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POVZETEK
Prostovoljna gasilska organizacija na Slovenskem izvaja in predstavlja pomembno dejavnost
v zvezi z gasilsko organizacijo. Prvi resnejši poskusi za ustanovitev organizirane gasilske
službe, ki bi bila vedno na voljo, se beležijo že v 60.-letih 19. stoletja. Ob pojavu večjih
požarov so bili ljudje nemočni, saj jih niso mogli omejiti ali pogasiti sami. Ti dogodki so
spodbudili nastanek prostovoljnih gasilskih društev. Iz leta v leto je število ustanovljenih
gasilskih društev vse bolj naraščalo. Gasilska organizacija na Slovenskem je dobro
zasnovana, čeprav bi lahko država s spremembo statusa gasilca naredila še več. Prostovoljni
gasilci so dobro organizirani in zelo uspešni na več področjih. Zaradi hitrega tempa življenja
in ne vključevanja mladih se gasilske organizacije srečujejo s staranjem članov. Za
učinkovitejši razvoj prostovoljnega gasilstva je potreben podmladek. Motivacije za vstop v
prostovoljno gasilsko društvo so različne in tudi hkrati zelo podobne. Tudi v Novi Zelandiji
se zavedajo, da na mladih svet stoji. Trudijo se, da bi pridobili čim več mladih prostovoljcev
za včlanitev v gasilska društva.
Raziskava je temeljila na problematiki vstopa mladih v prostovoljne gasilske vrste. Naredila
sem raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika, kjer sem zastavila podobna vprašanja, kot
so jih zastavili v raziskavi na Novi Zelandiji. Primerjani državi sta si precej podobni glede
motivacijskih dejavnikov mlajših članov: tako v Sloveniji kot na Novi Zelandiji je vsem
gasilcem najpomembnejši motivacijski dejavnik »pridobivanje novih znanj«. Pomemben
motivacijski dejavnik gasilcev prostovoljcev pa je tudi pomoč ljudem ob različnih priložnostih
(poplave, požar, nesreča ...) in tudi pomoč v finančni obliki. V delu sem primerjala tudi
motivacijske dejavnike glede na spol in starost ter odkrila nekaj značilnih razlik. Med 13
analiziranimi motivi so se med spoloma pokazale značilne razlike pri sedmih, pri starosti pa
le pri dveh. Med moškimi in ženskami so največje razlike v motivu za zaščito občine in
zanimanju za gašenje, pri starosti pa poleg zanimanja za gašenje tudi pri učenju novih
spretnosti.

