vojni, ko je bil velik upad članstva, so v društva
začeli vse bolj vključevati tudi ženske in mladino, in tudi ti so morali biti pravilno
izobraženi, tako so bile tudi zanje v poletnem času organizirane redne vaje z orodjem in
redovne vaje (Planinc brez letnice, str. 6–10).
2. OBDOBJE: OD USTANOVITVE JUGOSLOVANSKE GASILSKE ZVEZE DO ZAČETKA
2. SVETOVNE VOJNE (1919–1941)
Po ustanovitvi Jugoslovanske gasilske zveze v Ljubljani, leta 1919, je postalo
izobraževanje veliko bolj organizirano. Jugoslovanska gasilska zveza v Ljubljani se je od
ustanovitve dalje prizadevala za združitev gasilstva na Slovenskem ter ustanavljala
gasilske župe, ki bi opravljale pomembno vlogo pri organiziranju in izobraževanju
članstva. Leta 1920 je izdala tudi Gasilsko knjižico avtorja Frana Barle, po kateri se je
odvijal osnovni pouk gasilcev. Osnovne vsebine za poučevanje gasilcev so obsegale:
poslovnik, gasilsko opravo in označevanje dostojanstvenikov, proste in redovne vaje,
vaje z orodjem, javne nastope, reševalne in druge priprave, nauk o znamenjih ter
slavnosti. Gasilci so se lahko udeležili izobraževalnih programov za izprašanega gasilca,
gasilskega podčastnika in gasilskega častnika ter poveljnika in poveljnika poklicnih
gasilskih čet pri Gasilski zvezi Kraljevine Jugoslavije. Po končanem tečaju so morali
opraviti izpit iz vseh predmetov ter praktični del (prav tam, str. 11–18). V spodnji tabeli
so predstavljeni predmetniki nekaterih izobraževalnih programov (prav tam, str. 16–
18).
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Tabela 1: Predmetnik za gasilce, gasilske podčastnike in častnike
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
IZPRAŠANEGA GASILCA
Zakon o gasilski organizaciji
Pravila gasilske službe
Pravila gasilske čete
Opis orodja
Način reševanja ljudi in imetja
Poveljevanje
Prva pomoč

ZA

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA
GASILSKEGA PODČASTNIKA
Zakon o gasilski organizaciji
Pravila gasilske službe in
pravila gasilske čete
Opis orodja
Zaščitna sredstva
Gasilska taktika
Stavbarstvo
Gašenje in reševanje
Prva pomoč
Poveljevanje
Reševanje taktičnih nalog

IZOBRAŽEVALNI
PROGRAM
GASILSKEGA ČASTNIKA
Zakon o gasilski organizaciji
Gasilska pravila

ZA

Obramba dežele iz zraka v slučaju vojne
Zgodovina in razvoj gasilstva
Osnovni
pojmi
fizike,
kemije
in
elektrotehnike
Disciplina in gasilska požrtvovalnost
Gasilska taktika
Preventiva
Opis orodja
Zaščitna sredstva
Eksplozije, potres, poplava
Stavbarstvo
Organizacija gašenja
Prva pomoč
Poveljevanje
Administracija

Vir: Lastni prikaz po opisanih programih (Planinc, P. (b. l.). Izobraževanje gasilcev na
Slovenskem od sredine 19. do začetka 21. stoletja. Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije.
str. 16–18)
Poleg osnovnih tečajev so bili organizirani tudi razni strokovni oz. strokovno-tehnični
tečaji za gasilce. Ti tečaji so bili namenjeni bodisi poveljnikom, ki so morali nato
podobne tečaje organizirati za svoje čete, bodisi so bili to tečaji v gasilskih župah za
člane požarnih bramb (Planinc brez letnice, str. 19–20).
V letu 1937 se prvič pojavi ideja, da bi se v Ljubljani organizirala gasilska šola, ki je tedaj
v Sloveniji še nismo imeli. V tem času jim ni uspelo ustanoviti nobene šole, so pa
organizirali v Sloveniji tri centre (Celje, Maribor, Ljubljana), kjer so se izvajali eno- ali
večdnevni tečaji po predmetniku, ki ga je predpisala Gasilska zajednica Dravske
banovine. Tečaji so potekali v vojašnicah (prav tam, str. 21).
Leta 1939 je Evropa ponovno vstopila v vojno, kar se je odražalo tudi v izobraževalnih
vsebinah. Ministrstvo za telesno vzgojo naroda je organiziralo tečaje pasivne obrambe
pred letalskimi napadi, v katerih naj bi se gasilci oz. poveljniki gasilskih čet v
podrobnosti poučili o delu pasivne obrambe (prav tam, str. 29).
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3. OBDOBJE: ČAS OKUPACIJE (1941–1945)
V času okupacije, leta 1941, so okupatorji razpustili številne gasilske čete in jim pobrali
orodje. Italijani so v Ljubljani razpustili Gasilsko zajednico Dravske banovine in
prostovoljne gasilske čete, gasilsko službo pa prepustili poklicni gasilski četi v Mestnem
domu. Razpuščene so bile tudi po ostalem delu Notranjske, Dolenjske in Bele krajine.
Gasilstvo se je ohranjalo le v Prekmurju pod madžarsko okupacijo in na Štajerskem in
Gorenjskem, ki ju je nemški okupator smatral za del svoje države. V gasilsko organizacijo
so takoj po okupaciji poslali svoje ljudi, ki so ponemčili slovensko gasilstvo, zamenjali
oznake, čine, čelade in obleke. Nemci so skrbeli tudi za strokovno vzgojo gasilcev.
Predvsem poveljnike so pošiljali v gasilske šole v Gradcu, Celju in Celovcu, kjer so imeli
od enotedenske do štirimesečne tečaje za strojnike, desetarje, vodnike in poveljnike.
Tudi madžarski okupator je skrbel za izobraževanje gasilcev in je že leta 1941
organiziral posebne desetdnevne tečaje v okrajih Lendava in Murska Sobota (prav tam,
str. 32–34).
4. OBDOBJE: ČAS OD KONCA 2. SVETOVNE VOJNE DO OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE
(1945–1991 )
Po drugi svetovni vojni, leta 1945, se je slovensko gasilstvo začelo obnavljati in razvijati.
Ker je bilo precej novih članov brez znanja, je izobraževanje sprva temeljilo predvsem na
spoznavanju in delu z gasilskim orodjem in opremo. V društvih so izobraževanje izvajali
poveljniki, ki so že imeli nekaj izkušenj iz sistema izobraževanja gasilcev pred vojno.
Odsek za gasilstvo pri Ministrstvu za notranje zadeve ter okraji sami so organizirali
razne večdnevne tečaje, kjer bi tečajniki pridobili čim več znanja. Leta 1947 so v
Ljubljani organizirali prvi tritedenski gasilski tečaj za gasilske referente vseh okrajev,
katerih namen je bil, da bi si voditelji okrajev pridobili čim več teoretičnega in
praktičnega znanja, ki bi ga uporabili pri organiziranju okrajnih gasilskih tečajev in pri
gasilskem delu. Tečaji so zajemali teoretično izobraževanje, ki mu je sledil praktični del
in izpit. V maju 1948 je bil sprejet Zakon o prostovoljnih gasilskih društvih ter Pravilnik
za izvajanje Zakona o prostovoljnih gasilskih društvih. Pravilnik za izvajanje Zakona o
prostovoljnih gasilskih društvih je med drugim določal, da morajo okrajne gasilske zveze
prirejati stalne gasilske tečaje,

Gasilska zveza Ljudske republike Slovenije mora

ustanoviti gasilsko šolo, za strokovno izpopolnitev gasilcev pa se prirejajo tudi tečaji pri
gasilskih društvih. Leta 1949 je skupščina Gasilske zveze Ljudske republike Slovenije
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ustanovila Strokovno-tehnični svet z nalogo, da organizira enotni sistem izobraževanja,
ki ga je le-ta tudi uvedel. Izoblikovali so enotne tečaje, šole in izpite za izprašanega
gasilca pri društvih, strojnika in desetarja (gasilski podčastnik) pri okrajnih zvezah, ter
za vodnike (gasilski častnik) in poveljnike (gasilski častnik) pri republiških zvezah. 1.
oktobra 1950 smo v Sloveniji dobili prvo gasilsko šolo Gasilske zveze ljudske republike
Slovenije v Žireh (Planinc brez letnice, str. 41–45). V šoli se je izvajala trimesečna šola za
gasilske častnike. Vendar pa je ta šola imela zelo kratko zgodovino, saj so jo že naslednje
leto preselili v Medvode, kjer je obstajala do leta 1962. V šoli so se izvajali enomesečni
podčastniški tečaji, enomesečni pripravljalni tečaji za izpit gasilskega častnika,
trimesečni tečaj

za gasilskega častnika ter razni seminarji, posveti častnikov in

podčastnikov.
V letih od 1960 do1963 se je dogradilo šest novih centrov za poklicne gasilce v Ljubljani,
Kranju, na Jesenicah, v Mariboru, Kopru in Novem mestu, ki naj bi postali tudi
izobraževalni centri za prostovoljne gasilce, kar je pripeljalo do reorganizacije ter konca
delovanja Gasilske šole v Medvodah leta 1962. Enotno vzgojo naj bi zagotovila gasilska
brigada v Ljubljani in okrajni gasilski centri, s srednjo gasilsko šolo v Zagrebu in višjo v
Beogradu pa je bila dosežena celota vzgoje gasilcev in tako je za šolo v Medvodah
zmanjkalo denarja (Planinc brez letnice, str. 35–54).
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Slika 3: Gasilska šola v Medvodah in vozila v šoli

Vir:

Zgodovina

gasilstva.

(2009).

Dostopno

na:

http://www.pgd-

zdenskavas.si/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=22&Itemid=40,
str. 10
Po ukinitvi gasilske šole v Medvodah je potekalo izobraževanje za gasilce še naprej v
gasilskih društvih, za nižje gasilske častnike v občinskih gasilskih zvezah, izobraževanje
za častnike in višje gasilske častnike pa v osmih gasilskih centrih. Še vedno pa so se
organizirali tudi razni seminarji in posveti. Leta 1964 je novo predsedstvo sprejelo
sklep, da se vzgoja za izprašane gasilce, podčastnike in častnike prepusti občinskim in
okrajnim gasilskim zvezam, s čimer so omogočili večjo elastičnost, saj marsikdo iz
različnih razlogov ni mogel priti v šolo. Tako je bilo izobraževanje omogočeno vsem. Za
čim boljše in enotnejše izobraževanje pa je Gasilska zveza Slovenije izdala skripta za
gasilskega tehnika in za vse glavne predmete iz katerih so morali tečajniki opravljati
izpit (prav tam, str. 55–56).
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Tabela 2: Predmetniki tečajev
PREDMETNIK ZA TEČAJ
ZA ČASTNIKA

PREDMETNIK ZA TEČAJ
ZA PODČASTNIKA

PREDMETNIK ZA TEČAJ
ZA
IZPRAŠANEGA
GASILCA
Zakon o gasilstvu, Statut in
pravila službe

PREDMETNIK
STROJNIŠKI TEČAJ

Državna
in
družbena
ureditev Jugoslavije ter
organizacija oblasti in
uprave v zvezi, republikah,
avtonomnih
enotah,
okrajih in občinah
Upravljanje v družbenih
službah
Osnovna načela Zakona o
javnih uslužbencih in
Zakona
o
delovnih
razmerah
Osnove
gospodarskega
sistema v Jugoslaviji
Osnovne
pravice
iz
zdravstvenega
zavarovanja
Predpisi o zaščiti pred
požarom
Predpisi o projektiranju in
gradnji v zvezi z zaščito
pred požari
Organizacija civilne zaščite
Teorija gorenja in gašenja

Zakon o gasilstvu, pravila
službe,
administracija,
Statut in pravila ter
zgodovina gasilstva

Osnovni pojmi gorenja in
gašenja
Gasilska tehnika

Opis brizgaln

Požarno-preventivna
služba
Gasilska tehnika, orodje in
stroji

Gasilska taktika

Delo pri pripravi brizgalne
za akcijo
Upravljanje
motorne
brizgalne

Gasilska taktika

Odprava napak

Osnove tehnične službe

Požarno-varstveno
preventivna služba
Prva pomoč

Elektrotehnika
Prva pomoč

Praktične vaje
Redovne vaje

Osnove hidromehanike
Opis orodja (sesalne cevi,
sesalni koš, spojke,…
Praktične vaje

Osnove gradbeništva
Osnove elektrotehnike
Osnove kemije in fizike
Požar in preventiva
Gasilska tehnika
Gasilska taktika

Civilna zaščita
Praktične in redovne vaje

Osnove kemije in fizike
Stavbarstvo
vodogradnje

in

Gasilska zasščita

ZA

Opis, čuvanje in mazanje
strojev

Opis zračnih črpalk

Ročne
brizgalne
in
posebnosti batnih brizgaln

Gasilni stroji
Praktični
del:
taktika
gašenja,
reševanje
in
tehnična
služba
na
požarišču

Vir: Lastni prikaz po opisanih programih (Planinc, P. (b. l.). Izobraževanje gasilcev na
Slovenskem od sredine 19. do začetka 21. stoletja. Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije.
str. 56–59)
V letu 1974 je bil sprejet tudi pravilnik o strokovni vzgoji gasilskih kadrov, kjer je bil
sprejet tudi učni program za opravljanje izpitov za gasilski naraščaj v naziv mlajši in
starejši pionir ter mladinec. Učni program je obsegal organizacijo gasilstva, požarno
preventivo, gasilsko opremo in orodje, gasilsko taktiko in praktične vaje. V tem času je
bil program za ženski del članstva nekoliko drugačen kot pri moških in tudi
napredovanje v višji čin je bilo eno leto krajše. Učni program je bil usmerjen na požarno
preventivo lažje stopnje, za delo z gasilskim orodjem pa le v takem obsegu, da so bile
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sposobne uporabiti gasilska sredstva za gašenje začetnih požarov (Planinc brez letnice,
str. 68).
V letu 1980 se je spet porajala ideja o gasilski šoli. Kljub obstoječi srednji gasilski šoli v
Zagrebu in višji gasilski šoli v Beogradu so želeli imeti visoko in višjo gasilsko šolo v
Sloveniji. Tako so v tem šolskem letu na oddelku za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Ljubljani uvedli višješolski študij požarne varnosti,

ki je trajal 2 leti (interna

dokumentacija Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje). Z izgradnjo Republiškega
centra za obrambno usposabljanje, ki je začel delovati leta 1980, pa so se odprle tudi
druge možnosti za izobraževanje gasilcev. Gasilska zveza se je vključila v izobraževalni
center in pripravila program usposabljanja. Osnovno izobraževanje je ostalo v gasilskih
organizacijah, učni programi so potekali po predpisanem programu, praktični del pa je
bilo možno opravljati v izobraževalnem centru. V izobraževalnem centru so potekali tudi
seminarji za kandidate za višje gasilske častnike. Organizirali so se tudi razni drugi
seminarji in tečaji za delo z nevarnimi snovmi, za delo z dihalnimi aparati, za reševalca
iz vode in drugo. Leta 1986 pa je Plenum Gasilske zveze Slovenije sprejel Pravilnik o
strokovnem izobraževanju ter doseganju činov in nazivov v prostovoljnem gasilstvu,
kjer so čini razdeljeni na tri veje: gasilski podmladek, operativni člani (temeljno
izobraževanje) in specialnosti (prav tam, 71–77).
Po osamosvojitvi se je gasilska organizacija prilagodila novo nastali državi. Leta 1993 je
bil sprejet Zakon o gasilstvu, Gasilska zveza Slovenije pa je sprejela še vrsto pravilnikov
o notranji organiziranosti gasilstva, kot so Pravilnik o gasilstvu in Posebna pravila
gasilske službe prostovoljnih gasilcev, ki določajo načine, pogoje in obseg izobraževanja
gasilskih kadrov.

39

Razvoj izobraževanja prostovoljnih gasilcev v Medvodah

3.2

STRUKTURA GASILSKE ORGANIZACIJE

Gasilsko organizacijo sestavljajo po letu 1991 prostovoljna gasilska društva ter poklicne
gasilske enote. Prostovoljna gasilska društva se na območju občine ali več občin
združujejo v gasilske zveze. Gasilske zveze pa se združujejo v regijske svete in v Gasilsko
zvezo Slovenije.
Kako in pod kakšnimi pogoji se lahko ustanavljajo in delujejo gasilska društva, je
opredeljeno z zakoni in predpisi, ki jih predlaga pristojno ministrstvo in sprejme Vlada
republike Slovenije. Pomembnejši med njimi so:
•
•
•
•

Zakon o gasilstvu (Ur. l., št. 113/2005),
Zakon o društvih (Ur. l., št. 64/2011),
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l., št. 51/2006),
Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l., št. 3/2007).