Ključne besede: prostovoljna gasilska organizacija, prostovoljni gasilec, prostovoljni mladi
gasilec, motivacija, Nova Zelandija, Slovenija.
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SUMMARY
COMPARATIVE ANALYSIS OF JOINING VOLUNTARY FIREFIGHTING
SOCIETIES IN SELECTED COUNTIRES
Voluntary firefighting organisation in Slovenia implements and represents an important
activity in firefighting organisation. First serious attempts at establishing an organised
firefighting service, which would always be available, were recored in the 1860s. Major fires
rendered people helpless, as they were not able to contain or put out the fires themselves.
These events encouraged the formation of first voluntary firefighting societies. Each year,
the number of established firefighting societies increased. Firefighting organisation in
Slovenia is well structured, however, the state could improve the situation by changing the
firefighters’ status. Voluntary firefighters are well organised and very successful in many
areas. Due to the fast pace of life and poor participation of young people, firefighting
organisations face the issue of their members ageing. Young members are necessary for a
more efficient development of voluntary firefighting. Motivation for participation in voluntary
firefighting society is different but also very similar. There is an awareness in New Zealand
also, that young people are the future. They are trying to enlist as many young volunteers
as possible in firefighting societies.
The research was based on the issue of participation of young people in voluntary
firefighting. My research was conducted using a questionnaire, with questions similar to the
ones used in the research in New Zealand. The compared two countries are quite similar in
motivational factors of younger members: “acquiring new knowledge” is the most important
motivational factor for all the firefighters in both Slovenia and New Zealand. Another
important motivational factor for voluntary firefighters is helping people in need (floods,
fires, accidents, etc.), as well as providing financial help. I compared motivational factors
based on gender and age of volunteers and I have discovered some characteristic
differences. Among 13 analyzed motives, there were seven typical differences based on
gender and only two based on age. The greatest difference based on gender is in the motive
of protecting the municipality and in interest in putting out fires. The difference based on
age is in learning new skills, as well as in putting out fires.
Key words: voluntary firefighting organisation, voluntary firefighter, young voluntary
firefighter, motivation, New Zealand, Slovenia.
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1 UVOD
Živimo v času nenehnih sprememb, ko se je treba vedno bolj prilagajati in spreminjati.
Veliko je prostovoljstva. Žal je prostovoljno delo pri nas, in tudi po drugih državah, še
premalo cenjeno. Da se odločiš za prostovoljstvo, moraš biti pogumen in imeti veliko veselja
do takšnega dela. Prav tako moraš imeti določena znanja in sposobnosti.
Za raziskovanje in temo mojega diplomskega dela sta me navdušila članka Jim McLennan
in Adrian Birch (2008, str. 9). Njuna raziskava je pokazala, kako so posamezniki motivirani
za včlanitev med prostovoljne gasilce v Novi Zelandiji. Pri nas je takih raziskav zelo malo
oziroma jih sama nisem še nikjer zasledila. Ker me delo v prostovoljnem gasilstvu zelo
zanima, sem se odločila, da bom naredila raziskavo med prostovoljnimi gasilci v Sloveniji in
rezultate primerjala z raziskavo, ki je bila izvedena v Novi Zelandiji.
Prostovoljno gasilstvo na Slovenskem sega že daleč v zgodovino in se je z leti razširjalo in
pomlajevalo. Pogosto smo lahko priča in/ali udeleženci na raznih prireditvah, na katerih
prostovoljna gasilska društva (v nadaljevanju PGD) proslavljajo oz. obeležujejo visoke
obletnice njihovega delovanja. Na podlagi pregleda literature in ustnega izročila sem prišla
do ugotovitve, da so PGD-ji začeli svoje prostovoljstvo že pred skoraj 140 leti. Vendar pa
se je zaradi zakonodaje, gospodarskih, ekonomskih in demografskih dejavnikov število
prostovoljnih društev spreminjalo. Število PGD-jev se je iz leta v leto povečevalo. Prišla so
tudi obdobja, ko se je število PGD-jev zmanjševalo. Podrobneje o tem v Tabela 1 v drugem
poglavju. Poleg prostovoljnih gasilcev v naši državi delujejo še poklicni gasilci. Prostovoljni
gasilci so pomembni tako na občinski ravni kot tudi na državnem nivoju. V Republiki Sloveniji
(v nadaljevanju RS) so tudi občine dolžne zagotoviti požarno varnost. Iz tega izhaja, da je
prostovoljno gasilstvo za vsako občino zelo pomembno. Prav tako je pomembno
sodelovanje občine (župana, občinskega sveta in negospodarskega sektorja) z gasilskimi
društvi. Če sodelovanje temelji na povezanosti in uspešnem sodelovanju, ki ju podpirata
dobra organizacija oz. dobra klima, je vse še toliko boljše in učinkovitejše za vse občane. S
tem mislim predvsem na sodelovanje iz finančnega vidika in iz organizacijskega vidika
družbe. Občina mora zagotoviti določena sredstva iz občinskega proračuna za vsa gasilska
društva, ki delujejo v občini. Nabava potrebne gasilske opreme, orodij in vozil je tudi odvisna
od občinskih sredstev. To vpliva tudi na motiviranost prostovoljcev – prostovoljnih gasilcev,
da delo v društvih poteka varneje, učinkoviteje in bolj uspešno.
Če občina PGD ne nameni dovolj sredstev, društva ne morejo opravljati operativnih nalog
v celoti. Gasilsko zvezo Slovenije (v nadaljevanju GZS) sestavljajo predvsem prostovoljni
gasilci, ki veliko svojega prostega časa namenijo delu v PGD.
Dejavniki, ki vplivajo na vključevanje v prostovoljne organizacije in zadovoljstvo
prostovoljcev v le-teh, se v različnih okoljih in obdobjih za posameznike razlikujejo po
pomembnosti in se med seboj dopolnjujejo, prekrivajo in nadomeščajo.
V vsaki organizaciji je potrebno posebej ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na vpis v PGD in
kakšna je njihova pomembnost (Uhan, 2000, str. 31).
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Lipičnik (1998, str. 73) je ugotovil, da so nekateri ljudje zadovoljni s svojim delovnim
mestom. Navajajo enake razloge za zadovoljstvo na delovnem mestu, ki spet drugim
predstavljajo razloge za nezadovoljstvo.
Menim, da enako velja tudi za prostovoljne organizacije, kjer ljudje opravljajo delo
prostovoljno. Posamezniki se za vstop v prostovoljno organizacijo odločijo zaradi razloga, ki
drugim posameznikom predstavlja vzrok za izpis iz prostovoljne organizacije. V diplomskem
delu sem s pomočjo anketnega vprašalnika iskala vzroke za včlanitev v PGD. Z anketnim
vprašalnikom sem raziskovala, ali se mladi res manj vključujejo v PGD. Anketni vprašalnik
je bil sestavljen iz vprašanj, ki so ponujala odgovore odprtega in zaprtega tipa; s tem sem
želela poiskati tudi vzroke za to, da se ne včlanijo v PDG. Dobljene rezultate sem analizirala
in ugotovila, kateri so glavni motivi za vključevanje/ne včlanjevanje posameznikov v PGD.
Glede na vpise v matične knjige v PGD Turnišče opažamo, da se mladi iz leta v leto manj
vključujejo v samo organizacijo. Tako je v obdobju od 1995 do 2005 v društvo vstopilo 45
gasilcev starih med 16 in 35 let. V letih od 2005 do 2015 pa samo 19 gasilcev starih od 16
do 35 let. Povprečno je iz leta v leto manj vključitev v PDG. Tisti, ki se vključijo, imajo glede
delovanja PGD drugačne poglede od starejše populacije. Zato sem raziskala, zakaj se ljudje
v tolikšnem številu več ne vključujejo v prostovoljstvo – PGD. S pomočjo primerjalne analize,
ki bo temeljila na raziskavi, ki je bila izvedena v Novi Zelandiji, sem raziskovala in analizirala
motivacijske vzroke za včlanitev v PGD. Moje raziskovalno vprašanje je, kakšni so motivi za
vključevanje/ne vključevanje v PDG v Sloveniji v primerjavi z Novo Zelandijo.
Namen diplomskega dela je analizirati, kaj ljudi motivira za včlanitev v PGD oziroma raziskati
vzroke za ne včlanitev v PGD. McLennan in Birchsta v raziskavi ugotavljala, kaj ljudi motivira
in kdo se bolj vključuje v organizacijo v njihovi državi. Z raziskavo sta ugotovila, da se motivi
med generacijami razlikujejo.
Moje diplomsko delo bo lahko pripomoglo GZS, PGD in tudi slovenskim občinam. Zagotovo
se pristojni ukvarjajo z vprašanjem, kje/v čem je problem ne vključevanja mladih v PGD v
družbi.
Cilj diplomskega dela je:
 predstaviti stanje slovenskega gasilstva (število, organiziranost …);
 opredeliti dejavnike, ki vplivajo na vključevanje oz. ne vključevanje v prostovoljne
gasilske organizacije;
 primerjati rezultate anketnega vprašalnika z ugotovitvami Jima McLennan in Adrian
Birch;
 izdelava primerjalne analize slovenskega gasilstva z gasilskimi organizacijami v Novi
Zelandiji;
 odgovorne na gasilskem področju seznaniti s problemom upada vpisa med
prostovoljne gasilce in jim, na podlagi moje raziskave, ponuditi možne predloge za
reševanje problematike.

2

Pri tem sem preverjala naslednje hipoteze:
H1: Glavni motivi za vključitev v prostovoljna gasilska društva se med spoloma razlikujejo.
H2: Glavni motivi za vključitev v prostovoljna gasilska društva se pri mlajših prostovoljcih
razlikujejo od motivov starejših članov.
H3: Slovenske prostovoljce motivirajo enaki dejavniki kot motivirajo prostovoljce v Novi
Zelandiji.

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu sem uporabila opisne metode.
Pregledala sem domačo in tujo literaturo, revije in članke ter literaturo, ki je dostopna na
spletu. Do določenih zaključkov sem prišla iz lastnih spoznanj in izkušenj pri delu v PGD. V
raziskovalnem delu sem uporabljala podatke, ki sem jih pridobila z metodo anketiranja.
Sestavila sem anketni vprašalnik, na podlagi katerega sem ugotovila, ali se ljudje radi
vključujejo v PGD in kakšno je njihovo zadovoljstvo v samem PGD. Pri sestavljanju
anketnega vprašalnika sem izhajala iz raziskave, ki je bila izvedena v Novi Zelandiji.
Predvsem me je zanimalo, zakaj se vključujejo posamezniki v PGD, kaj je glavni motivacijski
dejavnik za vključevanje.
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2 PREDSTAVITEV GASILSKE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI
Prve omembe gasilstva na Slovenskem so se že pojavile v devetnajstem stoletju. Slovensko
gasilstvo ima že več kot 140-letno tradicijo. Iz zgodovine gasilstva izvemo marsikaj
zanimivega in poučnega. Podrobnejši opis zgodovine gasilstva na Slovenskem je opisan v
razdelku 2.1. Sestavo gasilske organizacije v RS podrobneje opisujem v razdelku 2.2. V
nadaljevanju drugega poglavja, v razdelku 2.3, je podrobneje predstavljen organigramom,
ki predstavlja organiziranost gasilske organizacije v RS.
Na delovanje gasilskih organizacij ima velik vpliv tudi država in občina. GZS je najvišja veja
slovenskega gasilstva, ki pa je podrobneje opisana v razdelku 2.4. Drugo poglavje z
zaključujem s predstavitvijo funkcij in nalog prostovoljnih gasilcev, ki so predstavljene v
razdelku 2.6.