Shema 1: Pravne osnove prostovoljnega gasilstva

Vir: Sentočnik in Vidovič (1998, str. 16)
Iz Sheme št. 1 lahko spoznamo, da gasilsko organizacijo in njeno dejavnost poleg
zakonov opredeljujejo tudi pravilniki. Podrobneje pa je gasilska dejavnost opredeljena v
Pravilih gasilske službe in v Posebnih pravilih gasilske službe. Poleg tega imajo Gasilska
zveza Slovenije, gasilske zveze in prostovoljna gasilska društva tudi svoj statut.
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Po podatkih Poročila predsedstvu 15. Kongresa Gasilske zveze Slovenije (Poročila
predsedstvu 15. Kongresa Gasilske zveze Slovenije 2008, str. 5) je v Sloveniji 133.065
članov društev, ki delujejo v 1.363 gasilskih društvih, med katerimi je 1.295 teritorialnih
in 68 industrijskih. Združujejo se v 116 gasilskih zvez.
Shema 2: Gasilska organizacija

Vir:

PGD

Blagovica.

Osnovni

tečaj

za

gasilca.

(2011).

Dostopno

http://ebookbrowse.com/osnovni-tecaj-pgd-blagovica-pdf-d91292163, str. 3
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V shemi št. 2 je razvidno, kako se gasilske organizacije med seboj združujejo na nivoju
prostovoljnih gasilskih društev, gasilskih zvez, regij in Gasilske zveze Slovenije.
3.2.1 GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

Gasilska zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 1949 v Ljubljani kot naslednica vseh
predhodnih povezav gasilskih organizacij. Od tedaj dalje opravlja naloge krovne gasilske
organizacije v Republiki Sloveniji.
Namen delovanja Gasilske zveze Slovenije je, da kot najvišja oblika povezovanja
prostovoljnih gasilskih društev, prostovoljnih industrijskih gasilskih društev in njihovih
zvez uresničuje skupne in posebne interese članic na področju gasilstva. Cilji in nameni
delovanja Gasilske zveze Slovenije so opredeljeni v statutu Gasilske zveze Slovenije
(Zakon o gasilstvu 2005, str. 12214).
Cilji delovanja Gasilske zveze Slovenije so:
1. zagotavljati strokovno usposobljenost in usklajen razvoj članic za učinkovito požarno
varnost v državi;
2. skrbeti za organiziranost svojih članic in status gasilca;
3. zagotavljati povezovanje gasilstva v sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v državi;
4. zagotavljati mednarodno povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami v svetu;
5. zagotavljati ohranjanje gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanje osebnosti članov in
dobrih medsebojnih odnosov kot pomembne vrednote društvenega življenja;
6. opravljati naloge gasilstva kot dejavnost, ki je v javnem interesu in je humanitarne
narave (Statut Gasilske zveze Slovenije 2007, str. 3).
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3.2.2 GASILSKA ZVEZA REGIJE
Gasilske zveze se na nivoju gasilskih regij povezujejo v regijske gasilske svete. To so
oblike sodelovanja gasilcev na nivoju več gasilskih zvez na organizacijskem in
operativnem področju. »Regijski gasilski poveljniki skrbijo za pripravljenost,
organiziranost, opremljenost in usposobljenost nižjih poveljstev in gasilskih enot,
izvajanje določenih programov usposabljanja ter vodijo večje in zahtevnejše
intervencije« (Zakon o gasilstvu 2005, str. 12214). V Sloveniji imamo trenutno
oblikovanih 17 regij: Belokranjska, Celjska, Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Ljubljanska I,
Ljubljanska II, Ljubljanska III, Mariborska, Notranjska, Obalno Kraška, Podravska,
Pomurska, Posavska, Savinjsko Selška, Severno primorska in Zasavska regija.
Gasilske regije in regijski gasilski sveti so oblike sodelovanja gasilcev. To niso pravna
združenja, vendar so zelo pomembna za delovanje gasilske organizacije. Nastala so
zaradi potrebe po izvajanju skupnih nalog na strokovno-operativnem področju. Z
nastajanjem vedno novih občin so nastajale tudi nove gasilske zveze, kar je pripeljalo do
tako velikega števila gasilskih zvez, da je nastala potreba po ustanovitvi nečesa, kar bo
omogočalo boljše sodelovanje gasilcev. Tako so se postopoma razvile gasilske regije, na
področju katerih so začele sodelovati gasilske zveze. »V času, ko smo imeli v Sloveniji 63
občin, smo imeli tudi toliko občinskih gasilskih zvez, sposobnih opravljati tudi
najzahtevnejše strokovne naloge, nujno potrebne za razvoj in zagotavljanje operativne
sposobnosti gasilskih enot. Z nastankom novih občin so nastajale tudi nove gasilske
zveze« (Organizacijske naloge 2010). Danes pa je v Sloveniji že 116 gasilskih zvez, to je 6
več kot leta 2003, Zveze se bodo še razvijale in tako bo potreba po vmesni
organiziranosti med gasilskimi zvezami in Gasilsko zvezo Slovenije postala še večja
(Poročila predsedstvu 15. Kongresa Gasilske zveze Slovenije 2008, str. 3–5).
V tem obdobju si Gasilska zveza Slovenije prizadeva, da bi po vzoru države tudi gasilsko
organizacijo organizirala na pokrajinskem nivoju. Na ravni pokrajin, ki jih bo
organizirala država, želijo organizirati pokrajinske gasilske zveze, ki bodo opravljale
strokovne naloge na področju operativnih nalog, izobraževanja, preventive in
organizacije ter načrtovanja in opremljanja gasilskih enot. Hkrati bodo le-te nosilke
povezovanja z organi zaščite in reševanja pri izvajanju skupnih nalog na področju
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zaščite in reševanja. Tak nivo organiziranosti bi moral premostiti težave, nastale zaradi
povečevanja števila gasilskih zvez in zahtev po usklajenem in načrtnem usposabljanju,
opremljanju in delovanju (Organizacijske naloge 2010).
3.2.3 GASILSKA ZVEZA
Prostovoljna gasilska društva se v skladu z Zakonom o gasilstvu povezujejo v gasilke
zveze. Gasilske zveze delujejo v eni ali več občinah in zavzemajo vsa gasilska društva, ki
sodijo v to oz. te občine. Če deluje gasilska zveza na območju več občin, se lahko
prostovoljna gasilska društva, ki so na območju ene od občin, povezujejo na
organizacijskem in operativnem področju v občinsko poveljstvo, ki pa ni pravna oblika
združenja, temveč le oblika sodelovanja na nivoju prostovoljnih gasilskih društev. V
občini, v kateri deluje gasilska zveza, ki povezuje le prostovoljne gasilske enote na
območju te občine, opravlja poveljstvo gasilske zveze tudi naloge gasilskega poveljstva
občine, poveljnik gasilske zveze pa naloge gasilskega poveljnika občine.
Tako kot regijski gasilski poveljniki v gasilskih regijah tudi gasilske zveze oz. poveljniki
gasilske zveze skrbijo za pripravljenost, organiziranost, opremljenost in usposobljenost
nižjih poveljstev in gasilskih enot, izvajajo določene programe usposabljanja ter vodijo
večje in zahtevnejše intervencije (Zakon o gasilstvu 2005, str. 12214).
Podrobno so naloge gasilskih zvez določene v Zakonu o gasilstvu in so sledeče (prav
tam, str. 12214):
– načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev;
– načrten in usklajen razvoj ter opremljanje gasilskih enot v skladu s predpisanimi
merili;
– načrtovanje in usklajevanje uporabe gasilskih enot gasilskih organizacij, ki so članice
zveze;
– povezovanje med članicami gasilske zveze in občinami na območju, na katerem deluje
gasilska zveza;
– izvajanje nalog, ki so jih nanje prenesle država ali občine;
– druge organizacijske in razvojne naloge gasilstva.
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3.2.4 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna, neprofitna in nevladna organizacija. Je
demokratična oblika združevanja ljudi. Zajema določeno število ljudi , ki so pripravljeni
priskočiti na pomoč v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč. Svoje delo opravljajo
v svojem prostem času in zanj ne dobijo plačila (Zakon o gasilstvu 2005, str. 12208).
Prostovoljna gasilska društva se ustanavljajo v skladu z določili Zakona o gasilstvu in
Zakona o društvih. Ustanovijo jih občani z namenom požarne preventive, zaščite pred
požari, naravnimi in drugimi nesrečami.
Naloge, ki jih opravlja prostovoljno gasilsko društvo, zavzemajo opravljanje
preventivnih in operativnih nalog varstva pred požarom, naravnimi in drugimi
nesrečami ter zaščita in reševanje na območju, za katerega so bila ustanovljena. Poleg
tega z izobraževanjem in usposabljanjem skrbijo za ustrezno usposobljenost svojih
članov ter opravljajo druge naloge, ki so kakor koli povezane z gasilstvom ali so
potrebne za nemoteno delovanje društva. Podrobno so te naloge opisane v statutu
prostovoljnega gasilskega društva (prav tam, str. 12212).
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4 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE GASILCEV
Izobraževanje in usposabljanje v gasilstvu je zelo pomembno, saj se le tako lahko
zagotovi ustrezen kader, ki bo znal pravilno in ustrezno ravnati v primeru požara ali v
primeru drugih naravnih nesreč. Začne se tako rekoč z vstopom članov v gasilsko
organizacijo in poteka ves čas aktivnega delovanja članov v 1njej. Z izobraževanjem in
usposabljanjem se gasilce seznanja z gasilskim orodjem in pravilno uporabo le-tega.
Udeleženci izobraževalnih programov pridobijo znanje, spretnosti, veščine o tem, kako
ravnati v različnih vrstah požara, učijo se gasilske taktike, preventive in pridobivajo
druga znanja, potrebna za pravilno in varno opravljanje gasilske službe. To znanje in
veščine pa lahko osvojijo na tečajih strokovnega usposabljanja, na tečajih specialnosti,
posvetih, seminarjih, teoretičnih in praktičnih vajah ter s pomočjo tekmovanj.
V grobem lahko izobraževanje in usposabljanje gasilcev razdelimo na izobraževanje in
usposabljanje gasilcev za pridobitev gasilske izobrazbe, ki poteka v obliki tečajev in
seminarjev, in na stalno izobraževanje in usposabljanje gasilcev, kamor sodijo skupinsko
praktično usposabljanje in občasno usposabljanje, kot so gasilske praktične vaje in
urjenja, gasilska tekmovanja, gasilske orientacije, kvizi in razni posveti ter seminarji. V
nadaljevanju bomo podrobneje predstavili posamezne oblike izobraževanja.
Izobraževanja in usposabljanja potekajo v skladu s sprejetimi učnimi programi in
Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Poseben poudarek se daje
dopolnilnemu usposabljanju, ki postaja osnovna oblika obnavljanja, pridobivanja in
preverjanja gasilskega znanja. Tudi z usposabljanjem predavateljskega kadra, ki je
organiziran in verificiran na ravni Gasilske zveze Slovenije, se izboljšuje kakovost
izobraževanja. V skladu z veljavno zakonodajo mora biti sleherni gasilec usposobljen
(Izobraževanje 2010).
Izobraževalne programe za temeljno in dopolnilno usposabljanje prostovoljnih gasilcev
in programe za preizkus znanja prostovoljnih gasilcev predpiše ministrstvo, pristojno za
varstvo pred požarom, v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije (Zakon o gasilstvu 2005,
str. 12213).
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4.1

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE GASILCEV ZA PRIDOBITEV GASILSKE

IZOBRAZBE
K izobraževanju in usposabljanju gasilcev za pridobitev gasilske izobrazbe štejemo
temeljne učne programe in dopolnilno izobraževanje oz. izobraževanje za pridobitev
specialnosti. Z vsakim uspešno opravljenim izobraževalnim programom posameznik
dobi potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju ter, če gre za osnovno
izobraževanje, tudi pripadajoči čin, ki predstavlja usposobljenost gasilca in ga gasilec
nosi na ramah, v primeru izobraževanja za specialnosti pa poleg potrdila še naziv
specialnosti, ki ga nosi nad levim žepom (Pravila gasilske službe 2010, str. 48).
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Slika 4: Čini – članstvo
TEČAJ ZA VODJO

OSNOVNI TEČAJ NADALJEVALNI
ZA GASILCA
TEČAJ ZA GASILCA
GASILEC
PRIPRAVNIK
čin)

TEČAJ
ENOTE
NIŽJI
ČASTNIK

ZA

(ni GASILEC

SKUPINE
GASILEC
1. STOPNJE

NIŽJI
GASILSKI NIŽJI
GASILSKI GASILSKI
ČASTNIK 1.
ČASTNIK
2. ČASTNIK
STOPNJE
STOPNJE

TEČAJ
ZA
ČLANA
VIŠJEGA POVELJSTVA
VIŠJI GASILSKI VIŠJI
VIŠJI GASILSKI ČASTNIK ČASTNIK 1.
ČASTNIK
STOPNJE
STOPNJE

TEČAJ ZA GASILSKE
VODJE V REGIJI IN
DRŽAVI

VISOKI
ČASTNIK

VIŠJI GASILEC

VIŠJI
GASILEC VIŠJI GASILEC
1. STOPNJE
2. STOPNJE

TEČAJ ZA VODJO
ENOT

VODJO

GASILSKI

GASILEC
2. STOPNJE

GASILSKI
ČASTNIK 1.
STOPNJE

GASILSKI ČASTNIK 2.
STOPNJE

TEČAJ ZA VIŠJEGA
STROKOVNEGA
SVETOVALCA
VIŠJI
GASILSKI
GASILSKI ČASTNIK
2. ORGANIZACIJSKE
SMERI

VIŠJI
GASILSKI VIŠJI GASILSKI ČASTNIK
ČASTNIK
1. 2.
STOPNJE
STOPNJE
ORGANIZACIJSKE SMERI
ORGANIZACIJSKE
SMERI

NI TEČAJA - ČIN SE
PODELI
NA
PREDLOG GZS

VISOKI
GASILSKI
VISOKI
GASILSKI VISOKI
GASILSKI ČASTNIK
GASILSKI
ČASTNIK 1.
ČASTNIK
2. ORGANIZACIJSKE
STOPNJE
STOPNJE
SMERI

VISOKI GASILSKI VISOKI
GASILSKI
ČASTNIK 1.
ČASTNIK 2. STOPNJE
STOPNJE
ORGANIZACIJSKE SMERI
ORGANIZACIJSKE
SMERI

Vir: Gasilski znaki in čini. (b. l.). Dostopno na: http://www.gasilci-hoce.si/zavas/gasilski-simboli/znaki-in-cini.html
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Slika 5: Oznake specialnosti

Uporabnik dihalnega
aparata

Strojnik

Bolničar

Uporabnik radijskih

Uporabnik radijskih

postaj

postaj inštruktor

Reševalec ob nesrečah

Zdravnik

Reševalec na vodi

Reševalec na vodi
inštruktor

Sodnik

Tehnični reševalec

Informatik

Inštruktor

Mentor

Mentor I.

Mentor II.

Vodja članic

Godbenik

Predavatelj

Vir:

specialnosti.

z nevarnimi snovmi

Oznake

(2010).

Dostopno

na:

http://www.pgd-

destrnik.si/index.php/uporabno/simboli-gasilstva/oznake-specialnosti
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4.1.1 TEMELJNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Zakon o gasilstvu določa, da prostovoljni gasilci lahko opravljajo naloge gašenja in
reševanja v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč, le če so ustrezno usposobljeni,
kar pomeni, da v operativnih akcijah lahko sodelujejo le tisti gasilci, ki so stari 18 let in
imajo opravljen najmanj nadaljevalni tečaj za gasilca. Udeleženci katerega koli od
temeljnih učnih programov dobijo po končanem programu potrdilo o opravljenem izpitu
in pripadajoči čin oz. naziv. Za udeležbo na posameznih izobraževalnih programih
morajo udeleženci izpolnjevati pogoje, ki so določeni z Zakonom o gasilstvu.
Izobraževalni programi potekajo v skladu s sprejetimi učnimi programi in Posebnimi
pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev.
V Gasilski organizaciji obstaja 10 temeljnih učnih programov, ki jih bomo v nadaljevanju
v Tabeli 3 predstavili. Ti temeljni izobraževalni programi so (Izobraževalni programi
pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot 2007, str. 1):
• Osnovni tečaj za gasilca,
• Nadaljevalni tečaj za gasilca,
• Tečaj za vodjo skupine,
• Tečaj za vodjo enote,
• Tečaj za vodjo enot,
• Tečaj za poveljnika društva,
• Tečaj za člana višjega poveljstva,
• Tečaj za višjega strokovnega svetovalca,
• Tečaj za vodjo v regiji in državi,
• Tečaj za visokega strokovnega svetovalca.
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Tabela 3: Temeljni izobraževalni programi
Osnovni tečaj
za gasilca

Nadaljevalni
tečaj za
gasilca

Tečaj za vodjo
skupine

Tečaj za vodjo
enote

Tečaj za vodjo
enot

Tečaj za
poveljnika
društva

Tečaj za člana
višjega
poveljstva

CILJ

-priprava gas.
pripravnikov
za opravljanje
operat. nalog v
gas. enotah;
-seznanitev z
delovanjem
gas. društva,
veščinami
gašenja in
reševanja,
delovanjem in
uporabo
gasilnega
vozila, s
katerim
razpolaga gas.
društvo, ter s
teritorijem, ki
ga enota gas.
društva
pokriva.