2.1 ZGODOVINA GASILSTVA
2.1.1 GASILSTVO NA SLOVENSKEM V 19. STOLETJU
V šestdesetih letih devetnajstega stoletja se je gasilstvo na Slovenskem začelo organizirati
v strokovno in stalno službo. Potrebe po gasilski službi so se pojavljale predvsem v mestih.
V tistem obdobju je t. i. gasilsko službo najbolj potrebovalo glavno mesto Ljubljana. V tem
obdobju je bilo mnogo požarov in je bila potreba po gasilski službi nujna. Leta 1863 je
ljubljanski župan Miha Ambrož prevzel vodenje gasilske službe. Ker je potreboval
pomočnike, je določil dva magistratna uradnika in osem slug ter devet mestnih delavcev.
Gasilska služba je bila v domeni občine. Ker je bilo število požarov veliko, sami delavci niso
zmogli vseh nalog gasilske službe. Zato je župan zaprosil dve gasilski službi, da bi opravljali
naloge gasilske službe. Društvo Južni Sokoli je prevzelo vodenje gasilske službe v Ljubljani.
Društvo se je zavzemalo za podporo in izvajanje gasilske službe. Vendar je zaradi
nasprotovanj, zlasti nemškega Turnvereina, prenehalo delovati. Leta 1869 je ljubljanski
župan Josip Suppan ustanovil pripravljalni odbor za ustanovitev samostojnega gasilskega
društva. Leta 1870 je nastalo samostojno gasilsko društvo.
Tudi v Mariboru so leta 1879 ustanovili redne požarne obrambe. Vendar je le-ta bila
zavrnjena. 19. septembra 1869 je bilo v Metliki ustanovljeno prvo PGD na Slovenskem, kjer
danes deluje tudi gasilski muzej. Muzej predstavlja velik ponos slovenski gasilski
organizaciji. Po prvi ustanovitvi PGD se je število ustanovljenih PGD-jev začelo povečevati.
PGD so se ustanavljala glede na potrebe zagotovitve požarne varnosti. Tako je bilo leta
1881 na Slovenskem ustanovljenih 39 PGD-jev. (GZS, 2016)
2.1.2 RAZVOJ POŽARNE OBRAMBE V OBDOBJU AVSTRO-OGRSKE DO 1.
SVETOVNE VOJNE
Pripravljenost ljudi, da pomagajo, je pripomogla k temu, da so se društva začela širiti in
množično ustanavljati. Uredila se je tudi pravna ureditev požarnega varstva. Ljudje so z
delom v PGD pridobivali izkušnje.
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Tako je bilo do leta 1914 v Sloveniji ustanovljenih 380 PGD. Za nabavo potrebnega orodja
in opreme je v tem obdobju skrbela občina. Ker občine niso imele dovolj sredstev, in niso
mogle kupiti vse opreme, so bila društva slabo opremljena. Gasilci so bili iznajdljivi že takrat,
saj so začeli prirejati gasilske veselice in na ta način pridobivati sredstva za nakup orodja in
opreme. Kasneje so se društva začela povezovati v deželne zveze. (GZS, 2016)
2.1.3 GASILSTVO MED NOB IN PO NJEJ
Leta 1941 so oblast prevzeli okupatorji, in sicer Italija, Nemčija in Madžarska. Okupatorji so
ustanovili svoje gasilske službe. Tako so Italijani v Ljubljani razpustili prostovoljne gasilce
in uvedli poklicno gasilsko četo. V četi so bili večinoma italijanski gasilci. V Kočevju, Novem
mestu, Grosupljem, Metliki in Logatcu so bile pomožne čete, ki so jih prav tako vodili
Italijani. Gasilske čete so zastopali predvsem starejši gasilci, ki so jih določile občine. Občine
so skrbele tudi za izobraževanje gasilcev. V času okupacije je bila uničena gasilska oprema.
Gasilske cevi so bile tako uničene, da niso služile uporabi. Po osvoboditvi je delo gasilcev
zaživelo v vseh prostovoljnih gasilskih četah. Ustanovilo se je tudi prostovoljno gasilsko
poveljstvo. Po pridobljenih finančnih sredstvih so nabavili potrebne gasilske obleke oziroma
uniforme, gasilsko orodje in opremo. Pridobili so tudi vozila, ki so jih prostovoljne gasilske
čete prilagodile za zagotavljanje požarne varnosti. Položaj gasilca je bil obdobju NOB in po
njem zahteven, saj jih je pestilo pomanjkanje orodja in opreme. Tudi stavb t. i. požarnih
domov, v katerih naj bi shranjevali opremo, niso imeli. Imeli pa so potrpežljive gasilce, ki
so se za učinkovito delovanje društva trudili in zavzemali po svojih močeh.
Da bi gasilstvo doseglo napredek in da bi podprli požrtvovalno delo članov gasilskih čet, je
leta 1945 je Ministrstvo za notranje zadeve razpisalo nagradno tekmovanje za gasilske čete.
Na tekmovanje so se prijavile vse gasilske čete, ki so delovale na območju Slovenije. Poleg
tega je bilo razpisano še petmesečno tekmovanje in za najboljše tri čete razglašena
nagrada. Člani čet so se po svojih močeh trudili in skupaj opravili nekaj milijonov
prostovoljnih delovnih ur. Obnovili so gasilske domove, popravili strehe, vrata, gasilskih
vozilih in z veliko vnemo skrbeli za gasilsko opremo in orodja.
»Okrajna gasilska poveljstva, ki so zbrale podatke o uspehih tekmovanja gasilskih čet, so
strehe, okna in vrata, gasilsko opremo in orodje so vzdrževali z največjo skrbjo.«
(GZS, 2016)
Leta 1948 so bil narejen prvi osnutek zakona o gasilskih društvih Federativne liberalne
republike Jugoslavije. Le-ta je omogočil pripravo republiškega predloga zakona. Zakon je
skupščina sprejela 19. maja leta 1948. Po sprejetju zakona se je število ustanovljenih
prostovoljnih gasilskih društev povečalo, prav ugotovila, da so gasilci opravili skupaj nekaj
milijonov prostovoljnih delovnih ur. Iz požganih domov so zrasli novi domovi, iz
avtomobilskih razbitin gasilski avtomobili, popravljene so bile
tako se je povečevalo število članov. Leta 1954 je Gasilska zveza LR Slovenije združevala
20 okrajnih gasilskih zvez, 1266 gasilskih društev s 64.490 članov. (GZS, 2016)
Ker so ljudje v prostovoljnem gasilstvu videli dobro organizacijo, je začelo število društev
naraščati. Verjetno so se že takrat med člani PGD pojavljale generacijske razlike; mlajše
generacije v PGD niso vključevale dovolj množično.
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Iz ustnega izročila sem izvedela, da naj bi bilo, vsaj pri nas, v Prekmurju, v Turnišču, to
vključevanje v PGD nekakšna družinska tradicija. Osebno lahko dodam, da je tudi pri nas
to nekakšna družinska tradicija, saj je bil moj prapradedek eden od ustanoviteljev PGD
Turnišče in njegov predsednik. PGD Turnišče je bilo ustanovljeno leta 1923. PGD Turnišče
bi naj bilo ustanovljeno pred letom 1923, vendar se dokumentacija o ustanovitvi ni ohranila
ali se je izgubila.
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2.2 PROSTOVOLJNA GASILSKA ORGANIZACIJA IN NJIHOVO ČLANSTVO
DANES
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje
zagotavljajo občine in država. Slovensko prostovoljno gasilstvo deluje v skladu z zakonskimi
predpisi in je v interesu slovenskega naroda. Je del je državotvorne dejavnosti na področju
varstva pred požari, naravnimi in drugimi nesrečami. Slovenija ima Nacionalni program
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, znotraj katere so opredeljene tudi naloge
gasilstva (Krušec, 2011).
Slovenija je država, ki po številu gasilcev (glede na število prebivalcev) sodi v evropski vrh.
V poprečju je vsak 51. državljan RS gasilec. Več jih je le v Avstriji, ker je vsak 35. državljan
gasilec. Država z najmanj gasilci na prebivalca je Irska, v kateri je le vsak 1292. državljan
gasilec. Nova Zelandija, država, s katero sem primerjala Slovenijo, ima manjši delež gasilcev
od Slovenije, v njej je vsak 316. prebivalec gasilec. (Brushlinskiy N.N, 2016)
Gasilstvo spada v humanitarno dejavnost, ki opravlja svoje naloge v javno dobro. Gasilci
pomagajo pri gašenju, reševanju in opravljajo druge operativne naloge. Tistim, ki so v
nesreči prizadeti in jim je potrebna pomoč, zagotavljajo brezplačno pomoč.
Pravna podlaga za delovanje društev temelji na zakonih, in sicer Zakon varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS, št. 64/94), Zakon o varstvu pred požarom (UR RS,
št. 71/93) in Zakon o gasilstvu (UL RS, št. 71/93).
Gasilska organizacija je razdeljena na naslednje enote:
 Poklicne gasilske enote;
 Prostovoljne gasilske enote;
 Gasilske enote v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah.
(Zbornik več avtorjev 1998)
Naloge, ki jih opravljajo gasilske organizacije, so:
 gašenje;
 reševanje ob požarih;
 preventivne naloge varstva pred požarom;
 naloge zaščite in reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah;
 določene druge storitve.
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2.3 NALOGE DRŽAVE IN OBČINE
Tako država kot tudi občina, predvsem slednja, imata pri opravljanju PGD-jev pomembno
vlogo. Država na področju gasilstva ustanavlja gasilske šole za izobraževanje in
usposabljanje gasilcev. Izobraževalni center je na Igu, ki ima še tri enote, in sicer v Logatcu,
Sežani in v Pekrah. Država pripravlja razpis za sofinanciranje reševalne in zaščitne opreme
ter gasilska vozila. Poleg tega zagotavlja sredstva za znanstveno-strokovno dejavnost na
področju gasilstva. Na področju delovanja zagotavlja pogoje v GZS in prav tako za
Združenje slovenskih poklicnih gasilcev. Pod državne naloge spada tudi zagotovitev sistema
za obveščanje in alarmiranje na območju celotne države in posameznih geografsko ali kako
drugače povezanih širših območjih državnega ozemlja.
Poleg tega Ministrstvo za obrambo predpiše določena merila v zvezi z zaščitno opremo
gasilcev in njihove zdravstvene sposobnosti. Tako morajo zdravstveni zavodi oziroma osebni
zdravniki upoštevati ta merila pri zdravstvenih pregledih operativnih gasilcev.
Minister za obrambo po predhodnem mnenju GZS in Združenja poklicnih gasilcev predpiše
Pravila gasilske službe, s katerimi se uredijo naloge in odgovornost gasilcev in tudi njihovo
medsebojno sodelovanje, t. i. sodelovanje med gasilskimi organizacijami. Poleg
omenjenega še poda mnenje, kako naj bodo sestavljene gasilske enote in na kakšen način
naj se strokovno usposabljajo prostovoljni gasilci.
Poleg države ima zelo pomembno vlogo občina. V Sloveniji je gasilska služba organizirana
na lokalni ravni. O tem tudi piše v Zakonu o gasilstvu »to je obvezna lokalna služba«.
(Nosan, 2011, str. 45)
Občina mora v skladu s svojimi pristojnostmi zagotoviti organiziranost in opremljenost vsem
gasilskim društvom. Na podlagi varstva pred požarom pa občina zagotavlja gasilskim
društvom sredstva, in sicer:
 redno delovanje gasilskih enot;
 gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in
alarmiranje;
 vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;
 izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;
 gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva;
 povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;
 povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva;
 opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij. (ZGas-UPB1, 2005).
Ker morajo občine za svoje občane zagotoviti požarno varnost, le-to opravlja preko PGD.
Občina s PGD in GZS sklene tripartitno pogodbo, ki je namenjena financiranju. To pomeni,
da občina preko gasilske zveze financira PGD.
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Slika 1: Organigram Gasilske zveze Slovenije