- dokončno
naučiti in
usposobiti
gasilca za
izvajanje nalog
gašenja in
reševanja;
-seznaniti teč.
z delovanjem
gas. org. in
gas. društva;
- seznaniti teč.
z osnovami
gorenja in
gašenja;
- naučiti teč.
ravnanja z gas.
tehniko in
opremo in ju
uporabljati.

- usposobiti
gasilca za
izvajanje nalog
vodenja
skupine;
-seznaniti teč. z
osnovami
zakonodaje s
področja
požarnega
varstva, gas. in
z normativ.
akti gas. org.;
-razširiti
znanje teč. o
gas. opremi in
tehniki ter jih
seznaniti o
taktičnih in
tehničnih
smernicah za
uspešno
opravljanje
gas. intervencij
in vodenje gas.
skupine.

-usposobiti
gasilca za
izvajanje nalog
vodenja enote;
-dopolniti
znanje teč. s
področja
zakonodaje;
-seznaniti teč. z
osnovami
vzgoje in
usposabljanja
gas. kadra;
-naučiti teč.
osnove vodenja
gas.
intervencije.

-usposobiti teč.
za izvajanje
nalog vodenja
enot;
-razviti znanje
teč. na področju
delovanja in
vodenja gas.
enot;
-razširiti znanje
teč. na področju
požarne varnosti
in gasilstva;
-seznanijo teč. s
strategijo in
načrtovanjem na
področju gas.
taktike ter s
taktiko na
intervencijah.

-usposobiti gas.
častnika za
izvajanje nalog
poveljnika gas.
društva;
-natančneje
seznanijo teč. z
nalogami, ki
izhajajo iz
zakonodaje s
področja
varstva pred
požari in
gasilstva;
-podrobno
predelati
pravila gasilske
službe, ki so
osnova pri
njihovem delu;
-seznaniti teč. z
načrtovanjem
in strategijo
gas. taktike v
okviru gas.
društva.

-usposobiti
vodje enot za
izvajanje nalog
člana višjih
poveljstev.
-natančneje
seznaniti teč. z
nalogami višjih
poveljstev
(občinska
poveljstva,
poveljstva GZ),
ki izhajajo iz
veljavne
zakonodaje
-natančno
obdelati pravila
gas. službe in
naloge, ki se
opravljajo na
njihovem
področju.
-Seznaniti teč. z
načrt. in
strategijo gas.
taktike v okviru
GZ

OBLIKA
USPOSABLJANJA
POGOJ ZA
UDELEŽBO
(psihofizično iz
zdravstveno
sposoben +)

tečaj

tečaj

tečaj

tečaj

tečaj

tečaj

tečaj

starost 16 let;

-pripravnik, ki
je uspešno
opravil
osnovni tečaj
za gasilca.

-2 leti
aktivnega staža
s činom gasilec,
-60 % uspeh
pri

-2 leti aktiv.
staža kot vodja
skupine
-60 % uspeh
pri

-2 leti aktiv. staža
kot vodja enote
ali gasilec z min.
VI. st. spl. š. izob.
in 3 leti staža v

-1 leto aktiv.
staža kot vodja
enot in spl. š.
izob. III. st. ali
min. 5 let aktiv.

-narejen tečaj
za vodjo enot in
tečaj za
poveljnika gas.
društva in min.
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Tečaj za
višjega
strokovnega
svetovalca
-kandidate
usposobiti za
izvajanje
organizacijskih
in preventivnih
nalog na nivoju
GZ
- seznaniti teč. z
organiziranostjo
gas. org. in
varstvom pred
požari ter
varstvom pred
naravnimi in
drugimi
nesrečami.
-usposobiti teč.
za vzgojo gas.
kadrov v gas.
preventivi..

Tečaj za vodjo v
regiji in državi

Tečaj za visokega
strokovnega
svetovalca
-visoke strokovne
svetovalce
usposobiti za
izvajanje
organizacijskopreventivnih nalog
v regiji in državi.
- natančno seznaniti
teč. z nalogami v
regiji in državi
(regijski svet,
predsedstvo GZS),
ki izhajajo iz
veljavne zakonodaje
in statuta GZS.
-obdelati
organiziranost in
razvoj slovenske
gasilske
organizacije in
organiziranost,
usposabljanje in
delovanje gasilstva
v drugih EU
državah.

tečaj

-člane višjih
poveljstev
usposobiti za
izvajanje nalog
vodij poveljstev v
regiji in državi. –
natančno
seznaniti z
nalogami v regiji
in državi (regijska
poveljstva,
poveljstvo GZS),
ki izhajajo iz
veljavne
-obdelati
organiziranost in
razvoj SLO. gas.
org. in
organiziranost,
usposabljanje in
operativno
organiziranost
gas. v drugih EU
državah.
-seznaniti z načrt.
in strategijo gas.
taktike v okviru
regije in države in
operativnim
vodenjem velikih
intervencij.
seminar

-3 leta aktiv.
staža v gasilski
organizaciji
-opravljena
osnovni in

5 let aktiv. staža
kot član višjih
poveljstev in min.
VI. st. spl. š. izob
ali gasilec z 10 leti

-5 let uspešno in
aktivno delovali kot
višji strokovni
svetovalci
--kandidat mora biti

seminar
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Osnovni tečaj
za gasilca

IZVAJALCI
PROGRAMOV
PREDAVATELJI

PGD s
pridobljenim
soglasjem GZ
-strokovni
predmeti: čin
GČ (gasilski
častnik);
- praktične
vaje: min. čin
NGČ (nižji
gasilski
častnik);
-splošne
vsebine: min.
V. st. spl. š.
izob. na
področju, ki ga

Nadaljevalni
tečaj za
gasilca

Občinsko
poveljstvo s
soglasjem GZ
-strokovni
predmeti: čin
GČ;
- praktične
vaje: min. čin
NGČ;
-splošne
vsebine: min.
V. st. spl. š.
izob. na
področju, ki ga
predava.

Tečaj za vodjo
skupine

Tečaj za vodjo
enote

Tečaj za vodjo
enot

Tečaj za
poveljnika
društva

Tečaj za člana
višjega
poveljstva

sprejemnem
testiranju.

sprejemnem
testiranju.

gas. enoti;
-60 % uspeh pri
sprejemnem
testiranju.

staža kot vodja
enot.

GZ

GZ

GZS

GZS

3 leta aktiv.
staža kot
poveljnik
društva ali
gasilec z 2
letoma aktiv.
staža kot vodja
enot in spl. š.
izob VII. st. ali s
4 leti aktiv.
staža kot vodja
enot in spl. š.
izob VI. st. ali s
7 leti aktivnega
staža kot vodja
enot in spl. š.
izob V. st. ali
min 10 let
aktiv. staža kot
vodja enot
-60% uspeh pri
sprejemnem
testiranju
GZS

-strokovni
predmeti: čin
VGČ (višji GČ);
- praktične
vaje: min. čin
GČ;
-splošne
vsebine: min.
V. st. spl. š.
izob. na
področju, ki ga
predava.

-strokovni
predmeti: čin
VGČ;
- praktične
vaje: min. čin
GČ;
-splošne
vsebine: min. V.
st. spl. š. izob.
na področju, ki
ga predava.

-strokovni
predmeti: čin
VGČ;
- praktične vaje:
min. čin VGČ;
-splošne vsebine:
min. VI. st. spl. š.
izob. na
področju, ki ga
predava.

-strokovni
predmeti: čin
VGČ;
- praktične vaje:
min. čin VGČ;
-splošne
vsebine: min.
VI. st. spl. š.
izob. na
področju, ki ga
predava.
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-strokovni
predmeti: čin
VVGČ (visoki
GČ)
-splošne
vsebine: min.
VI. st. spl. š.
izob. na
področju, ki ga
predava

Tečaj za
višjega
strokovnega
svetovalca
nadaljevalni
tečaj za gasilca spl. š. izob. min.
VI. st.
-60% uspeh pri
sprejemnem
testiranju

Tečaj za vodjo v
regiji in državi

Tečaj za visokega
strokovnega
svetovalca

staža kot član
višjih poveljstev
in spl. š. izob V. st.
-kandidat mora
biti aktiven v
gasilski
organizaciji na
nivoju regije in
države.

aktiven v gasilski
organizaciji na
nivoju regije in
države.

GZS

GZS

-strokovni
predmeti: čin
VVGČ
-splošne
vsebine: min. VI.
st. spl. š. izob. na
področju, ki ga
predava

-strokovni
predmeti: čin
VVGČ
-splošne vsebine:
min. VI. st. spl. š.
izob. na področju,
ki ga predava

-strokovni
predmeti: čin VVGČ
-splošne vsebine:
min. VI. st. spl. š.
izob. na področju, ki
ga predava
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Osnovni tečaj
za gasilca

KRAJ IN
OBJEKTI IZOB.
IN USPOS.

ČAS TRAJANJA
IZOB.
PROGRAMA
UČNE VSEBINE

predava.
Teoretični del:
učilnica.
Praktični del:
ustrezne
površine za
izvajanje
praktičnih vaj.
62 ur – 21 ur
teoretični del,
41 ur
praktični
pouk.
-zaščita telesa
in dihal.
-razvrščanje,
-vozila in
oprema,
-gradbeništvo
in preskrba z
gasilno vodo,
-tehnično
reševanje,
-gasilska
taktika.

Nadaljevalni
tečaj za
gasilca

Tečaj za vodjo
skupine

Tečaj za vodjo
enote

Tečaj za vodjo
enot

Tečaj za
poveljnika
društva

Tečaj za člana
višjega
poveljstva

Tečaj za
višjega
strokovnega
svetovalca

Tečaj za vodjo v
regiji in državi

Tečaj za visokega
strokovnega
svetovalca

Teoretični del:
učilnica.
Praktični del:
ustrezne
površine za
izvajanje
praktičnih vaj.
99 ur – 50 ur
teoretični in
49 ur
praktični
pouk.
-organizacija
gasilstva in
pravne
osnove,
-zaščita telesa
in dihal,
-prva pomoč,
-požarna
preventiva,
-razvrščanje,zaščita in
reševanje,
-elektrika,
-vozila in
oprema,
-požar in
nevarne snovi,
-gradbeništvo
in preskrba z
gasilno vodo,
-tehnično
reševanje,
-gasilska
taktika.

Teoretični del:
učilnica.
Praktični del:
ustrezne
površine za
izvajanje
praktičnih vaj.
56 ur – 41 ur
teoretični in 15
ur praktični
pouk .

Teoretični del:
učilnica.
Praktični del:
ustrezne
površine za
izvajanje
praktičnih vaj.
87 ur – 62 ur
teoretični in 25
ur praktični
pouk.

Teoretični del:
učilnica.
Praktični del:
ustrezne
površine/poligon
za izvajanje
praktičnih vaj.
79 ur – 62 ur
teoretični in 17
ur praktični
pouk.

Izobraževalni
center za
zaščito in
reševanje na
Igu.

Izobraževalnem
centru za
zašcito in
reševanje na
Igu.

Izobraževalni
center za
zaščito in
reševanje na
Igu.

Izobraževalni
center za zaščito
in reševanje na
Igu.

Izobraževalni
center za zaščito in
reševanje na Igu.

47 ur – 33 ur
teoretični in 14
ur praktični
pouk.

75 ur – 67 ur
teoretični in 8
ur praktični
pouk.

34 ur – 30 ur
teoretični in 4
ure praktični
pouk.

20 ur – 19 ur
teoretični pouk in
1 ura praktičnega
pouka.

11 ur teoretičnega
pouka.

-organizacija
gasilstva in
pravne osnove,
-vzgoja
osebnosti
gasilca,
-izobraževanje,
-varstvo in
zdravje pri
delu,
-zaščita telesa
in dihal,
-požarna
preventiva,
-razvrščanje,
-zaščita in
reševanje,
-elektrika,
-radijske zveze,
-vozila in
oprema,
-gradbeništvo
in preskrba z
gasilno vodo,
-tehnično
reševanje,
-gasilska

-organizacija
gasilstva in
pravne osnove,
-vzgoja
osebnosti
gasilca,
-izobraževanje,
-varstvo in
zdravje pri
delu,
-zaščita telesa
in dihal,
-požarna
preventiva,
-razvrščanje,
-elektrika,
-informatika,
-radijske zveze,
-strojništvo,
-vozila in
oprema,
-požar in
nevarne snovi,
-gradbeništvo
in preskrba z
gasilno vodo,
-tehnično

- organizacija
gasilstva in
pravne osnove,
- vzgoja
osebnosti gasilca,
- izobraževanje,
- varstvo in
zdravje pri delu,
- prva pomoč,
- požarna
preventiva,
- razvrščanje,
- zaščita in
reševanje,
- ocena
ogroženosti,
- elektrika,
- informatika,
- radijske zveze,
- vozila in
oprema,
- gradbeništvo in
preskrba z
gasilno vodo,
- tehnično
reševanje,
- gasilska taktika.

−organizacija
gasilstva in
pravne osnove,
−vzgoja
osebnosti
gasilca,
−izobraževanje,
−varstvo in
zdravje pri delu,
−požarna
preventiva,
−razvrščanje,
−informatika,
−vozila in
oprema,
−tehnično
reševanje,
−gasilska
taktika.

-organizacija
gasilstva in
pravne osnove.
-vzgoja
osebnosti
gasilca,
-izobraževanje,
-varstvo in
zdravje pri
delu,
-požarna
preventiva,
-zaščita in
reševanje,
-ocena
ogroženosti,
-informatika,
-vozila in
oprema,
-požar in
nevarne snovi,
-gradbeništvo
in preskrba z
gasilno vodo,
-gasilska
taktika.

-organizacija
gasilstva in
pravne osnove,
-vzgoja
osebnosti
gasilca,
-izobraževanje,
-požarna
preventiva,
-zaščita in
reševanje,
-informatika.

-organizacija
gasilstva in
pravne osnove,
-izobraževanje,
ocenaogroženosti,
-vozila in oprema,
-gasilska taktika.

-organizacija
gasilstva in pravne
osnove,
-izobraževanje,
-ocena ogroženosti.
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za gasilca

Nadaljevalni
tečaj za
gasilca

Tečaj za vodjo
skupine

Tečaj za vodjo
enote

taktika.

reševanje,
-gasilska
taktika.
-preverjanje
znanja se
opravi iz
strokovnih
predmetov
ustno in
teoretičnih
predmetov
pisno ali ustno
ali oboje,
-znanje
kandidatov se
ocenjuje z
ocenami od 1
do 5 in
opisnimi
ocenami,
-tečajnik
pripravi
zaključno
nalogo s
področja
gasilske
taktike.
metoda
predavanja,
razgovora,
demonstracije,
praktičnih
primerov in
praktično delo
NIŽJI GASILSKI
ČASTNIK

PREVERJANJE
ZNANJA

-ne opravlja se
formalnega
preizkusa
znanja,
-vodi se
evidenca
prisotnosti na
usposabljanju
in sprotno
spremljanje in
ocenjevanje
udeležencev z
dihotomno
lestvico
ocenjevanja:
uspešno,
neuspešno.

-preverjanje
znanja se
opravi iz vseh
predmetov
ustno ali
pisno,
-znanje
kandidatov se
ocenjuje z
ocenami od 1
do 5 in
opisnimi
ocenami.

-preverjanje
znanja se
opravi iz vseh
predmetov
ustno ali pisno
ali oboje,
-znanje
kandidatov se
ocenjuje z
ocenami od 1
do 5 in
opisnimi
ocenami.

UČNE METODE

metoda
predavanja,
razgovora,
demonstracije,
praktičnih
primerov in
praktično delo
GASILEC
PRIPRAVNIK

metoda
predavanja,
razgovora,
demonstracije,
praktičnih
primerov in
praktično delo
GASILSEC

metoda
predavanja,
razgovora,
demonstracije,
praktičnih
primerov in
praktično delo
VIŠJI GASILEC

NAZIV

Tečaj za vodjo
enot

Tečaj za
poveljnika
društva

Tečaj za člana
višjega
poveljstva

Tečaj za
višjega
strokovnega
svetovalca

Tečaj za vodjo v
regiji in državi

Tečaj za visokega
strokovnega
svetovalca

-preverjanje
znanja se opravi
iz strokovnih
predmetov ustno
in teoretičnih
predmetov pisno
ali ustno ali
oboje,
-znanje
kandidatov se
ocenjuje z
ocenami od 1 do
5 in opisnimi
ocenami,
-tečajnik pripravi
zaključno nalogo
s področja
gasilske taktike.

-preverjanje
znanja se
opravi iz
strokovnih
predmetov
ustno in
teoretičnih
predmetov
pisno ali ustno
ali oboje,
-znanje
kandidatov se
ocenjuje z
ocenami od 1
do 5 in opisnimi
ocenami,
-tečajnik
pripravi
zaključno
nalogo s
področja
gasilske taktike.

-preverjanje
znanja se
opravi iz
strokovnih
predmetov
ustno in
teoretičnih
predmetov
pisno ali ustno
ali oboje,
-znanje
kandidatov se
ocenjuje z
ocenami od 1
do 5 in
opisnimi
ocenami,
-tečajnik
pripravi
zaključno
nalogo s
področja
gasilske taktike.

-preverjanje
znanja se opravi
pisno ali ustno
ali oboje,
-znanje
kandidatov se
ocenjuje z
ocenami od 1 do
5 in opisnimi
ocenami,
-tečajnik
pripravi
zaključno
seminarsko
nalogo, vezano
na gasilsko
organizacijo,
njegovo delo in
strokovno
usposobljenost.

-udeleženci
seminarja morajo
pripraviti
zaključno nalogo
s področja
gasilske tematike.

-udeleženci
seminarja morajo
pripraviti zaključno
nalogo s področja
gasilske tematike.

metoda
predavanja,
razgovora,
demonstracije,
praktičnih
primerov in
praktično delo
GASILSKI
ČASTNIK

metoda
predavanja,
razgovora,
demonstracije,
praktičnih
primerov in
praktično delo
VIŠJI GASILSKI
ČASTNIK

metoda
predavanja,
razgovora,
demonstracije,
praktičnih
primerov in
praktično delo
VIŠJI GASILSKI
ČASTNIK

metoda
predavanja,
razgovora,
metoda razlag
pojasnjevanja in
metoda risanja

metoda
predavanja,
razgovora,
metoda razlag
pojasnjevanja in
metoda risanja

metoda predavanja,
razgovora, metoda
razlag,pojasnjevanja

VIŠJI GASILSKI
ČASTNIK
ORGANI. SMERI

VISOKI GASILSKI
ČASTNIK

Vir: Lastni prikaz. (povzeto po: Izobraževalni programi pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot. (2007). str 1–94)
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INTERPRETACIJA TABELE ŠT. 3: TEMELJNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
1. NAMEN UČNIH PROGRAMOV
Prostovoljni gasilci morajo biti v skladu z Zakonom o gasilstvu usposobljeni za
opravljanje nalog gašenja in reševanja v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč.
2. OBLIKE USPOSABLJANJA UČNIH PROGRAMOV
Vsi izobraževalni programi se izvajajo v obliki tečaja, z izjemo tečaja za vodjo v regiji in
državi in tečaja za visokega strokovnega svetovalca, ki poteka v obliki seminarja.
3. UDELEŽENCI UČNIH PROGRAMOV
Usposabljanja se lahko udeležijo člani gasilske organizacije, ki želijo opravljati
operativne naloge v gasilski enoti.
Pogoj za usposabljanje
Pogoj za usposabljanje je določen v Izobraževalnih programih za pripadnike
prostovoljnih gasilskih enot.
Osnovnega tečaja za gasilca se lahko udeležijo vsi člani gasilske organizacije, ki želijo
delovati na operativnem področju v gasilski enoti. Pogoj je, da je pripravnik dopolnil 16
let starosti in je psihofizično in zdravstveno sposoben opravljati operativne naloge v
gasilstvu. Na nadaljevalni tečaj gre lahko gasilec pripravnik, takoj ko opravi osnovni
tečaj za gasilca.
Pri nadaljnjih tečajih pa je pogoj: opravljen določen tečaj, čas aktivnega gasilskega staža
z določenim činom, določena stopnja šolske izobrazbe ter predhodno testiranje oz.
sprejemni izpit iz vsebin iz prejšnjega tečaja, ki ga mora tečajnik opraviti s 60 %
uspehom. Poleg vsega naštetega je pogoj tudi psihofizična in zdravstvena sposobnost za
opravljanje operativnih nalog v gasilstvu.
4. NOSILCI IN IZVAJALCI UČNIH PROGRAMOV
Nosilec usposabljanja je Gasilska zveza Slovenije.
Izvajalec usposabljanja pri osnovnem tečaju za gasilca je gasilsko društvo, katerega član
je gasilec pripravnik, ob pridobljenem soglasju gasilke zveze. Pri nadaljevalnem tečaju za
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gasilca je izvajalec občinsko poveljstvo, ki mora prav tako 15 dni pred izvedbo tečaja od
svoje gasilske zveze dobiti soglasje za izvedbo tečaja.
Izvajalec tečaja za vodjo skupine in tečaja za vodjo enote je lokalna gasilska zveza, pri
nadaljnjih tečajih pa je izvajalec Gasilska zveza Slovenije.
Učne programe pri osnovnem in nadaljevalnem tečaju za gasilca izvajajo predavatelji, ki
morajo za strokovne predmete imeti najmanj čin gasilski častnik, za izvajanje praktičnih
vaj pa vsaj čin nižji gasilski častnik. Za poučevanje splošnih vsebin pa je zahtevana
najmanj V. stopnja izobrazbe na področju, ki ga predavajo. Zahteve v zvezi s činom in
stopnjo izobrazbe predavateljev za nadaljnje tečaje se stopnjujejo, tako mora imeti
predavatelj na tečaju za visokega strokovnega svetovalca, ki predava strokovne
predmete, najmanj čin visoki strokovni svetovalec ali visoki gasilski častnik. Za
poučevanje splošnih vsebin pa mora imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe na področju, ki
ga predava.
Pri vseh predavateljih pa je poleg prej zahtevanega priporočljivo, da opravijo tečaj
specialnosti inštruktor ali predavatelj.
5. KRAJ IN OBJEKTI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
Teoretično usposabljanje se izvaja v učilnici, praktično pa na ustreznih površinah za
izvajanje praktičnih vaj, lahko pa se izvaja tudi na poligonu Izobraževalnega centra za
zaščito in reševanje na Igu. Pri tečaju za vodjo enot in nadaljnjih izobraževalnih
programih pa izobraževalni program nujno poteka na Izobraževalnem centru za zaščito
in reševanje na Igu.
6. ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA
Čas trajanja izobraževanja in usposabljanja je pri vsakem programu drugačen. Najkrajši
zahtevani čas trajanja izobraževanja in usposabljanja je predviden pri tečaju za višjega
strokovnega svetovalca, kjer je predvidenih 34 ur, od tega 30 ur teoretičnega dela in 4
ure praktičnega dela. Najdaljši čas trajanja pa je predviden za nadaljevalni tečaj za
gasilca, katerega trajanje je 99 ur, od tega 50 ur teoretičnega in 49 ur praktičnega dela.
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Tečaj za vodjo v regiji v državi in tečaj za visokega strokovnega svetovalca, ki se izvajata
v obliki seminarja, pa sta nekoliko krajša, in sicer je predvidenih 20 ur za tečaj za vodjo v
regiji v državi in 11 ur za tečaj za visokega strokovnega svetovalca.
7. UČNE VSEBINE IN PREVERJANJE ZNANJA
Učne vsebine se od učnega programa do programa razlikujejo v številu predmetov,
obsegu in težavnosti le-teh. Vsebine pri nadaljnjih učnih programih so nadgradnja
znanja, ki ga gasilec pridobi na osnovnem in nadaljevalnem tečaju in se dopolnjuje, zato
se pred začetkom tečaja preverja znanje s predhodnega tečaja, ki ga mora tečajnik
opraviti z minimalnim 60 % uspehom. Podrobno so opredeljeni z Zakonom o gasilstvu
predpisanih izobraževalnih programih za pripadnike prostovoljnih gasilskih enot.
(Izobraževalni programi pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot 2007, str. 1-94)
Preverjanje znanja mora kandidat opraviti iz vseh predmetov in je lahko ustno ali pisno,
pri nekaterih tečajih lahko tudi kombinirano, pri drugih tečajih pa mora biti preverjanje
znanja nekaterih vsebin samo ustno. Znanje kandidatov se ocenjuje z ocenami od 1 do 5,
s poudarkom na opisnem ocenjevanju (nezadostno, zadostno, dobro, prav dobro,
odlično). Praktični del pa se ocenjuje pri izvajanju vaj.
8. UČNE METODE IN UČNA SREDSTVA
Priporočljive učne metode za izvajalce programov so metoda predavanja, razgovora,
demonstracije, praktičnih primerov in praktično delo.
Učna sredstva so gasilsko orodje, gasilska vozila s pripadajočo opremo, predpisana
literatura, priporočljiva pa so tudi avdiovizualna sredstva (računalnik, projektor,
grafoskop in videorekorder).
4.1.2 IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDOBITEV SPECIALNOSTI
Izobraževanje in usposabljanje za pridobitev specialnosti poteka v obliki tečajev,
seminarjev, vaj in urjenj. Z uspešno opravljenim izobraževanjem za specialnosti gasilec
dobi naziv specialnosti, ki jo je opravil. Oznake specialnosti gasilec nosi nad levim žepom
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gasilske delovne obleke. Po že opravljenem tečaju se lahko organizirajo tudi obnovitveni
tečaji, z namenom da gasilci obnovijo in dopolnijo svoje znanje iz že opravljene
specialnosti. Izobraževalni programi so zasnovani podobno kot temeljni učni programi,
le da so tu vsebine bolj ozko usmerjene, vezane le na specialnost, za katero je program
predviden, ter da se daje večji poudarek praktičnemu delu. Izobraževanja in
usposabljanja potekajo v osrednjem izobraževalnem centru za zaščito in reševanje
(ICZR) na Igu ali pa v podenotah v Pekrah in Sežani. V spodnji tabeli je predstavljeno
izobraževanje in usposabljanje za specialnosti ter pogoj za pristop k izobraževalnemu
programu (Posebna pravila gasilske službe 2010, str. 15–18).
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Tabela 4: Dopolnilna strokovna izobraževanja in usposabljanja
Področje
Strojništvo

Specialnost

Oznaka

Pogoj za pristop

strojnik
strojnik avtolestve
orodjar

STR
STAL
ORD

nadaljevalni tečaj za gasilca
izpit za STR in izpit za voznika vozil C-kategorije
izpit za vodjo skupine in strojnika

uporabnik dihalnega aparata
skrbnik
dihalnih
zaščitnih
naprav

IDA
SDZN

izpit za gasilca
tečaj za vodjo enote, tečaj za IDA in spl. š. izob. min.
IV. st.

Modul A
Modul B
Modul C

GNPA
GNPB
GNPC

tečaj za IDA
tečaj za gašenje požarov – modul A
tečaj za gašenje požarov – modul B

uporabnik radijskih postaj
inštruktor radijskih zvez

URP
IRP

izpit za gasilca
izpita za vodjo skupine in uporabnika radijskih
postaj in spl. š. izob. min. IV. st.

tehnični reševalec

TR

izpit za gasilca in spl. š. izob. min. III. st.

NS

izpit za vodjo skupine in tečaj za IDA ter spl. š. izob.
min. IV. st.

gašenje požarov v naravnem
okolju

GNO

izpit za gasilca

reševalec na vodi
vodja čolna
potapljač *
potapljač **
potapljač ***

RNV
VČOL
PTI
PTII
PTIII

sodnik gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin

SOD

izpit za gasilca
izpit za vodjo skupine.
izpit za gasilca
izpit za vodjo skupine in potapljača *
izpit za vodjo skupine, voditelja čolna in potapljača
**
izpit za vodjo enote

inštruktor
predavatelj

INŠ
PRED

izpit za vodjo enot in spl. š. izob. min. V. st.
izpit za člana višjih poveljstev ali izpit za višjega
strokovnega svetovalca in spl. š. izob. min. VI. st.

bolničar

BOL

izpit za gasilca

informatik

INF

izpit za gasilca

vodja članic

VČL

izpit za vodjo enote in min IV. st. spl. š. izob ali izpit
za višjega strokovnega svetovalca

mentor mladine
mentor mladine I

MEN
MENI

tečaj za vodjo skupine in spl. š. izob. min. IV. st.
tečaja za vodjo skupine in mentorja mladine in spl.
š. izob. min. V. st.

preventivec

PREV

tečaj za vodjo enot ali izpit za viš. strok. svetovalca

Zaščita dihal

Gašenje
požarov

notranjih

Radijske zveze

Tehnično reševanje
Nevarne snovi
reševalec ob nesrečah
nevarnimi snovmi

z

Požari v naravi

Reševanje na vodi

Ocenjevanje gasilskošportnih tekmovalnih
disciplin
Poučevanje

Prva pomoč
Informatika
gasilstvu

v

Vodenje članic

Vodenje mladine

Preventiva

Vir: Lastni prikaz (povzeto po: Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev. (2010). str. 15– 18)
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4.2

STALNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE GASILCEV

Gasilske organizacije posvečajo veliko pozornosti stalnemu oz. permanentnemu
izobraževanju in usposabljanju operativnih enot. Znanje in učinkovito rokovanje z
gasilskim orodjem, reševalno opremo ter gasilsko tehniko, ki je je glede na potrebe
modernega sveta vsako leto več, je namreč predpogoj za kvalitetno in varno opravljanje
gasilskega poslanstva. Gasilske organizacije tako z namenom stalne strokovne in fizične
usposobljenosti gasilcev organizirajo permanentno oz. stalno izobraževanje in
usposabljanje, ki se izvaja v obliki (Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih
gasilcev 2010, str. 19):
– seminarjev in posvetov s teoretičnim ter praktičnim spoznavanjem novosti na
gasilskem in požarnovarnostnem področju,
– taktičnih vaj in nastopov z gasilsko-tehničnimi sredstvi ter
– gasilskih in gasilsko-športnih tekmovanj in priprav za tekmovanja.
4.2.1 GASILSKE VAJE
Gasilske vaje predstavljajo eno izmed oblik stalnega izobraževanja in usposabljanja, ki
jih lahko organizirajo prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze, poveljstva in gasilska
šola (Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev 2010, str. 20). Te oblike
izobraževanja in usposabljanja so se na Slovenskem gasilci posluževali skozi celotno
zgodovino. V knjigah, ki govorijo o zgodovini gasilstva (Božič 1968, Balkovec Debevec
2001, Dular 1969, Sever - Nani 1997 …), lahko zasledimo, da so bile gasilske vaje zelo
pomembne. Potekale so redno, vsak teden, in če se jih kateri od gasilcev brez razloga ni
udeležil, je bil za to sankcioniran, lahko tudi z izključitvijo iz gasilske organizacije.
Pravila gasilske službe (Pravila gasilske službe 2010, str. 7753) določajo, da morajo biti
skupinska usposabljanja gasilske enote ali več gasilskih enot določena v terminskih
načrtih gasilskih organizacij oziroma izvajalcev usposabljanja. Načrt urjenja za določeno
obdobje mora vsebovati praviloma vse elemente zahtevnosti, ki se lahko pojavijo v
dejanskih gasilskih intervencijah, ter vsa področja delovanja gasilske organizacije. Vodja
usposabljanja oziroma gasilec, ki ga vodja pooblasti, mora za vse oblike skupinskega
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usposabljanja evidentirati: opis opravljene vaje, seznam udeležencev, uporabljene
priprave, naprave, sredstva, varnostna navodila in postopke ter čas trajanja urjenja.
4.2.2 GASILSKA TEKMOVANJA
Gasilska tekmovanja so namenjena preverjanju in pridobitvi strokovne in fizične
sposobnosti gasilcev ter spoznavanju in utrjevanju medsebojnih odnosov in izmenjavi
izkušenj. Tekmovanja so lahko: društvena, meddruštvena, občinska, tekmovanja gasilske
zveze, regijska, državna, mednarodna, pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije in
tekmovanja v počastitev dogodkov ali spomina na osebe, ki imajo izjemne zasluge za
razvoj in napredek gasilstva. Lahko se jih udeležijo gasilske enote iz Slovenije in drugih
držav. V primeru udeležbe slovenskih enot na tekmovanju v tujini morajo le-te dobiti
soglasje poveljnika Gasilske zveze Slovenije, razen za udeležbo na obmejnih
tekmovanjih, za katere daje soglasje regijski poveljnik. Navodila za izvedbo gasilskih
tekmovanj so podrobno opisana v Pravilih za gasilske in gasilsko-športne tekmovalne
discipline (Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev 2010, str. 24–25).
Tekmovalne enote so glede na starost in spol razvrščene v naslednje tekmovalne
kategorije (prav tam, str. 25):
• pionirji (od 7 do 11 let);
• pionirke (od 7 do 11 let);
• mladinci (od 12 do 16 let);
• mladinke (od 12 do 16 let);
• člani A (dopolnjenih 16 let in več);
• člani B (30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 63 let);
• članice A (dopolnjenih 16 let in več);
• članice B (30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 55 let);
• starejši gasilci (starost tekmovalca: 58 let in več);
• starejše gasilke (starost tekmovalke: 48 let in več);
• poklicni gasilci A;
• poklicni gasilci B (30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 63 let).
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Tabela 5: Vrste tekmovalnih disciplin
PIONIRJI/KE

MLADINCI/KE

ČLANI/CE A

ČLANI/CE B

Vaja z
vedrovko za
pionirje in
pionirke.
Vaja z
vedrovko za
pionirje in
pionirke.
Štafeta s
prenosom vode
za pionirje in
pionirke.
Štafeta na 400
m z ovirami za
pionirje in
pionirke.
Vaja
razvrščanja za
pionirje in
pionirke,

Vaja z ovirami
za mladince in
mladinke.