GASILSKA ZVEZA
SLOVENIJE

REGIJSKI SVET
------------------------------------------------------------------

REGIJSKO POVELJSTVO

GASILSKA ZVEZA

OBČINSKO POVELJSTVO
---------------------------------------------------------------------------------

POVELJSTVO V SEKTORJU

PROSTOVOJLNO GASILSKO
DRUŠTVO (PGD ali PIGD)

POKLICNA
GASILSKA ENOTA

Vir: Gasilska zveza Slovenije

2.4 GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Gasilska zveza Slovenije je hierarhično najvišji organ predstavljanja, zastopanja in ravnanja
gasilske organizacije. (Golob, 2008, str. 50). Pravilnik o organizaciji poslovanja GZS
opredeljuje v drugem členu pravilnika, in sicer, da je GZS krovna gasilska organizacija, v
katero se obvezno morajo vključevati vsa prostovoljna gasilska društva, prostovoljna
industrijska društva in gasilske zveze, ki delujejo v državi. GZS je najvišja oblika
povezovanja gasilskih organizacij. Temeljna oblika združevanja prostovoljnega gasilstva je
prostovoljno gasilsko društvo na nivoju lokalne skupnosti ali v podjetju. Prostovoljna
gasilska društva se na območju občine združujejo v gasilsko zvezo (trenutno jih je v RS
120). Le-te se povezujejo v GZS (Krušec, 2001).
Izhajamo lahko iz podatkov, da so vsa PGD v Sloveniji vključena v GZS, ki je najvišja oblika
povezovanja gasilskih organizacij. Tako zveza poleg svojih društvenih nalog opravlja tudi
naloge, za katere jo pooblasti minister za obrambo (ZGas-UPB 1, 2005).
GZS je statusno registrirana kot društvo, in sicer kot pravna oseba zasebnega prava. Njen
pravni status določa tudi Zakon o gasilstvu, ki jo opredeljuje kot najvišjo obliko povezovanja
društev in njihovih zvez.
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GZS vodita predsednik in poveljnik zveze. Poveljnik zveze vodi poveljstvo zveze. Poveljstvo
zveze pa je strokovni-operativni organ, ki pomaga poveljniku pri opravljanju strokovne
funkcije. Poveljstvo sestavlja največ 23 članov.
Poveljstvo GZS sestavljajo:
 poveljnik GZS;
 namestnik poveljnika GZS;
 podpoveljnika GZS;
 pomočniki in člani, ki zastopajo posamezno gasilsko regijo in so regijski poveljniki.
(GZS, 2016)
Delo in naloge poveljstva so:
 skrbi za strokovno vzgojo in operativno pripravljenost gasilskih enot;
 načrtuje in opravlja strokovno-operativne naloge na operativnem in preventivnem
področju;
 načrtuje, spremlja in usmerja razvoj gasilske zaščitne in reševalne opreme;
 določa tipizacijo gasilskih vozil in opreme;
 pripravlja strokovne podlage za program dela Upravnemu odboru za operativno
strokovno področje;
 razvija in spodbuja mednarodno sodelovanje na strokovnih področjih;
 uresničuje sprejete programe, sklepe in stališča Plenuma in Kongresa;
 odloča o napredovanju v čine;
 na podlagi programa dela GZS sklepa o organiziranju tečajev, tekmovanj, strokovnih
ekskurzij in drugih oblik strokovnega izobraževanja prostovoljnih gasilcev;
 preučuje vzroke požarov in analizira delo enot pri večjih intervencijah;
 aktivno deluje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 pripravlja in vodi postopek sprememb Posebnih pravil gasilske službe;
 predlaga in sodeluje pri spremembah Pravil gasilske službe;
 seznanja Upravni odbor o sprejetih sklepih.
(GZS, 2016)