Vaja z motorno
brizgalno.

Vaja z motorno
brizgalno.

Mokra vaja s
hidrantom za
mladince in
mladinke.
Štafeta na 400
m z ovirami za
mladince in
mladinke.
Vaja
razvrščanja za
mladince in
mladinke.
Vaja z ovirami
za mladince in
mladinke,

Taktična mokra Taktična mokra Taktična mokra
vaja.
vaja.
vaja.
Vaja v spajanju
sesalnega voda.

Vaja v spajanju
sesalnega voda.

STAREJŠI
GASILCI
Vaja z motorno
brizgalno.

Vaja v spajanju
sesalnega voda.

Štafeta na 400
Štafeta na 400
Štafeta na 400
m z ovirami za m z ovirami za m z ovirami.
člane in članice. člane in članice.
Vaja
Vaja
Vaja
raznoterosti – 9 raznoterosti – 9 raznoterosti – 9
tekmovalcev,
tekmovalcev,
tekmovalcev,
Vaja
raznoterosti – 7
tekmovalcev,
Vaja s
hidrantom – 7
tekmovalcev,
Teoretično

Vaja
raznoterosti – 7
tekmovalcev,
Vaja s
hidrantom – 7
tekmovalcev,

Vaja
raznoterosti – 7
tekmovalcev,
Vaja s
hidrantom – 7
tekmovalcev,

testiranje,
Vaja
Vaja
Vaja
razvrščanja,
razvrščanja,
razvrščanja,
Vir: Lastni prikaz (povzeto po: Pravila gasilskih in gasilsko-športnih tekmovalnih
disciplin. (2011). Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije, str. 1–288)
Zgornja tabela prikazuje vrste tekmovalnih disciplin. Tekmovanja potekajo s sedmimi ali
devetimi tekmovalci ter pri štafeti z osmimi ali devetimi tekmovalci. Vse tekmovalne
enote tekmujejo v treh kategorijah. Prvi dve sta štafeta in vaja razvrščanja. Pionirji in
pionirke tekmujejo še v vaji z vedrovko, mladinci pa v vaji z ovirami ali pa v mokri vaji s
hidrantom. Pri članih in članicah A in B kategorije so poleg prvih dveh najpogostejše
vaje: vaja z motorno brizgalno, taktična mokra vaja, vaja v spajanju sesalnega voda,

62

Razvoj izobraževanja prostovoljnih gasilcev v Medvodah

medtem ko je pri starejših gasilcih in gasilkah najpogostejša vaja raznoterosti
tekmovalcev s sedmimi ali devetimi tekmovalci.
4.2.3 GASILSKI POSVETI
Gasilski posveti so v prvi vrsti namenjeni seznanjanju članov z aktualnostmi in novostmi
na področju gasilstva in požarnega varstva. Poleg tega pa je njihov namen tudi v
navezovanju novih stikov in seznanjanju z delovanjem gasilcev po posameznih regijah.
Udeleženci posvetov se torej seznanijo z novostmi na operativnem in organizacijskem
področju, aktivno sodelujejo v različnih delavnicah in si tako pridobivajo znanja za lažje
in boljše delo v gasilstvu (Ženske v vrstah slovenskega gasilstva 2010).
Tovrstni posveti se lahko organizirajo na nivoju gasilskih zvez, na nivoju regij ali pa na
nivoju Gasilske zveze Slovenije v obliki letnega srečanja članov in članic gasilske
organizacije (Programske usmeritve 15. kongres GZS 2008, str. 9–10).
4.2.4 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE GASILSKE MLADINE
Za gasilsko organizacijo je mladina izredno pomembna, saj predstavlja nadaljnji razvoj
ter prostovoljstvo in humanitarno poslanstvo gasilske organizacije. Gasilska organizacija
ne skrbi le za izobraževanje polnoletnih članov gasilske organizacije, ampak tudi za
izobraževanje gasilske mladine. Za mladino so predvideni izobraževalni programi za
pridobitev čina, za pridobitev preventivne značke ter za pridobitev veščine. Poleg
tečajev pa se mladina izobražuje tudi z udeležbo na tekmovanjih, gasilskih kvizih in v
gasilski orientaciji. V Pravilniku o delovanju mladih v gasilski organizaciji je opredeljena
vloga mladih v gasilski organizaciji ter njihovo izobraževanje.
Pionirji, mladinci in gasilci pripravniki opravljajo usposabljanje in izpite v prostovoljnih
gasilskih društvih oziroma gasilski zvezi. Pogoj za pristop kandidatov k opravljanju
izpita za pionirja ali mladinca je najmanj šestmesečni staž v prostovoljnem gasilskem
društvu ter sodelovanje na gasilskih vajah v tekočem letu ali udeležba na enem od
gasilskih tekmovanj. Poleg že navedenega pa je pogoj za pristop k izpitu še opravljen
tečaj za pridobitev določene preventivne značke, ki ga organizira prostovoljno gasilsko
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društvo, ter pridobljena najmanj ena izmed veščin, ki so predvidene za mladino v
določeni starosti (Pravilnik o delovanju mladih v gasilskih organizacijah 2011, str 2–4).
Tabela 6: Pogoj za pristop k izpitu za pionirja ali mladinca
Pionir gasilec (7. –
11. leta)
Bronasta
preventivna značka.

Mladinec gasilec
(12. – 13. leta)
Srebrna
preventivna značka.

Ena od predvidenih
veščin za pionirja
gasilca
(preventivec,
plavalec, kolesar).

Mladinec gasilec
(14. – 16. Leta)
Zlata preventivna
značka.

Ena od predvidenih
veščin za mladinca–
gasilca
(kurir,
arhivar,
naravoslovec–
gozdar, likovnik).
Vir: Lastni prikaz (povzeto po: Pravilnik o

Gasilec pripravnik
(16. – 18. Leta)
Glej tabelo Temeljni
izobraževalni
programi.

Ena od predvidenih
veščin
za
mladinca– gasilca
(bolničar,
vodič,
računalničar,
novinar– fotograf).
delovanju mladih v gasilskih organizacijah.

(2011). Dostopno na: http://www.gasilec.net/operativa/mladina, str. 3)
Za preverjanje znanja se imenuje tričlanska komisija (predsednik, izpraševalec in član
komisije), ki jo na predlog mladinske komisije imenuje Upravni odbor prostovoljnega
gasilskega društva. Preverjanje znanja je lahko pisno ali ustno, uspešno pa ga opravijo
kandidati, ki dosežejo 75 % točk na končnem testiranju. Po končanem preverjanju
znanja organizator tečaja za čine mladih v gasilski organizaciji pripravi zapisnik o
opravljenem izpitu, na podlagi katerega se izdela seznam kandidatov, ki so uspešno
opravili izpit. Listino o opravljenem izpitu izda Gasilska zveza Slovenije, potrdilo o
opravljeni veščini in opravljeni preventivni znački pa prostovoljno gasilsko društvo na
podlagi zapisnika izpitne komisije (Pravilnik o delovanju mladih v gasilskih
organizacijah 2011, str. 3–4).
Slika 6: Čini – mladina
MLAJŠI PIONIR STAREJŠI PIONIR MLADINEC

Vir: Gasilski znaki in čini. (b. l.). Dostopno na: http://www.gasilci-hoce.si/zavas/gasilski-simboli/znaki-in-cini.html
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Slika 7: Veščine gasilske mladine

Vir:

Izobraževanje

in

veščine.

http://www.gasilec.net/operativa/mladina/vescine
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5 FINANCIRANJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV
Dejavnosti gasilske organizacije se financirajo s pomočjo sredstev, ki jih organizacija
prejme iz (Zakon o gasilstvu 2005, str. 12216):
•

proračuna Republike Slovenije in občine;

•

sredstev zavarovalnic in gospodarskih družb;

•

dohodkov iz lastnih dejavnosti;

•

prispevkov in daril fizičnih in pravnih oseb;

•

drugih virov.

Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva za (Zakon o varstvu pred
požarom, str. 322–323):
1. upravne, strokovne, nadzorne in informacijske naloge na področju varstva pred
požarom;
2. posebne oblike izobraževanja za varstvo pred požarom in gasilstvo;
3. znanstveno-raziskovalno delo na področju varstva pred požarom;
4. dejavnosti varstva pred požarom, kadar jih v javnem interesu zagotavlja država;
5. sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih gasilskih enot širšega
pomena;
6. sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot;
7. sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom;
8. izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom.
Za financiranje osnovnih dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev je odgovorna občina
oziroma lokalna skupnost. 6. člen Zakona o gasilstvu (2005, str. 12209–12210) nalaga
občini dolžnost, da na podlagi načrta varstva pred požarom zagotavlja sredstva za:
1. redno delovanje gasilskih enot;
2. gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva
za opazovanje, obveščanje in alarmiranje;
3. vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;
4. izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;
5. gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva;
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6. povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;
7. povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva;
8. opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
5.1

FINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V PROSTOVOLJNIH

GASILSKIH DRUŠTVIH
Za izobraževanje in usposabljanje članov prostovoljnih gasilskih društev skrbi občina
preko gasilske organizacije. Temeljna izobraževanja in usposabljanja se financirajo v
skladu z določili Zakona o gasilstvu in na podlagi programa dela iz proračuna občine
(Izobraževalni programi pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot 2007, str. 1–94).
Izobraževanja za pridobitev specialnosti pa v določenih primerih financirajo gasilske
zveze ali pa Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje in Gasilska zveza
Slovenije (Zakon o gasilstvu 2005, str. 12209–12214).
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6 RAZISKOVALNI DEL: OD GASILSKIH DRUŠTEV DO GASILSKE ZVEZE
MEDVODE
6.1

OBČINA MEDVODE

Občina Medvode meri 77,46km2. Obsega 31 naselij, v katerih po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije za leto 2012 prebiva skupaj okoli 15.618 prebivalcev. Na jugu
meji na Mestno občino Ljubljana, na zahodu na občino Dobrova - Polhov Gradec, na
vzhodu na občino Vodice, na severozahodu na občino Škofja Loka in na severu na občino
Kranj.
Medvode z okolico so bile naseljene že zelo zgodaj. Ime so dobile zaradi svoje lege na
sotočju rek Save in Sore, izhaja pa iz nemškega poimenovanja »Zwischen den Wässern«
(prevod: med vodama). Kraj se je začel bolj razvijati konec 15. stoletja, ko je bil
postavljen most čez reko Soro (Občina Medvode – zgodovina 2012). Leta 1862 je kraj
dobil pošto, od 14. decembra 1870 dalje pa poteka preko Medvod tudi železniška proga
Ljubljana–Jesenice–Trbiž. Prebivalstvo se je ukvarjalo predvsem s kmetijstvom. Na
začetku 20. stoletja pa se je v Medvodah začela razvijati tudi industrija. Že pred tem
časom je začela v Medvodah delovati še danes delujoča papirnica Goričane, ki je bila
ustanovljena leta 1740 v Škofiji Loki, leta 1785 pa je začela delovati v vasi Ladja v občini
Medvode (Zgodba o papirju b. l.). Leta 1906 je bila postavljena tovarna olja, danes Color.
V letu 1934 je bila postavljena tekstilna tovarna Medič in Miklavc, leta 1938 pa tovarna
posebnih mizarskih izdelkov, kasneje Sora. Leta 1947 je bila ustanovljena tovarna
plastičnih mas in tesnil Donit, tudi Tesnilka, od leta 1952 pa obratuje tudi
hidroelektrarna na Savi (Občina Medvode 2012).
Z razvojem industrije se je večalo tudi prebivalstvo v Medvodah. Posledično so morali
širiti infrastrukturo, tovarne so pričele za svoje delavce graditi stanovanjske objekte in
bloke, širiti pa se je začelo tudi gostinstvo, trgovina ter turizem.
Danes v občini Medvode najdemo šole in vrtce, zdravstveni dom, knjižnico, glasbeno
šolo, trgovski center, zadrugo, banko, pošto, policijo, večnamensko športno dvorano,
nogometno, košarkarsko, odbojkarsko in balinarsko igrišče, kegljišče, HE Medvode ter
industrijske in gostinske objekte.
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6.1.1 POTENCIALNE NARAVNE IN DRUGE NESREČE V OBČINI MEDVODE
V občini Medvode se ljudje srečujejo z različnimi naravnimi in drugimi nesrečami.
Medvode ležijo na tektonski prelomnici, ki lahko povzroča zemeljske potrese do osme
stopnje po MSK lestvici. Zaradi geografske lege pa so prisotne tudi ujme z viharji ter žled.
Pozimi se žled pojavlja zlasti v Polhograjskih Dolomitih, poleti pa je tam suša in
pomanjkanje pitne vode. Za oskrbo prebivalstva s pitno vodo ob naravnih in drugih
nesrečah ima občina Medvode razporejene štiri cisterne za prevoz pitne vode. Cisterne
se nahajajo v Prostovoljnem gasilskem društvu Sp. Pirniče – Vikrče - Zavrh,
Prostovoljnem gasilskem društvu Smlednik, Prostovoljnem gasilskem društvu Sora in
Prostovoljnem gasilskem društvu Preska - Medvode. Nevarnost predstavljata tudi reki
Sava in Sora, ki tečeta skozi Medvode in zlasti v spomladanskem in jesenskem obdobju
predstavljata možnost poplav.
Dobro razvita drobna obrt in industrija, predvsem kemična in papirna, predstavljata
potencialni vir delovnih in ekoloških nesreč. Prometna infrastruktura, ceste in železnica
pa predstavljajo možnost prometnih in ekoloških nesreč.
Poleg tega pa poseljenost, industrija in bogato naravno okolje z veliko gozdovi
predstavljajo možnost požarnih nesreč v bivalnem, industrijskem in naravnem okolju
(Občina Medvode – civilna zaščita in požarna varnost 2012).
6.1.2 GASILSKA ZVEZA MEDVODE
Gasilska zveza Medvode je mlada gasilska zveza, ustanovljena leta 1995. Vanjo se
povezuje 6 prostovoljnih gasilskih društev:
Prostovoljno gasilsko društvo Preska Medvode,
Prostovoljno gasilsko društvo Smlednik,
Prostovoljno gasilsko društvo Sora,
Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje,
Prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče,
Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče - Vikrče - Zavrh.
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Pred njeno ustanovitvijo so se ta društva povezovala v župo Ljubljansko, izjema sta le
Prostovoljno gasilsko društvo Smlednik in Prostovoljno gasilsko društvo Sora, ki sta se
povezovala, prvi v župo Kranjsko in drugi v župo Škofjeloško. V obdobju med leti 1933–
1956 so se društva povezovala v župo Ljubljansko – okolica, z izjemo Prostovoljnega
gasilskega društva Smlednik in Prostovoljnega gasilskega društva Sora, ki sta se
povezovala v župo Kranjsko. Vletih 1955–1963 so bila vsa društva del Območne gasilske
zveze Medvode, v času od 1963 pa do nastanka Gasilske zveze Medvode leta 1995 pa so
se povezovala v Občinsko gasilsko zvezo Šiška (Sever idr. 2004, str. 257–267).
Poslanstvo Gasilske zveze Medvode je, da s svojimi organi opravlja strokovna in
tehnična dela s področja spremljanja in izvajanja zakonodaje, ki se uporablja v gasilstvu,
ter prostovoljnim gasilskim društvom nudi strokovno pomoč. Po Pravilih gasilske službe
skrbi tudi za koordinacijo in organizacijo programov usposabljanj in tekmovanj gasilske
mladine, članov, članic ter gasilskih veteranov, ter preverjanje usposobljenosti
operativnih gasilskih enot. Ureja tudi zavarovanja članstva. Sodeluje z županom pri
sprejemanju programov dela gasilskih organizacij in financiranja gasilstva. Vodi
evidence in analize s področja gasilske službe in opravlja druge dejavnosti v skladu s
statutom Gasilske zveze in Pravili gasilske službe.
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7 ŠTUDIJA PRIMERA: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZBILJE
7.1

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V raziskavi se bomo osredotočili na razvoj izobraževanja gasilcev v Prostovoljnem
gasilskem društvu Zbilje. S pomočjo zapisnikov in druge dokumentacije društva,
Občinske gasilske zveze Ljubljana Šiška in Gasilske zveze Medvode bomo poskušali
ugotoviti, kako se je razvijalo izobraževanje v društvu. Problematike se bomo lotili tako,
da bomo razvoj društva in izobraževanja v društvu predstavili po desetletnih obdobjih
(leto 1955, v letih 1956–1965, 1966– 1975, 1976–1985, 1986–1995 in 1996–2011), ter
znotraj teh obdobij ugotavljali razvoj. Izjema bo prvo leto, ko se je društvo ustanavljalo
in ga bomo predstavili posebej, ter zadnje obdobje, ki bo obsegalo 16 let. Zanimalo nas
bo število članov v Prostovoljnem gasilskem društvu Zbilje, njihova udeležba v
izobraževanju in usposabljanju za gasilce ter kakšnega izobraževanja in usposabljanja so
se udeleževali. Raziskovali bomo, kako se je omenjeno društvo razvijalo glede na
udeležbo članov v izobraževanju in usposabljanju gasilcev.
7.2

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Raziskovalno vprašanje: Koliko je povprečno število članov v Prostovoljnem
gasilskem društvu Zbilje v posameznem obdobju?
2. Raziskovalno vprašanje: Koliko članov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje se je
v posameznem desetletju udeležilo izobraževanja in usposabljanja za pridobitev
gasilske izobrazbe in koliko so se v posameznem desetletju posluževali stalnega
strokovnega gasilskega izobraževanja in usposabljanja?
3. Raziskovalno vprašanje: Ali so se člani Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje že v
prvih desetletjih posluževali izobraževanja in usposabljanja za pridobitev gasilske
izobrazbe, ali je šlo sprva zgolj za stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje
znotraj društva v smislu gasilskih vaj?
4. Raziskovalno vprašanje: Kako pomembno vlogo je članom Prostovoljnega gasilskega
društva Zbilje predstavljalo izobraževanje skozi zgodovino?
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5. Raziskovalno vprašanje: Kako pomembno vlogo predstavlja članom Prostovoljnega
gasilskega društva Zbilje gasilsko izobraževanje danes?
7.3

HIPOTEZE

1. hipoteza: Število članov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje se je z leti obstoja
društva povečevalo.
2. hipoteza: Udeležba članov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje v izobraževanju
in usposabljanju za pridobitev gasilske izobrazbe in v stalnem strokovnem
izobraževanju in usposabljanju se je z leti povečevala.
3. hipoteza: Člani Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje so se sprva posluževali
predvsem stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja.
4. hipoteza: Izobraževanje je z leti postajalo vedno bolj pomembno.
5. hipoteza: Danes članom Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje predstavlja
izobraževanje osrednjo vlogo za uspešno in učinkovito opravljanje gasilske službe.
7.4

METODOLOGIJA

V raziskovalnem delu bomo uporabili študijo primera. Za študijo primera je značilno, da
z njo želimo globinsko in celostno preučiti en primer: osebo, skupino oseb, institucijo ali
del institucije (Flere 2000, str. 95, Sagadin 2004, str. 89).
Uporabili bomo deskriptivno študijo primera, ki jo lahko štejemo med oblike
deskriptivne metode empiričnega raziskovanja (Sagadin 2004, str. 99). Podatki, ki jih
bomo zbirali, bodo kvantitativni in kvalitativni.
7.5

ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV

Podatke bomo zbirali s pomočjo zgodovinske analize virov. Zgodovinsko raziskovanje
obsega tri temeljne naloge (Flere 2000, str. 185):
-Nahajanje virov za oblikovanje izvornega gradiva, potrebnega za zgodovinsko
rekonstrukcijo, pri čemer ločujemo med neposrednimi in posrednimi viri. Neposredni
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viri so tisti, pri katerih pridemo do informacij od neposrednega udeleženca nekega
dogodka ali z lastnim vpogledom v dokumentacijo. Ostalo pa so sekundarni viri.
-Kritična analiza virov.
-Sinteza zgodovinskih dejstev, s katero rekonstruiramo neki dogodek, osebnost ali
obdobje.
Zbirali jih bomo iz naslednjih virov:
-Zapisniki sej upravnega odbora in predsedstva Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje,
-Zapisnik Občnih zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje,
-Matična knjiga Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje,
-Poveljniške knjige Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje,
-Druga arhivska dokumentacija Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje,
-Arhivska dokumentacija Občinske gasilske zveze Ljubljana Šiška,
-Arhivska dokumentacija Gasilske zveze Medvode.
Podatke bomo obdelali s kvantitativno in kvalitativno analizo. Nekateri podatki bodo
predstavljeni v tabelah in grafih ter opisno interpretirani.
7.6

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZBILJE

Po ustanovitvi prvih gasilskih društev na Slovenskem v sedemdesetih letih 19. stoletja se
je ideja prostovoljnega gasilstva širila po vseh slovenskih deželah. Večina društev je
nastala po večjih ali manjših požarih, pri katerih so bili ljudje brez moči in nesreče niso
mogli preprečiti ali omejiti. To je spodbudilo ljudi, da so se zbrali in ustanovili društvo
ter nakupili potrebno orodje in opremo.
Organizirano gasilstvo v Medvodah se je začelo razvijati leta 1901 z ustanovitvijo
Prostovoljnega gasilskega društva Zg. Pirniče. Temu društvu je leta 1905 sledila še
ustanovitev Prostovoljnega gasilskega društva Sora in leta 1912 Prostovoljnega
gasilskega društva Preska. Tako so bila v Medvodah do 1. svetovne vojne ustanovljena že
tri prostovoljna gasilska društva. Ta društva so sredstva za svoje delovanje pridobivala
predvsem z organizacijo raznih gasilskih veselic in predstav, nekaj denarja pa so dobili
tudi s strani zavarovalnic, ki so jim namenile določeno vsoto, kadar so preprečili ali
omejili kakšen požar. Po 1. svetovni vojni so bila ustanovljena še Prostovoljno gasilsko
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društvo Smlednik leta 1921 in Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče leta 1922.
Po 2. svetovni vojni, leta 1955, pa je bilo ustanovljeno še zadnje društvo Gasilske zveze
Medvode, Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje.
Gasilci v Medvodah so se v obdobju do konca 1. svetovne vojne izobraževali predvsem z
rednimi vajami in manj z udeležbo na tečajih. V času 1. svetovne vojne je delo v društvih
zamrlo oz. mirovalo, saj je morala večina članov oditi v vojno.
Po 1. svetovni vojni, ko so se člani društev vrnili, so društva ponovno začela delovati.
Vključilo se je tudi mnogo novih članov (Bilten Prostovoljnega gasilskega društva Sora
1985, str. 7–20).
1955
Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje je bilo ustanovljeno 2. 2. 1955. Tega leta je bilo v
društvu vpisanih skupaj 67 članov (Matična knjiga Prostovoljnega gasilskega društva
Zbilje; seznam članov, vpisanih v Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje ob ustanovitvi
društva z dne 2. 2. 1955). V društvu so se to leto izobraževali zgolj z mokrimi in suhimi
vajami, na katerih so si pridobivali osnovno znanje o orodju in njegovi uporabi ter o
pravilnem postopanju v primeru požara (Zapisniki upravnih odborov Prostovoljnega
gasilskega društva Zbilje za leto 1955). Ker se v tem letu niso udeležili nobenega
izobraževalnega tečaja, je na 1. občnem zboru Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje
leta 1956 predstavnik Okrajne gasilske zveze zahteval od društva, naj v čim krajšem
času pošljejo enega člana v podčastniško šolo v Medvodah. Poveljnik Občinske gasilske
zveze Medvode pa jim je dal nekaj konkretnih navodil za vaje ter jim v bodoče, pri
nadaljnjih vajah, ponudil tehnično pomoč in nasvete (Zapisnik 1. občnega zbora
Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje za leto 1955).
1956–1965
V prvem desetletju se je število članov močno zmanjšalo, že leta 1956 je bilo vpisanih
samo še 34 članov, podobno stanje je bilo tudi v nadaljnjih letih (Matična knjiga
Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje). Povprečno število članov v prvih desetih letih
delovanja je bilo tako 24, razlog za to pa je bilo nezadovoljstvo s slabo finančno podporo
gasilske zveze, saj so večino denarja prispevali kar sami ali pa ga zaslužili z gasilskimi
veselicami in drugimi prireditvami. Drugi razlog pa je predstavljala nezainteresiranost
in slaba pripravljenost nekaterih članov za delo v društvu ter slabi medsebojni odnosi
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(Zapisniki občnih zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1956 do leta
1965; Zapisniki upravnih odborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1956
do leta 1965).
Podobno kot v društvu je bilo tudi stanje na področju izobraževanja. Prvega nižjega
gasilskega častnika je društvo dobilo šele leta 1958 (Trimesečna poročila Območni
gasilski zvezi Medvode od leta 1956 do leta 1963), kljub temu da so bili že leta 1956 s
strani Okrajne gasilske zveze pozvani, naj še istega leta vsaj enega člana društva pošljejo
na izobraževanje za nižjega gasilskega častnika (Zapisnik občnega zbora Prostovoljnega
gasilskega društva Zbilje za leto 1965). Do leta 1965 so imeli v društvu 3 nižje gasilske
častnike in 2 izprašana gasilca ter na področju specialnosti 3 strojnike (Trimesečna
poročila Območni gasilski zvezi Medvode od leta 1956 do leta 1963; Štiriletna poročila
Občinski gasilski zvezi Ljubljana Šiška od leta 1963 do 1965). V prvih desetih letih si je
vodstveni kader Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje skoraj vsako leto na občnih
zborih postavil cilj, da bi organizirali tečaj za izprašanega gasilca, vendar jim to ni
uspelo. Najpogostejši razlog, ki so ga navajali na občnih zborih, je bilo premajhno
zanimanje, kljub temu da so po pravilih gasilske dejavnosti v težjih reševalnih akcijah
lahko delovali le gasilci, ki so imeli opravljen najmanj tečaj za izprašanega gasilca
(Zapisniki občnih zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1956 do leta
1965).
Tudi stanje na področju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja ni bilo nič
boljše. V prvih štirih letih od ustanovitve so imeli povprečno 9 vaj na leto, v nadaljnjih
letih pa se je stanje slabšalo in tako so imeli na primer v letu 1965 le eno vajo. Povprečno
so imeli v prvih desetih letih 6 vaj, poleg tega pa so se dvakrat udeležili tudi
meddruštvenih oz. sektorskih vaj (Trimesečna poročila Območni gasilski zvezi Medvode
od leta 1956 do leta 1963; Štiriletna poročila Občinski zvezi Ljubljana Šiška od leta 1963
do leta 1965). V zapisnikih občnih zborov in upravnih odborov je moč razbrati, da je bila
udeležba na teh vajah zelo slaba, z izjemo v letih 1964 in 1965, ko je bila udeležba
zadovoljiva (Zapisniki občnih zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta
1956 do leta 1965; Zapisniki upravnih odborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje
od leta 1956 do leta 1965,).