Povezovanje gasilskih organizacij v regijski svet in regijsko poveljstvo ni pravna oblika,
temveč je oblika sodelovanja gasilstva na organizacijskem in operativnem področju na
območju regije. Naloge prostovoljnega gasilskega društva, gasilske zveze in Gasilske zveze
Slovenije kot pravnih oseb so opredeljene v njihovih statutih in pravilnikih.
(Zbornik več avtorjev, 1998).
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Slika 1: Gasilske regije in zveze v Sloveniji

GASILSKE REGIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Severnoprimorska
Obalno Kraška
Notranjska
Gorenjska
Ljubljana 1
Ljubljana 2
Ljubljana 3
Dolenjska
Zasavska
Posavska
Celjska
Podravska
Mariborska
Savinjsko Šaleška
Pomurska
Belokranjska
Koroška

Vir: Gasilska zveza Slovenije (2016)

Slika 1 nam grafično prikazuje občine v RS in s tem tudi gasilske zveze, ki se povezujejo v
gasilske regije. Regija z največ gasilskimi zvezami je Pomurska (21 gasilskih zvez), z
najmanj pa so kar tri regije, ki imajo po 3 gasilske zveze. To so Belokranjska, Dolenjska in
Zasavska.
Ker se je število tako zvez kot tudi društev, in ne nazadnje tudi članov društva, spreminjalo,
nam Tabela 1 prikazuje stanje gibanja gasilskih zvez, prostovoljnih gasilskih društev in
število članov zadnjih desetih kongresov.
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Tabela 1: Trend gibanja GZ, PGD za zadnjih deset kongresov

KONGRES
VII.
VIII.
IV.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

LETO
1972
1976
1980
1984
1988
1993
1998
2003
2008
2013

GZ
58
58
58
65
63
60
86
110
116
120

PGD
1.331
1.170
1.206
1.245
1.275
1.282
1.297
1.293
1.295
1.299

ČLANI
51.746
65.384
82.229
97.117
108.082
108.279
119.110
123.087
133.065
151.156

Vir: Poročilo predsedstva 16. Kongresa, GZS 2013 (prirejeno)

Iz Tabela 1 je razvidno, da se je število gasilskih zvez od leta 1972 do 2013 precej povečalo.
S primerjavo števila članstva se je v omenjenem obdobju število članov potrojilo. Iz tega
izhaja, da je bila potreba po ustanovitvi gasilskih zvez potrebna. Ne gre zanemariti tudi
dejstva, da se je v obravnavanem obdobju v Sloveniji ustanovilo večje število občin, ki so
na podlagi zakonskih odredb dolžne zagotoviti gasilsko javno službo.
Konec leta 2012 je bilo na podlagi statističnih podatkov, ki so jih predstavili na XVI.
Kongresu Gasilske zveze Slovenije, v Sloveniji 1299 prostovoljnih gasilskih društev.
Kljub zmanjšanju prostovoljnih gasilskih društev v slovenskem prostoru, se je povečalo
število članov v društvih. Vseh prostovoljnih gasilcev je 151. 156
(Poročilo predsedstva XVI. kongresa GZS).
GZS je v zadnjem obdobju za svoje delovanje in zagotavljanje potreb na področju
prostovoljnega gasilstva pridobila finančna sredstva z več naslovov. Najbolj pomemben vir
financiranja je vsekakor s strani ministrstev (Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za kulturo). Na ravni GZS deluje tudi tako
imenovani ekonomat, kjer lahko gasilska društva s pomočjo internetne prodaje kupijo
različne knjige, priročnike in veliko uporabnih artiklov, ki so povezani z gasilci. Tako GZS
pridobi nekaj sredstev tudi iz tega naslova. Prav tako GZS pridobi določena sredstva od
prodaje revije Gasilec. V lasti GZS je tudi gasilski muzej v Metliki. Končno se GZS financira
tudi iz naslova sponzorstva in donatorstva.
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2.5 GASILSKA ZVEZA
Kmalu po ustanovitvi gasilskih društev je nastala tudi potreba po ustanavljanju gasilskih
zvez, ki so društva povezovala. Prva zveza, ki je vključevala tudi slovenska gasilska društva,
se je imenovala Zveza prostovoljnih gasilskih društev za Koroško. Druga pomembna zveza
se je imenovala Štajerska deželna gasilska zveza, ki pa je imela sedež v Mariboru. V
nadaljevanju so postopoma nastajale še ostale zveze na ozemlju RS.
(Gomboc, 2009, str. 40)
Danes nam Zakon o gasilstvu (ZGas- UPB1, 2005) določa, da se prostovoljna gasilska
društva povezujejo v gasilske zveze na območju ene občine oziroma na območju več občin.
V dogovoru z društvi zveza prevzeme skupne naloge, ki so predpisane v Zakonu o gasilstvu
in v skladu z Zakonom o društvih ter Statutom Gasilske zveze Slovenije, Pravili gasilske
službe. Zveza izpolnjuje obveznosti in naloge, ki so določene v sklenjeni pogodbi (tako
imenovana tripartitni pogodbi), za opravljanje javne službe med Gasilsko zvezo in občino.
Zveza poleg tega zastopa društva v postopkih, ki se nanašajo na ustanovitveni namen.
(Zbornik več avtorjev 1998).
Gasilske zveze opravljajo organizacijske in strokovne naloge gasilstva zlasti v zvezi z/s:
 načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev;
 načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s
predpisanimi merili;
 načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot gasilskih organizacij, ki so
članice zveze;
 povezovanjem med članicami gasilske zveze in občinami na območju, na katerem
deluje gasilska zveza;
 izvajanjem nalog, ki so jih nanje prenesle država ali občine;
 drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.
(ZGas-UPB1, 32. člen 2005).
Najpomembnejša oseba v vsaki gasilski zvezi je poveljnik. Poveljnik je oseba, ki skrbi za
organiziranost, opremljenost in usposabljanje poveljstev in gasilskih enot. Vodi večje
intervencije in za potrebe zveze organizira usposabljanja. Splošno je znano, da poveljniki
zvez vsako leto v posameznih zvezah organizirajo večje število vaj. Tako s tem preverjajo
pripravljenost vsake gasilske enote v zvezi. Kako se izbira poveljnik zveze in kako se izbirajo
in njihovi namestniki, je določeno s pravili gasilske službe.
Kot sem omenila že prej, je naloga vsakega poveljnika, da organizira usposabljanje, tako
za posamezno leto določi, kakšne oblike usposabljanja bodo izvajali. Prostovoljna gasilska
društva pa jih vključijo v svoje letne programe zaradi usklajevanja razvoja, ustrezne
pripravljenosti in drugih razlogov utemeljenih z ocenami ogroženosti občine pred požarom
in drugimi naravnimi nesrečami.
Poveljnik zveze ima pravico, da določi za posamezno leto, kakšno usposabljanje bodo
organizirali. Tako se na podlagi pomanjkanja usposobljen kadra poveljnik odloči, kakšno
obliko usposabljanja bodo izvajali (npr. če se v društvo vpiše veliko mladih, ki še nimajo
nobenega opravljenega tečaja, bo razpisan osnovni tečaj za gasilca).
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Gasilska zveza poleg operativnih in organizacijskih nalog opravlja tudi druge skupne naloge
s področja gasilske službe. Ena od takih nalog je servisiranje gasilnih aparatov. (Zbornik
več avtorjev, 1998).
Gasilske zveze, v katere se povezujejo prostovoljna gasilska društva v območju posamezne
občine, dajejo mnenja za usposabljanje operativnih gasilcev v PGD in prav tako mnenja k
letnemu programu opremljanja prostovoljnih gasilskih enot za gasilsko zaščitno in reševalno
opremo. Tako društva ne morejo kupiti zaščitne in reševalne opreme, če nabava prej ni bila
potrjena na pristojni gasilski zvezi.