75

Razvoj izobraževanja prostovoljnih gasilcev v Medvodah

1966–1975
Drugo desetletje obstoja Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje je obdobje novih
pridobitev. V letu 1965 so si v društvu zadali cilj, da zgradijo gasilski dom, ki ga do tedaj
niso imeli. Z delom so začeli že leta 1965, gradnja pa se je zaključila leta 1969. V letu
1972 se je v društvu pojavila potreba po novi motorni brizgalni, ki so jo v letu 1973 tudi
kupili. Hkrati pa so od podjetja Color odkupili tudi voz za prevoz nove motorne brizgalne
(dopisi in drugi interni dokumenti Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1966
do leta 1975). Že naslednje leto so v društvu kupili tudi kombi. V letu 1975 pa so si
zastavili cilj, da zgradijo še prizidek gasilskega doma, ki pa jim ga do leta 1981 ni uspelo
zgraditi. Denar za nove pridobitve so dobili z organiziranjem vrtnih veselic, s
pobiranjem prostovoljnih prispevkov pravnih in fizičnih oseb, preostanek pa so dobili
od Krajevne skupnosti in Občinske gasilske zveze Ljubljana Šiška (Zapisniki občnih
zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1966 do leta 1975; Zapisniki
upravnih odborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1966 do leta 1975).
V tem obdobju so se odnosi med člani društva izboljšali, izboljšalo pa se je tudi stanje na
operativnem in izobraževalnem področju. Število članov se je povečalo (Matična knjiga
Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje). Povprečno število članov je bilo 47. Na novo
se je izobrazilo 24 članov, od tega je 1 opravil tečaj za gasilskega častnika, 6 za nižjega
gasilskega častnika, 13 za izprašanega gasilca ter 4 za strojnika (Zapisniki občnih zborov
Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1966 do leta 1975; Zapisniki upravnih
odborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1966 do leta 1975, Štiriletna
poročila Občinski zvezi Ljubljana Šiška od leta 1966 do leta 1975).
Do leta 1969 so svoj čas posvečali predvsem gradnji gasilskega doma, ostale društvene
aktivnosti na operativnem področju in področju izobraževanja pa so pustili ob strani
(Zapisniki občnih zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1966 do leta
1970). Iz zapisnikov sej upravnih odborov in zapisnikov občnih zborov je razvidno, da
so v tem času imeli zelo malo vaj. V letu 1966 so imeli 8 vaj, v naslednjih treh letih pa
skupaj le 3 vaje. Povprečno so imeli v tem obdobju 4 vaje na leto, udeležili pa so se tudi
osmih meddruštvenih oz. sektorskih vaj. Najpogostejši razlog za zmanjšano aktivnost
članov na operativnem področju, ki so ga navajali na sejah, pa je preobremenjenost z
gradnjo gasilskega doma ter neizpolnjevanje nalog s strani takratnega poveljnika
društva, ki je zato leta 1968 tudi odstopil od funkcije poveljnika (Zapisniki občnih
zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1966 do leta 1975; Zapisniki
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upravnih odborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1966 do leta 1975,
Štiriletna poročila Občinski zvezi Ljubljana Šiška od leta 1966 do leta 1975).
V naslednjih letih, po dokončni zgraditvi in otvoritvi novega gasilskega doma leta 1969, z
izjemo leta 1972, so člani društva ponovno začeli posvečati več pozornosti operativnim
nalogam v društvu ter izobraževanju svojih članov. Izvoljen je bil nov poveljnik, pod
vodstvom katerega se je kar nekaj članov izobrazilo. Na občnem zboru leta 1969 so
sprejeli sklep, da bodo v društvu za svoje člane organizirali predavanja, nanja pa bodo
povabili tiste ljudi iz gasilskega sektorja Medvode, ki imajo veliko znanja s področja
gasilstva (Zapisnik občnega zbora Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje za leto 1969).
Že naslednje leto so na izobraževanje poslali nekaj svojih članov in tako dobili 5
izprašanih gasilcev in 5 nižjih gasilskih častnikov do leta 1971. V letu 1972 je bilo
društvo sicer nedejavno, saj novoizvoljeni poveljnik ni opravljal svoje funkcije in se ni
zmenil za delo v društvu, kljub temu pa je 5 članov opravilo tečaj za izprašanega gasilca.
Leto 1973 je bilo zopet dejavno na področju operative in izobraževanja, saj so v tem letu
dobili 3 nove izprašane gasilce. V naslednjih dveh letih se je stanje društva še
izboljševalo. Povečalo se je število članov, tako je bilo leta 1975 vpisanih kar 73 članov
(Matična knjiga Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje). Veliko časa so namenili
izobraževanju s pomočjo vaj. V letu 1974 so imeli 5 društvenih vaj, naslednje leto pa kar
9. V teh dveh letih se je v društvu izobrazilo še 6 članov, 4 so opravili strojniški tečaj, 1
tečaj za nižjega gasilskega častnika ter 1 tečaj za gasilskega častnika. (Zapisniki občnih
zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1966 do leta 1975, Zapisniki
upravnih odborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1966 do leta 1975,
Štiriletna poročila Občinski gasilski zvezi Ljubljana Šiška od leta 1966 do 1975).
1976–1985
V tretjem desetletju so se v društvu začeli zavedati, da za svoje delovanje potrebujejo
čim več mladine, ki bo v prihodnosti nadaljevala njihovo delo. Tako so v tem obdobju
posvečali veliko pozornosti pridobivanju in usposabljanju mladine. V prvi polovici
tretjega desetletja so o tem predvsem razpravljali na občnih zborih in sejah upravnega
odbora, vendar jim ni uspelo usposobiti niti ene mladinske ekipe za gasilsko tekmovanje.
Razlog za to je bil, da v društvu niso imeli potrebnega orodja, na katerem bi lahko vadili,
neznanje članov društva za usposabljanje mladine, ter veliko menjav v vodstvu društva,
saj nekateri niso izpolnjevali svoje funkcije. V drugi polovici pa je društvu uspelo
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pridobiti že preko 20 mladih, ki so jih tudi usposabljali in pošiljali na razna gasilska
tekmovanja (Zapisniki občnih zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta
1976 do leta 1985, Zapisniki upravnih odborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje
od leta 1976 do leta 1985, Rezultati tekmovanj v obdobju 1976 –1985).
Podobno kot v prejšnjem so tudi v tem desetletju namenili kar nekaj svojega časa
gradnji gasilskega doma. Zgradili so prizidek gasilskega doma, ki je imel funkcijo
večnamenskega prostora (Zapisniki občnih zborov Prostovoljnega gasilskega društva
Zbilje od leta 1976 do leta 1985).
V tem obdobju so se v društvu začeli zavedati tudi, kako pomembno je izobraževanje za
njihovo delo ter da imajo v društvu bistveno premalo izobraženega kadra. V prvih letih
tretjega desetletja so na občnih zborih vedno znova ugotavljali, da je bilo delo na
področju operative zelo slabo. Eden izmed razlogov je bil slabo delo poveljnika društva,
ki svoje funkcije ni opravljal, kot bi jo moral. Dalje je bil razlog za slabo delo tudi premalo
izobražen kader, kajti tedaj sta bila v društvu le še 2 nižja gasilska častnika, ki pa sta
posvečala premalo pozornosti gasilskemu delu in prenašanju znanja na druge člane,
ostali, ki so se izobrazili za ta naziv, pa so se bodisi preselili, bodisi zapustili gasilsko
službo. Enako je bilo s strojniki. Tedaj so imeli v društvu izobražena le 2 strojnika, a tudi
ta dva sta bila nekaj časa odsotna, saj sta bila na služenju vojaškega roka (Zapisniki
občnih zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1976 do leta 1978). Te
ugotovitve so pripeljale do tega, da so po letu 1978 začeli posvečati več pozornosti
izobraževanju. V društvu so organizirali razna gasilska predavanja, nekaj članov pa so
poslali tudi na izobraževanje za izprašanega gasilca, nižjega gasilskega častnika,
gasilskega častnika in na specializacijo za strojnika (Zapisniki občnih zborov
Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1976 do leta 1985; Zapisniki upravnih
odborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1976 do leta 1985). Od leta
1976 do leta 1985 je bilo tako povprečno število članov v društvu 49 (Matična knjiga
Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje), od katerih se je 1 izobrazil za čin gasilski
častnik, 3 za čin nižji gasilski častnik ter za čin izprašanega gasilca 30 članov društva. Na
področju specialnosti pa so 3 dobili specialnosti strojnika (Zapisniki občnih zborov
Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1976 do leta 1985; Zapisniki upravnih
odborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1976 do leta 1985, Štiriletna
poročila Občinski gasilski zvezi Ljubljana Šiška od leta 1976 do 1985).
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Dejavni pa niso bili le na področju izobraževanja in usposabljanja za pridobitev gasilske
izobrazbe, temveč tudi na področju gasilskih vaj. Vsako leto so poleg vaj za tekmovanja
(Zapisniki upravnih odborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1976 do
leta 1985) organizirali tudi nekaj požarnih vaj ter se udeleževali skoraj vseh sektorskih
vaj. V tem obdobju so imeli povprečno 2 društveni vaji na leto, udeležili so se skupaj 8
meddruštvenih oz. sektorskih vaj. V tem obdobju so tudi prvič sami organizirali
sektorske vaje, kar pa je posledica tega, da so dobili kar nekaj izobraženega kadra, ki je
bil sposoben taktično izvesti tako veliko vajo (Zapisniki občnih zborov Prostovoljnega
gasilskega društva Zbilje od leta 1976 do leta 1985, Zapisniki upravnih odborov
Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1976 do leta 1985).
1986–1995
V četrtem desetletju so bili v društvu dejavni na prav vseh področjih delovanja, tako na
področju vzdrževanja in urejanja gasilskega doma in gasilskega orodja kot tudi na
področju izobraževanja in usposabljanja aktivnih članov in mladine. Število članov in
mladine je naraščalo (Matična knjiga Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje). V tem
obdobju je bilo povprečno 74 članov društva ter preko 40 mladih, s katerimi so se v prvi
polovici četrtega desetletja udeleževali tekmovanj že s tremi gasilskimi desetinam v
drugi polovici pa celo s štirimi gasilskimi desetinami ter z njimi dosegali vsako leto
boljše rezultate (Zapisniki občnih zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od
leta 1986 do leta 1995; Zapisniki upravnih odborov Prostovoljnega gasilskega društva
Zbilje od leta 1986 do leta 1995).
Zadnje leto v tem desetletju, leto 1995, je zaznamovala ustanovitev Gasilske zveze
Medvode, pri kateri so sodelovala vsa gasilska društva v Medvodah, vključno s
Prostovoljnim gasilskim društvom Zbilje, ki so od tedaj naprej spadala v Gasilsko zvezo
Medvode (Zapisnik 1. občnega zbora Gasilske zveze Medvode v letu 1995; Interna
dokumentacija Gasilske zveze Medvode).
Na področju vzdrževanja in urejanja gasilskega doma in orodja so v letu 1987 zgradili
sanitarije, zamenjali streho, uredili prostor za arhiv ter obnovili fasado. Že naslednje leto
so preuredili večnamenski prostor v garažo za novo pridobljeno vozilo TAM 2000,
večnamenski prostor oz. delovno sobo pa so uredili v zgornjem delu gasilskega doma. V
letu 1989 so asfaltirali pot do garaže, obnovili terensko vozilo land rover ter dopolnili
gasilsko opremo. V letu 1995 pa so nabavili tudi nov avto VW synchri kombi za prevoz
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moštva, saj je bil prejšnji že dotrajan (Zapisniki občnih zborov Prostovoljnega gasilskega
društva Zbilje od leta 1986 do leta 1995; Zapisniki upravnih odborov Prostovoljnega
gasilskega društva Zbilje od leta 1986 do leta 1995).
V tem obdobju je opazen velik napredek na področju izobraževanja in usposabljanja. Ta
cilj je bil na vsakem občnem zboru opredeljen v planu za naslednje leto kot eden izmed
najpomembnejših oz. glavnih ciljev društva (Zapisniki občnih zborov Prostovoljnega
gasilskega društva Zbilje od leta 1986 do leta 1995). Udeležili so se raznih seminarjev in
predavanj, kot so seminar za mentorje, predavanja o nevarnih snoveh, ogledi gasilskih
vaj na zahtevne objekte ter ogledi raznih požarno nevarnih okolišev in tovarn v
Medvodah. Udeležili so se tudi vseh meddruštvenih in sektorskih gasilskih vaj, ki so bile
organizirane povprečno dvakrat letno. V tem obdobju so se skupno dvajsetkrat udeležili
meddruštvenih vaj. Med drugimi so v teh desetih letih 3 take vaje organizirali tudi sami.
Imeli so tudi društvene vaje, teh so imeli letno med 0 in 3 oz. povprečno 1 vajo na leto.
Poleg vseh operativnih vaj pa so imeli tudi usposabljanja in vaje za uporabo novega
vozila ter od 20 do 40 vaj letno za pripravo na tekmovanja (Zapisniki občnih zborov
Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1986 do leta 1995; Zapisniki upravnih
odborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1986 do leta 1995; Poveljniška
knjiga Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje).
Na področju izobraževanja in usposabljanja za pridobitev gasilske izobrazbe so v tem
obdobju dobili 1 gasilskega častnika I. stopnje, 4 gasilske častnike, 10 nižjih gasilskih
častnikov ter 18 izprašanih gasilcev. Na področju specialnosti pa so dobili 6 strojnikov, 9
članov, usposobljenih za uporabnika izolirnih dihalnih aparatov, 13 članov,
usposobljenih za uporabnika radijske postaje ZARE, in 1 člana, usposobljenega za
sodnika. V tem desetletju so tako dobili skoraj vse člane, usposobljene za gasilca, tiste, ki
so že imeli čin izprašanega gasilca, pa so poslali tudi na druga usposabljanja. (Zapisniki
občnih zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1986 do leta 1995,
Zapisniki upravnih odborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1986 do
leta 1995; Poveljniška knjiga Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje).
1996–2011
Zadnje obdobje je bilo za društvo zelo uspešno. V svoje vrste so uspeli dobiti veliko
mladine, ki jim predstavlja zagotovilo za nadaljnji obstoj in delovanje društva in s
katerimi so dosegli dobre rezultate na tekmovanjih. Začeli so si tudi prizadevati, da bi v
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društvu dobili tudi članice oz. da bi imeli kakšno žensko desetino, in tudi to jim je uspelo,
saj so imeli v letu 2011 že dve desetini članic, število pa se še veča (Zapisniki občnih
zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1996 do leta 2011). Tudi na
splošno se je število članov v društvu povečalo na povprečno število 85 (Matična knjiga
Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje). Obnovili so prostore za druženje ter dobili
novo vozilo iveco daily turbo GV-V1b (Zapisniki občnih zborov Prostovoljnega
gasilskega društva Zbilje od leta 1996 do leta 2011).
Na področju mladine se je v zadnjem obdobju dejavnost članov v društvu le še
stopnjevala, na kar kažejo tudi uspehi z mladino, ki so jih v tem obdobju osvojili. Vse
tekmovalne desetine so z vsakim letom dosegale boljšeuvrstitve, kar je bil rezultat
številnih vaj in trdega dela. Leta 2008 pa se jim je z dvema tekmovalnima desetinama
uspelo uvrstiti na državno tekmovanje, kjer je pionirska desetina zasedla prvo mesto,
mladinska desetina pa tretje mesto in si tako pridobila možnost kvalificiranja za gasilsko
olimpijado. V letu 2009 se je mladinkam uspelo uvrstiti tudi na gasilsko olimpijado, ki je
bila tisto leto na Češkem, tudi tu jim je uspelo, saj so zasedle prvo mesto in tako postale
olimpijske prvakinje. Zgodba se je še enkrat ponovila leta 2011, ko so na gasilski
olimpijadi v Kočevju zasedle odlično drugo mesto (Zapisniki občnih zborov
Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1996 do leta 2011, Poveljniška knjiga
Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje).
Dejavni pa niso bili le na področju dela z mladino, temveč tudi na področju
izobraževanja, saj so skoraj vsako leto poslali nekaj svojih članov na izobraževanje. Tako
jim je v tem obdobju uspelo usposobiti enega višjega gasilskega častnika, 4 gasilske
častnike, 10 nižjih gasilskih častnikov, 4 gasilce I. stopnje ter 42 izprašanih gasilcev. Na
področju specialnosti so izobrazili 9 članov za izolirne dihalne aparate, 14 strojnikov in
26 članov za uporabo radijske postaje ZARE (Poveljniška knjiga Prostovoljnega
gasilskega društva Zbilje). Na področju stalnega strokovnega izobraževanja in
usposabljanja so pošiljali svoje člane tudi na usposabljanje za delo z motorno brizgalno,
za delo z novim vozilom in novo visokotlačno črpalko. Poslali so jih tudi na tečaj za delo
z motorno žago, na predavanje o razvoju požara v notranjih prostorih in postopkih
gašenja le-tega, na predavanje o uporabi sistema VULKAN ter na predavanje o stikih z
mediji. Udeležili so se tudi gasilskih posvetov ter ogledov raznih požarnih okolišev v
Medvodah. Imeli so približno 2 meddruštveni ali sektorski ter 1 društveno vajo letno.
(Zapisniki občnih zborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1996 do leta
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2011, Zapisniki upravnih odborov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1996
do leta 2011, interni dokumenti Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje od leta 1996 do
leta 2011, Poveljniška knjiga Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje).
Danes je v društvu vključenih skupaj z mladino 142 članov (Matična knjiga
Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje). Člani, mladi in stari, se med seboj dobro
razumejo in drug drugemu pomagajo ter se drug od drugega učijo.
V društvu se danes zavedajo, da je izobraževanje in usposabljanje ključnega pomena za
kvalitetno delo v društvu, saj imajo v društvu dobro usposobljene člane, ki vedo, kako
pravilno in učinkovito ravnati v primeru določene oblike požara ali druge naravne
nesreče, ter tudi nove člane stalno pošiljajo na izobraževanje in usposabljanje.
Tako imajo danes skoraj vsi člani z dopolnjenim 16. letom opravljen najmanj
nadaljevalni tečaj za gasilca, vendar trend kaže na to, da se na tej točki njihovo
izobraževanje in usposabljanje ne konča, temveč jih pošljejo na nadaljnje tečaje in
predavanja in druge oblike usposabljanja.
7.6.1 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V nadaljevanju besedila bomo na podlagi že ugotovljenega, povzeli podatke iz že
omenjenih virov za Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje, ki se nanašajo na raziskovalna
vprašanja.
1. Povprečno število članov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje v posameznem
obdobju
V letu 1955, prvem letu obstoja, je bilo v društvo včlanjenih 67 članov, toda število
članov je v naslednjih letih močno padalo, tako je bilo v obdobju med leti 1956 in 1965
povprečno število članov 24. V času med leti 1966 in 1975 se je število članov nekoliko
povečalo, na povprečno 47 članov, v naslednjem obdobju je število članov naraslo na 49.
V četrtem obdobju, med leti 1986 in 1995, se je število članov močno povečalo, in sicer
na število 74. V naslednjem oz. zadnjem obdobju je število članov še naraslo, tako je
povprečno število 85.
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Iz podatkov lahko opazimo, da je število članov najprej močno padlo, in sicer že v prvem
letu s 67 na povprečno 24 članov, temu pa je sledil trend stalnega povečevanja števila
članov, tako je bilo v zadnjem obdobju, med leti 1996–2011, povprečno 85 članov.
Hipoteza številka 1, ki pravi, da se je število članov z leti obstoja društva povečevalo, je
potrjena, če izvzamemo ustanovno leto, ko je bilo udeležencev več kot v naslednjem
obdobju. Razlog za tako spremembo lahko pripišemo temu, da marsikateri član, ki se je
leta 1955 vpisal v društvo, ni vedel, kaj ga čaka, in je kmalu prenehal z dejavnostjo v
društvu.
Graf 1: Število članov v društvu po obdobjih
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2. Število članov Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje, ki so se v posameznem
desetletju udeležili izobraževanja in usposabljanja za pridobitev gasilske izobrazbe,
in količina stalnega strokovnega gasilskega izobraževanja in usposabljanja
V prvem letu, letu 1955, se v društvu ni nihče udeležil izobraževanja.
V obdobju med 1956–1965 pa se je izobraževanja in usposabljanja za pridobitev gasilske
izobrazbe udeležilo 8 članov: 3 nižji gasilski častniki, 2 izprašana gasilca in 3 strojniki.
Na področju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja so imeli društvene in
skupinske (meddruštvene ter sektorske) vaje. Povprečno število društvenih vaj je bilo 6
letno, meddruštveni oz. sektorski vaji pa so imeli v desetih letih skupaj 2.
V obdobju 1966–1975 se je izobraževanja in usposabljanja za pridobitev gasilske
izobrazbe udeležilo 24 članov: 1 gasilski častnik, 6 nižjih gasilskih častnikov, 13
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izprašanih gasilcev in 4 strojniki. Področje stalnega strokovnega izobraževanja in
usposabljanja pa tudi to leto obsegajo zgolj vaje. Imeli so povprečno 4 društvene vaje ter
skupno 8 meddruštvenih oz. sektorskih vaj v obdobju 10 let.
V obdobju 1976–1985 se je izobraževanja in usposabljanja za pridobitev gasilske
izobrazbe udeležilo 37 članov: 1 gasilski častnik, 3 nižji gasilski častniki, 30 izprašanih
gasilcev in 3 strojniki. Področje stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja pa
to leto poleg vaj predstavljajo še razna predavanja, tečaji, seminarji. Imeli so povprečno
2 društveni vaji ter se udeležili skupno 8 meddruštvenih oz. sektorskih vaj v obdobju 10
let. Poleg teh vaj so imeli še vaje za tekmovanja, njihovo število ni znano. Udeležili so se
tudi dvournega predavanja iz gasilske teorije, tečaja v okviru Občinske gasilske zveze
Ljubljana Šiška in Sektorja Medvode ter seminarja za mentorja mladine.
V obdobju 1986–1995 se je izobraževanja in usposabljanja za pridobitev gasilske
izobrazbe udeležilo 62 članov: 1 gasilski častnik I. stopnje, 5 gasilskih častnikov, 10
nižjih gasilskih častnikov, 18 izprašanih gasilcev, 6 strojnikov, 9 usposobljenih za
izolirne dihalne aparate, 13 za radijsko postajo Zare in 1 sodnik. Na področju stalnega
strokovnega izobraževanja in usposabljanja pa so se udeležili seminarja za mentorje
mladine, predavanja o nevarnih snoveh, ogledov raznih gasilskih vaj na zahtevne objekte
ter ogled požarnih okolišev Občine Medvode in tovarn v Medvodah. Imeli so povprečno
1 društveno vajo letno ter 20 meddruštvenih oz. sektorskih vaj skupaj v desetih letih, ter
vaje za tekmovanja, ki jih je bilo letno od 20 do 40.
Zadnje obdobje, med leti 1996 in 2011, ki obsega skupaj 16 let, se je v društvu
izobraževanja in usposabljanja za pridobitev gasilske izobrazbe udeležilo 110 članov: 1
višji gasilski častnik, 4 gasilski častniki, 10 nižjih gasilskih častnikov, 4 gasilci I. stopnje,
42 izprašanih gasilcev, 9 usposobljenih za izolirne dihalne aparate, 14 strojnikov in 26
usposobljenih za radijsko postajo Zare. Na področju stalnega strokovnega izobraževanja
in usposabljanja pa so se udeležili tečaja o delu z motorno brizgalno, tečaja o delu z
novim vozilom in novo visokotlačno črpalko, tečaja za delo z motorno žago, predavanja o
razvoju požara v notranjih prostorih in gašenju le-tega, predavanja o uporabi programa
VULKAN, predavanja o stikih z mediji, gasilskih posvetov in ogledov požarnih okolišev in
tovarn v Medvodah. Povprečno so imeli 1 društveno vajo letno in skupaj 35
meddruštvenih vaj v 16 letih oz. povprečno 2 letno.