2.6 PROSTOVLJNO GASILSKO DRUŠTVO
Prostovoljna gasilska društva so nastala kot potreba občanov zaradi varstva pred požari,
potresi, poplavami, vojnami in drugimi nevarnostmi. Zato ima prostovoljno gasilstvo na
Slovenskem že skoraj 140-letno tradicijo. Ljudje so se združevali v gasilska društva, da bi
učinkoviteje preprečevali in gasili požare, vendar pa so društva pomenila veliko več kot
samo gašenje. V njih so ljudje našli socialno oporo in solidarno, nesebično podporo ob
vsakršni nesreči. V gasilskih društvih so, predvsem podeželski ljudje, izkazovali pripadnost
slovenskemu narodu in obstoj te zavesti. Še dandanes so nekatera gasilska društva skupni
imenovalec vasi ali določenih območji s skupnimi interesi (Klarič, 2009).
Tako PGD-ji predstavljajo prostovoljno združenje občanov, ki želijo tvorno sodelovati v
društvu in izpolnjujejo pogoje, ki so določeni z Zakonom o društvih in Zakonom o gasilstvu.
Člani prostovoljnih gasilskih društev aktivno sodelujejo pri razvoju gasilstva, ob požarih in
drugih nesrečah (intervencijah). Naloge, ki jih opravljajo člani PGD-jev, so:
 preventivne naloge pred varstvom požara (gašenje in reševanje ob požarih,
prometnih, ekoloških in industrijskih nesrečah);
 preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 izvajanje zaščite, reševanja in pomoč ob požarih in drugih nesrečah;
 vzgoja gasilske mladine;
 pomoč občanom na področju varstva pred požarom;
 druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.
(ZGas-UPB1, 2005).
Poleg zgoraj omenjenih nalog, pa nekatera društva izvajajo še razne druge naloge. Te so
lahko povezane s pridobitno in tudi nepridobitno dejavnostjo. Eden od primerov je
organiziranje raznih prireditev.
Vsako društvo ima svoj statut in pravilnike. Po novem morajo imeti društva tri pravilnike, in
sicer Pravilnik o organizaciji poslovanja, Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju in
Pravilnik o disciplinskem postopku. Poleg tega ima vsako društvo narejen tako imenovani
operativni načrt.
Najvišji organ prostovoljnega gasilskega društva je občni zbor, ki izvoli predsednika in
poveljnika društva, upravni odbor, poveljstvo in nadzorni odbor. Le-ti so izvoljeni, da vodijo
PGD. Njihov mandat traja pet let.
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2.6.1 ČLANI V PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTVIH IN NJIHOV POMEN
Član prostovoljnega gasilskega društva lahko postane vsak, ki želi opravljati naloge
gasilstva. Članstvo v prostovoljnih gasilskih društvih je prostovoljno. Vsak posameznik se
prostovoljno odloči, kdaj in zakaj bo vstopil v prostovoljno gasilsko organizacijo. Od
poveljnika PGD je odvisno, katero nalogo bo posameznik v PGD bo opravljal. Saj le-ta s
pomočjo poveljstva dodeljuje naloge in vodi društvo. Prenehanje članstva v prostovoljni
gasilski organizaciji se izvede z izstopom, izključitvijo, črtanjem ali s smrtjo.
V PGD poznamo več različnih kategorij gasilcev (Slika ). Najpomembnejšo vlogo v gasilskih
organizacijah imajo aktivni člani. Ti opravljajo vse operativne in organizacijske naloge
društva. Vlogo aktivnega člana lahko opravljajo mladina, moški, ženske in veterani;
aktivnost člana se začne s pripravnikom in traja vse do veterana.
Poleg prej omenjenih poznamo še podporne člane, ki pa v društvu več aktivno ne
sodelujejo, vendar društvo največkrat podpirajo v denarni obliki. Društvom so v ponos tako
imenovani častni člani. Delovanje članov se vodi v informacijskem sistemu za vodenje
članstva, ki se imenuje VULKAN. Vulkan je informacijski sistem za vodenje evidenc gasilskih
prostovoljcev. Namenjen je za vodenje evidenc o članih, opremi društev, o usposabljanjih
in tekmovanjih. Prav tako so v tem informacijskem sistemu zavedena vsa odlikovanja in
napredovanja gasilcev v gasilskih organizacijah.

Slika 2:Vrsta članov v prostovoljnem gasilskem društvu
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Vir: Gasilska zveza Slovenije
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REZERVNI
GASILEC

Podrobneje bom predstavila najpomembnejše funkcije v prostovoljnih gasilskih društvih.

Gasilec
Gasilec je vsaka oseba, ki se včlani v gasilsko organizacijo in postane njeni član.

Prostovoljne gasilec
Prostovoljni gasilec je lahko samo strokovno usposobljen, zdravstveno in psihofizično
sposoben član gasilskega društva, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Član
prostovoljnega gasilskega društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki
podpiše pristopno izjavo na občnem zboru in plača članarino. Tudi tujec je lahko član
društva, če prebiva na območju, kjer prostovoljno društvo deluje.
Pravice članov so sledeče:
 da volijo in so izvoljeni v organe društva;
 da sodelujejo pri delu in odločajo soodločajo pri organih društva;
 da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanje pri svojem delu;
 da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva;
 da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter finančno-materialnim
poslovanjem. (Pravilnik o organizaciji društva, GZS, 2016)
Dolžnosti članov pa so:
 da spoštujejo statut in ostale akte in sklepe organov društva;
 da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog
društva;
 da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva;
 da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih
nalog;
 da prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše člane društva;
 da varujejo ogled društva. (Pravilnik o organizaciji društva, GZS, 2016).

Poklicni gasilec
Poklicni gasilec je član gasilske enote, ki opravlja naloge v gasilski organizaciji poklicno in
izpolnjuje druge pogoje določene z zakonom o gasilstvu.

Gasilec pripravnik
Gasilec pripravnik je član prostovoljnega gasilskega društva v starosti od 16. do 18. leta
oziroma nad 18 let v času usposabljanja in priprave za prostovoljnega gasilca. Pripravnik
lahko prostovoljno sodeluje v gasilskih intervencijah pri delih, ki so v skladu s programom
pripravništva in niso življenjsko in zdravju nevarna. Dela opravlja pod nadzorom. Mladoletni
prostovoljni gasilci lahko opravljeno naloge po predhodnem pisnem soglasju staršev.

Rezervni član
Rezervni član je prostovoljni gasilec, ki zaradi zdravstvenih razlogov ali starosti ne more
opravljati vseh nalog društva.
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Upravni odbor na podlagi poveljnika društva člana preimenuje v rezervnega člana. Pod
določenimi pogoji in občasno lahko tudi rezervni član opravlja naloge gasilske službe, glede
na njegovo zdravstveno stanje in psihofizične sposobnosti. Naloge določi gasilski vodja.
(Pravila gasilske službe, 2016)

Operativni gasilec
Operativni gasilec je oseba, ki opravlja poklicno ali prostovoljno naloge gasilstva formacijski
sestavi gasilske enote. Sam mora izpolnjevati psihofizične zdravstvene zahteve in biti
strokovno usposobljen za opravljanje naloge gasilstva.

Veteran
Na podlagi Zakona o gasilstvu postane član v gasilski organizaciji, ko dopolni 63 let starosti
oziroma članica 50 let, veteran oziroma veteranka. Vendar lahko veterani na njegovo
zdravstveno in fizično sposobnost opravljajo naloge tako na organizacijskem področju kot
tudi na preventivnem področju. (Pravila gasilske službe, 2016)

Mladina v gasilskih organizacijah
Eden najpomembnejših članov v prostovoljnih gasilskih organizacijah so mladi, saj na njih
temelji bodočnost prostovoljne humanitarne dejavnost. Gasilska mladina se deli v tri
kategorije, in sicer pionirje od 6. do 11. leta starosti, mladince od 12. do 16. leta starosti
in pripravnike od 16. do 18. leta starosti.
"Pridobivanje novih mladih članov je naloga prostovoljnih gasilskih društev, gasilskih zvez
in Gasilske zveze Slovenije in vseh struktur, ki delujejo znotraj teh organizacijskih oblik.
Mladinske komisije na vseh nivojih, vodstva organizacij in mladinski mentorji imajo največjo
vlogo pri oblikovanju smernic in programov za delo z mladimi, ki se lahko v vsakem okolju
vključijo v prostovoljno gasilsko društvo in v eno izmed mladinskih aktivnosti, kot so
spoznavanje gasilstva in gasilske preventive, gasilska in športna tekmovanja, letovanja in
taborjenja, orientacija in gibanje v naravi, gasilski kvizi, prva pomoč, društva Mladi gasilec,
kulturne in družabne prireditve, mednarodno povezovanje in udejstvovanje.« (Poročilo
predsedstva XVI. Kongresa GZS, 2013).