84

Razvoj izobraževanja prostovoljnih gasilcev v Medvodah

Graf 2: Udeležba članov v izobraževanju in usposabljanju za pridobitev gasilske
izobrazbe po obdobjih
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Graf 3: Povprečno število društvenih vaj po obdobjih
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Graf 4: Količina meddruštvenih vaj po obdobjih
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Razlog za majhno udeležbo zbiljskih gasilcev v izobraževanju v prvem desetletju bi lahko
pripisali nezainteresiranosti članov v društvu ter temu, da se je v tem desetletju društvo
šele začelo oblikovati. V drugem in tretjem obdobju, torej od leta 1966–1985, so imeli v
društvu veliko dela z gradnjo gasilskega doma, nabavo orodja, avtomobila. To je od
članov društva zahtevalo veliko prostega časa, tako za samo gradnjo kot za zbiranje
finančnih sredstev s pomočjo prireditev, in verjetno je tudi to razlog za majhno udeležbo
v izobraževanju. V tretjem desetletju so v društvu že začeli ugotavljati, da potrebujejo
več izobraženega kadra, kljub temu pa je bila udeležba še vedno majhna. Kot smo že
navedli, je razlog verjetno to, da so tudi v tem obdobju namenili veliko časa delu v
gasilskem domu.
Četrto obdobje, ki zajema čas od 1986–1995, predstavlja neke vrste prelom na področju
izobraževanja zbiljskih gasilcev. Na izobraževanje in usposabljanje so poslali kar nekaj
svojih članov, ki so le-to tudi uspešno opravili. Poleg tega so se udeležili večinoma vseh
meddruštvenih in sektorskih vaj ter raznih predavanj in posvetov. Izobraževanje je bilo
tudi vsako leto v planu občnega zbora za naslednje leto opredeljeno kot glavni cilj. Tudi v
zadnjem obdobju, od leta 1996–2011, so gasilci posvečali veliko pozornosti
izobraževanju in danes lahko ugotavljamo, da je velika večina članov v društvu
usposobljenih za gasilsko delo in imajo opravljeno najmanj izobraževanje za gasilca.
Hipoteza številka 2, ki pravi da se je udeležba članov Prostovoljnega gasilskega društva
Zbilje v izobraževanju in usposabljanju za pridobitev gasilske izobrazbe in v stalnem
strokovnem izobraževanju in usposabljanju z leti povečevala, je potrjena.
3. Odgovor na vprašanje, ali so se člani društva Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje
že v prvih desetletjih posluževali izobraževanja in usposabljanja za pridobitev
gasilske izobrazbe, ali je šlo sprva zgolj za stalno strokovno izobraževanje in
usposabljanje znotraj društva v smislu gasilskih vaj.
Gasilci so se že od samega začetka, z izjemo prvega leta, leta 1955, posluževali
izobraževanja in usposabljanja za pridobitev gasilske izobrazbe, vendar v majhnem
številu. Večji poudarek je bil na stalnem strokovnem izobraževanju in usposabljanju
znotraj društva. To so bile predvsem vaje, društvene, meddruštvene in sektorske vaje.
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Izobraževanja in usposabljanja za pridobitev gasilske izobrazbe so se v večjem številu
začeli posluževati v četrtem desetletju obstoja društva.
Hipoteza številka 3, ki pravi, da so se člani Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje
sprva posluževali predvsem stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, je
potrjena.
4. Odgovor na vprašanje, kako pomembno vlogo je članom Prostovoljnega gasilskega
društva Zbilje predstavljalo izobraževanje skozi zgodovino.
V prvih treh desetletjih jim izobraževanje ni bilo pomembno. Strokovno so se
izobraževali in usposabljali predvsem z raznimi gasilskimi vajami, vendar je bila v prvih
dveh desetletjih na teh vajah slaba udeležba. Izobraževanja in usposabljanja za
pridobitev gasilske izobrazbe pa so se posluževali predvsem zato, ker je tako velevala
zakonodaja, ki je od poveljnika društva zahtevala najmanj izobrazbo nižjega gasilskega
častnika, od ostalih operativnih članov pa najmanj čin gasilca, kajti v zahtevnejših
požarih so lahko sodelovali le tisti gasilci, ki so imeli čin gasilca. Tega se v društvu sicer
niso popolnoma držali, nekaj svojih članov so poslali na izobraževanje, ne pa vseh, ki bi
jih morali. Razlog za majhno udeležbo zbiljskih gasilcev v izobraževanju v prvih treh
desetletjih bi lahko pripisali nezainteresiranosti članov v društvu ter temu, da so imeli v
društvu veliko dela z gradnjo gasilskega doma in prizidka ter z urejanjem okolice in
nabavo gasilskega orodja in avtomobila.
V četrtem desetletju pa jim je začelo izobraževanje predstavljati pomembno vlogo za
delovanje društva. Na izobraževanje so začeli gledati kot na nekaj, kar je nujno potrebno
za uspešno in učinkovito opravljanje gasilske službe. Od tega obdobja naprej so si vsako
leto tudi postavili za cilj ustrezno izobraziti čim več članov, kar so tudi storili.
Hipoteza številka 4, ki pravi da je izobraževanje z leti postajalo vedno bolj pomembno, je
potrjena.

5. Odgovor na vprašanje, kako pomembno vlogo predstavlja članom gasilsko
izobraževanje danes.
87

Razvoj izobraževanja prostovoljnih gasilcev v Medvodah

Kot spoznamo iz zapisov iz Poveljniške knjige, iz Zapisnikov občnih zborov in zapisnikov
upravnih odborov prostovoljnega gasilskega društva Zbilje, danes v društvu težijo k
temu, da svoje člane, ko dopolnijo 16 leto, pošljejo na nadaljevalni tečaj za gasilca,
vendar pa se na tej točki njihovo izobraževanje in usposabljanje ne konča, temveč jih
pošljejo še naprej na nadaljnje tečaje in predavanja in druge oblike usposabljanja.
Hipoteza številka 5, ki pravi, da danes članom predstavlja izobraževanje osrednjo vlogo
za uspešno in učinkovito opravljanje gasilske službe, je potrjena.
7.6.2 SKLEPNE UGOTOVITVE
Skozi študijo primera smo spoznali da so se člani Prostovoljnega gasilskega društva
Zbilje v prvih dveh desetletjih (1955–1975) bolj malo posluževali izobraževanja in
usposabljanja za pridobitev gasilske izobrazbe. Večji poudarek je bil na izobraževanju in
usposabljanju znotraj društva. To so bile predvsem vaje, društvene, meddruštvene in
sektorske. V prvih dveh desetletjih so se posluževali izobraževanja in usposabljanja za
pridobitev gasilske izobrazbe predvsem zato, ker je tako velevala zakonodaja, ki je od
poveljnika društva zahtevala najmanj izobrazbo nižjega gasilskega častnika, od ostalih
operativnih članov pa najmanj čin gasilca. V tretjem desetletju (1976–1985) lahko
zasledimo spremembe v miselnosti o izobraževanju gasilcev, saj začnejo ugotavljati, da
imajo v društvu bistveno premalo izobraženega kadra za uspešno delo. V četrtem
desetletju (1986–1995) tako postane glavni cilj društva izobraževanje in usposabljanje
gasilcev. Na izobraževanje in usposabljanje začnejo gledati kot na nekaj, kar je nujno
potrebno za uspešno in učinkovito opravljanje gasilske službe. Od tega desetletja dalje
so na izobraževanje in usposabljanje poslali kar nekaj svojih članov, ki so le-to tudi
uspešno opravili.
Ugotavljamo lahko tudi, da je danes velika večina članov v društvu usposobljenih za
gasilsko delo in imajo opravljen najmanj nadaljevalni tečaj za gasilca, vendar pa se na tej
točki njihovo izobraževanje in usposabljanje ne konča, temveč jih pošljejo še naprej na
nadaljnje tečaje in predavanja in druge oblike usposabljanja, ki zajemajo tako stalno
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strokovno izobraževanje in usposabljanje, za nekatere posameznike pa tudi nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje za pridobitev gasilske izobrazbe.
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8 ZAKLJUČEK
Ljudje se z ognjem bojujejo že od nekdaj. Ogenj je hkrati človekov prijatelj in njegov
sovražnik. Skozi zgodovino so se ljudje učili in se še vedno učijo načinov, kako se z
ognjem v različnih okoliščinah čim bolj uspešno spopasti, da bi nastalo kar najmanj
škode, hkrati pa so ljudje razvijali tudi različno orodje za uspešno gašenje. Z obstojem
novega orodja pa so se morali ljudje tudi naučiti in usposobiti za pravilno in učinkovito
rabo le-teh. Na tak način se je gasilstvo razvijalo, v 19. stoletju pa se je v svetu začelo
razvijati organizirano gasilstvo.
Ideja o organiziranem gasilstvu na Slovenskem je začela nastajati v drugi polovici 19.
stoletja in se je udejanjila leta 1869 z ustanovitvijo prvega prostovoljnega gasilskega
društva na Slovenskem, požarno brambo Metlika. Temu so sledila še številna druga
društva. Z obstojem velikega števila društev pa se je pojavila potreba po povezovanju leteh v skupne organizacije, ki bi urejale skupna vprašanja, skrbele za organizacijo itd. in
jih danes imenujemo gasilske zveze. Nadalje pa so se te zveze povezovale v še večjo
enoto, ki je pokrivala celotno državo, danes poznano kot Gasilsko zvezo Slovenije.
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in raziskovalnega. Osrednja
tema diplomskega dela pa je izobraževanje prostovoljnih gasilcev na Slovenskem skozi
zgodovino do danes.
V prvem delu smo najprej opredelili pojme gasilstva, na kratko opisali pojme
izobraževanje in usposabljanje ter oblike in metode v izobraževanju odraslih. Nadalje je
predstavljen razvoj gasilstva na Slovenskem in v svetu ter struktura gasilstva v Sloveniji
danes. V tem poglavju smo predstavili tudi razvoj izobraževanja gasilcev v Sloveniji.
Temu sledi poglavje o izobraževanju in usposabljanju prostovoljnih gasilcev danes ter
poglavje o financiranju gasilstva. V raziskovalnem delu pa nas je zanimalo gasilstvo in
izobraževanje gasilcev v Medvodah ter njegov razvoj.
V teoretičnem delu smo ugotovili, da so se v dobi Avstroogrske (1869–1918)
izobraževali predvsem z gasilskimi vajami. Z ustanovitvijo Jugoslovanske gasilske zveze
(1919) pa je postalo izobraževanje veliko bolj organizirano. Jugoslovanska gasilska
zveza v Ljubljani se je od ustanovitve dalje prizadevala za združitev gasilstva na
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Slovenskem ter ustanavljala gasilske župe, ki bi opravljale pomembno vlogo pri
organiziranju in izobraževanju članstva. Leta 1920 je izdala tudi Gasilsko knjižico, po
kateri se je odvijal osnovni pouk gasilcev. Imeli so izobraževanje za izprašanega gasilca,
za gasilskega podčastnika in gasilskega častnika. Organizirani so tudi razni strokovni oz.
strokovno-tehnični tečaji za gasilce. V času okupacije, leta 1941, je gasilstvo nazadovalo,
saj so okupatorji razpustili številne gasilske čete in jim pobrali orodje. Po 2. svetovni
vojni (1945) pa se je slovensko gasilstvo začelo obnavljati in razvijati. Ker je bilo precej
novih članov brez znanja, je izobraževanje sprva temeljilo predvsem na spoznavanju in
delu z gasilskim orodjem in opremo, učili pa so jih poveljniki, ki so že imeli nekaj
izkušenj iz sistema izobraževanja gasilcev pred vojno. 1. oktobra 1950 smo na
Slovenskem dobili prvo gasilsko šolo Gasilske zveze Ljudske republike Slovenije v Žireh.
V šoli se je izvajala trimesečna šola za gasilske častnike. Vendar pa je ta šola imela zelo
kratko zgodovino, saj so jo že naslednje leto preselili v Medvode, kjer je obstajala do leta
1962. V šoli so se izvajali enomesečni podčastniški tečaji, enomesečni pripravljalni tečaji
za izpit gasilskega častnika, trimesečni tečaji za gasilskega častnika ter razni seminarji,
posveti častnikov in podčastnikov. Po ukinitvi gasilske šole v Medvodah je potekalo
izobraževanje za gasilce v gasilskih društvih, za nižje gasilske častnike v občinskih
gasilskih zvezah, izobraževanje za častnike in višje gasilske častnike pa v osmih gasilskih
izobraževalnih centrih. Poleg tega pa so bili organizirani tudi razni seminarji in posveti.
V letu 1974 je bil sprejet pravilnik o strokovni vzgoji gasilskih kadrov. Leta 1980 pa je bil
zgrajen Republiški center za obrambno usposabljanje. Gasilska zveza se je vključila v
izobraževalni center in pripravila program usposabljanja. Osnovno izobraževanje je
ostalo v gasilskih organizacijah, učni programi so potekali po predpisanem programu,
praktični del pa je bilo možno opravljati v izobraževalnem centru. Leta 1986 pa je
Plenum Gasilske zveze Slovenije sprejel Pravilnik o strokovnem izobraževanju ter
doseganju činov in nazivov v prostovoljnem gasilstvu, kjer so čini razdeljeni na tri veje:
gasilski podmladek, operativni člani (temeljno izobraževanje) in specialnosti.
Po osamosvojitvi se je gasilska organizacija prilagodila novonastali državi. Leta 1993 je
bil sprejet Zakon o gasilstvu, Gasilska zveza Slovenije pa je sprejela še vrsto pravilnikov
o notranji organiziranosti gasilstva, kot so Pravilnik o gasilstvu in Posebna pravila
gasilske službe prostovoljnih gasilcev, ki določajo načine, pogoje in obseg izobraževanja
gasilskih kadrov.
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Izobraževanje in usposabljanje gasilcev lahko razdelimo na izobraževanje in
usposabljanje gasilcev za pridobitev gasilske izobrazbe, ki poteka v obliki tečajev in
seminarjev in na stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje gasilcev, kamor sodijo
skupinsko praktično usposabljanje in občasno usposabljanje, kot so gasilske praktične
vaje in urjenja, gasilska tekmovanja, gasilske orientacije, kvizi in razni posveti ter
seminarji.
V drugem, raziskovalnem delu, smo se ukvarjali z izobraževanjem in razvojem
gasilskega izobraževanja v Medvodah. S pomočjo deskriptivne študije primera smo na
primeru Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje ugotavljali, kako se je razvijalo
izobraževanje zbiljskih gasilcev in kdaj jim je izobraževanje postalo temelj za kvalitetno
in učinkovito delo gasilcev. Ugotovili smo, da so se v prvih dveh desetletjih (1955–1975)
posluževali predvsem stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja znotraj
društva, bolj malo pa izobraževanja in usposabljanja za pridobitev gasilske izobrazbe. V
tretjem desetletju (1976–1985) pride do preloma v miselnosti o izobraževanju gasilcev,
saj začnejo ugotavljati, da imajo v društvu bistveno premalo izobraženega kadra. V
četrtem desetletju (1986–1995) tako postane glavni cilj društva izobraževanje in
usposabljanje gasilcev. Na izobraževanje začnejo gledati kot na nekaj, kar je nujno
potrebno za uspešno in učinkovito opravljanje gasilske službe. Od tega desetletja dalje
so na izobraževanje in usposabljanje poslali kar nekaj svojih članov, ki so le-to tudi
uspešno opravili.
Menimo, da se je izobraževanje podobno razvijalo tudi v drugih gasilskih društvih v
Medvodah. Po ustanovitvi so morala gasilska društva poskrbeti za skupni prostor, kjer
bodo hranili gasilsko opremo in opravljali druge dejavnosti, potrebne za izvajanje
gasilske službe. To je terjalo od članov gasilskih društev veliko prostega časa tako za
gradnjo kot za zbiranje denarja. Sklepamo, da je bilo v času gradnje delo na področju
operative in izobraževanja bolj slabo tudi v drugih društvih. Sprva so se verjetno
izobraževali zato, ker je določeno izobrazbo gasilcev zahtevala že sama zakonodaja in
zato, ker so vsa gasilska društva spadala pod Občinsko gasilsko zvezo Ljubljana Šiška, ki
je postavljala določene zahteve po izobrazbi in izobraževanju prostovoljnih gasilcev v
gasilskih društvih. Do spoznanja o nujnosti izobraževanja jih je verjetno pripeljal tudi
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kakšen izreden dogodek in razvoj samega gasilskega orodja in druge tehnike, ki so jo
morali znati uporabljati.
Danes je večina članov v Prostovoljnem gasilskem društvu Zbilje usposobljenih za
gasilsko delo in imajo opravljen najmanj nadaljevalni tečaj za gasilca. Zapisniki Gasilske
zveze Medvode kažejo na to, da je takšno stanje tudi v preostalih društvih Gasilske zveze
Medvode.
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