Članice v gasilski organizaciji
Po statističnih podatkih na 16. Kongresu je bilo v gasilskih organizacijah 43.951 članic, kar
predstavlja 29% delež celotnega članstva. Pomeni 10.183 več vseh članic kot konec leta
2007, ko je bilo 33.767 članic. Povečanje števila članic je opazno skoraj v vseh starostnih
kategorijah. (Poročilo predsedstva 16. Kongresa GZS, 2013).
Na ravni Gasilske zveze Slovenije deluje Svet članic, ki skrbi za povezovanje in koordinacijo
komisij za delo s članicami v gasilskih zvezah, gasilski regiji in prostovoljnih gasilskih
društvih. V Svetu članic GZS je zastopano s predstavnicami vseh gasilskih regij. GZS ji v
skladu s programom dela, ki ga izdelajo vsako leto organizira regijske posvete za članice
prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez. Tako se na tih posvetih članice družijo in
obenem tudi izobražujejo. Enkrat ne leto pa Svet članic Gasilske zveze Slovenije organizira
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dvodnevni posvet za predsednice komisij za delo s članicami pri gasilskih zvezah. Namen
tega posveta je, da se predsednice komisij seznanijo z novostmi na organizacijskem ter
operativnem področju. Splošni položaj članic se iz leta v leto izboljšuje, čeprav so še vedno
zapostavljene. Članice aktivno sodelujejo na vseh področjih prostovoljnih gasilskih
organizacij. Tako je kar nekaj članic že na vodstvenih položajih, aktivno sodelujejo na vseh
izobraževanjih, na intervencijah. Aktivno sodelujejo tudi kot mentorice mladini. Zelo dobre
so tudi na raznih tekmovanjih.
2.6.2 NAJPOMEMBNEJŠE INTERVENCIJE PROSTOVOLJNIH GASILCEV
»Statistični podatki, ki jih pripravlja Uprava RS za zaščito in reševanje, še vedno kažejo na
porast števila požarov. Statistika o požarih se pripravlja na podlagi izpolnjenih poročil o
intervencijah v SPIN-u (RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
informacijski sistem za poročanje), sistemu za poročanje o intervencijah, ki jih morajo v
skladu z Zakonom o gasilstvu izpolniti vodje intervencij najpozneje v petih dneh po
opravljeni intervenciji.« (Poročilo predsedstva 16. Kongresa GZS, 2013).
Tako lahko na podlagi poročila zadnjega kongresa izhajamo, da je število v zadnjih petih
letih naraščalo. V letu 2008 je bilo zaznamovanih 4426 požarov, in sicer največ požarov na
objektih. V letu 2009 je bilo 12,5 % več požarov, in sicer 5058. V letu 2010 se je število
požarov zmanjšalo (3783), vendar pa se je leta 2011 spet povečalo (5210). Da je število
požarov naraščalo, kaže tudi podatek, da je bilo v letu 2012 kar 5564 požarov. Najpogosteje
so se požari zgodili v naravi. (Poročilo predsedstva 16. Kongresa GZS, 2013).
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3 RAZISKAVA NA PODROČJU VKLJUČEVANJA V PGD V
SLOVENIJI
Že v uvodnem delu sem predstavila, da bo moja diplomska temeljila na raziskavi. Izvedla
sem jo s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je potekala preko spletne strani 1ka.
Anketo sem posredovala GZS, vsem pomurskim gasilskim zvezam, vsem prijateljem preko
e-pošte, na družabnem omrežju Facebook, vsem društvom, ki imajo izdelane strani in vsem
znancem. Anketa je potekala od 19. 7. 2016 do 27. 7. 2016.
V anketi je sodelovalo 500 anketirancev, vendar vsi niso bili gasilci. Iz analize anketnih
vprašalnikov sem ugotovila, da vsi anketiranci niso izpolnili ankete v celoti. Zaradi
nedoslednega izpolnjevanja anketnega vprašalnika sem težje prišla do želenih rezultatov.
Vprašalnik je bil dober pokazatelj, kaj ljudi motivira, da so postali prostovoljni gasilci oz.
tudi zakaj niso vključili v prostovoljna gasilska društva. Z izvedeno anketo smo dobili
zanimive odgovore in obenem tudi rezultate, ki jih v nadaljevanju primerjamo. Anketo si je
ogledalo več kot 1593 ljudi, vendar je žal vsi niso izpolnili.
Grafikon 1: Delež anketirancev po spolu
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Grafikon 1 nam prikazuje število anketirancev. Iz rezultatov lahko ugotovimo, da je v anketi
sodelovalo več moških kot žensk. Splošno znano je, da v gasilskih vrstah še vedno
prevladuje moška populacija. Kljub temu da se z leta v leto število žensk v prostovoljnem
gasilskem društvu povečuje, so ženske še vedno v manjšini. Po statističnih podatkih je bilo
konec leta 2002 včlanjenih 27.894 članic, konec leta 2007 pa 33.767 članic (5.873 članic
več), kar predstavlja 21 % prirast. Konec leta 2012 je bilo 43.951 gasilskih članic, kar je
10.184 več ali 23 % povečanje števila gasilskih članic. Število članic se v povečuje vseh
starostnih skupinah. Članice so se začele vključevati v vsa temeljna usposabljanj v gasilstvu
in sodelujejo pri sami organizaciji.
Iz poročila XVI. Kongresa je razvidno, da je bilo v Sloveniji konec leta 2013 107.087 moških
in 43.951 žensk. To pomeni, da je 70,9 % moških prostovoljnih gasilcev in 29,1 %
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prostovoljnih gasilk. Če primerjamo z Grafikon 1, kjer je sodelovalo 62 % prostovoljnih
gasilcev in 38 % prostovoljnih gasilk, lahko sklepam, da so za izpolnjevanje naloge ženske
bile dokaj dobro zastopane.
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Grafikon 2: Histogram starosti anketirancev
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Grafikon 2 nam prikazuje starost anketirancev. Iz grafa lahko razberemo, da je največje
število anketirancev starih med 15 in 25 let. Iz podatkov lahko izhajamo, da je to za moje
raziskovanje zelo dober podatek, saj je bil moj namen in cilj analizirati odgovore mlajše
populacije. Sledi ji populacija starih med 25 in 35 let. Po podatkih z grafa nato sledi skupina
anketirancev, ki so stari med 35 in 45, nato med 45 in 54 let, sledi število anketiranih, ki so
stari med 55 in 64 let. Zanimiv je podatek, da je anketo v celoti izpolnilo kar 3,34 % mladih,
ki so mlajši od 15 let. Najstarejši veteranski gasilci so anketo izpolnili v najmanjši meri.
Podatek ni presenetljiv, saj niso več tako aktivni in tudi anketa se je izvajala s pomočjo
interneta. Izhajamo, da je starejši populaciji tovrstna oblika anketnega vprašalnika manj
znana. Porazdelitev starosti je pomembna tudi pri preizkušanju ene od hipotez diplomskega
dela.
Povprečna starost anketirancev je bila 31,6 let (standardni odklon starosti 13,7 let).
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Grafikon 3: Porazdelitev izobrazbe anketirancev
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Grafikon 3 prikazuje najvišjo doseženo izobrazbo gasilcev. Izhajamo, da ima največ gasilcev
zaključeno poklicno ali štiriletno srednjo šolo. Nekaj gasilcev ima samo osnovnošolsko
izobrazbo. Ugotavljamo, da imajo prostovoljni gasilci v večji meri samo osnovnošolsko
izobrazbo. Izhajamo iz dejstva, da so anketo izpolnjevali tudi mlajši od 18 let (62
anketirancev); slednja skupina anketirancev zaradi starosti ne še ne more zaključiti višje
stopnje dokončane izobrazbe. V današnjem času se ne da opraviti tečaja za gasilca brez
ustrezne, vsaj poklicne izobrazbe. Zelo presenetljiv je podatek, da je velik odstotek gasilcev
z univerzitetno izobrazbo. Za gasilske vrste je to zelo dobrodošlo, saj lahko ti člani zelo
veliko pripomorejo pri sami organizaciji in urejanju različne dokumentacije. Na podlagi
različnih zakonskih odredb in predpisih imajo tudi prostovoljni gasilci ogromno dela pri sami
organizaciji in dokumentaciji v društvu. Treba je voditi različne evidence in različno
dokumentacijo, kot so na primer pisanje pravilnikov, zapisnikov, vodenje letnih poročil,
financ in podobno. Zato je univerzitetna izobrazba pri gasilcih zelo koristna. Najmanjše
število anketiranih gasilcev je z doktoratom.
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Grafikon 4: Porazdelitev regije bivanja anketirancev
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Anketiranci so bili skoraj iz vseh slovenskih regij, razen iz Spodnjeposavske (Grafikon 4).
Tako so anketiranci iz celotne Slovenije (iz vseh regij Slovenije). Ker sama prihajam iz
Pomurske regije, je tudi največ anketirancev iz naše regije. (Statistično gledano je tudi
največ prostovoljnih gasilcev v Pomurski regiji, in sicer 21.964 v teh podatkih je zajeta tudi
mladina.)
Na mojem vzorcu Pomurski regiji sledi Osrednjeslovenska regija, njej pa nato Savinjska
regija. Gorenjska, Notranjska in Podravska regije so pri odstotku anketirancev skoraj enake.
Nato sledi Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija, Obalno-kraška regija in Zasavska regija.
Na predzadnjem mestu je Koroška regija. V Spodnjeposavski regiji pa ni sodeloval nihče.
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Grafikon 5: Delež prostovoljnih gasilcev med anketiranci
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Med anketiranci je več kot 80 % prostovoljnih gasilcev (Grafikon 5). Odločila sem se, da
anketo posredujem tudi tistim, ki niso gasilci, ampak jih sama anketa v veliki večini ni
zanimala. Rada bi prišla do podatka, kakšno je mnenje o gasilstvu in članstvu v njem med
tistimi, ki niso v gasilskih vrstah in zakaj niso. Nekaj rezultatov sem na ta način dobila,
vendar skoraj premalo, da bi lahko splošno gledano ugotovila, zakaj se tisti mladi, ki niso
vključeni v prostovoljna gasilska društva, ne vključujejo. Najpogostejši odgovor je bil, da
jim primanjkuje časa. Določen odstotek anketirancev je na anketna vprašanja odgovarjalo
tudi osebno. S pridobljenimi podatki lahko v nadaljevanju naredim konkretno primerjavo
med slovenskimi prostovoljnimi gasilci in gasilci Nove Zelandije.
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Grafikon 6: Mnenje anketirancev o organizaciji gasilstva na Slovenskem
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Grafikon 6 prikazuje porazdelitev odgovorov na vprašanje o organiziranosti gasilstva. Največ
anketirancev (37 %) meni, da je slovensko gasilstvo zelo dobro organizirano (Grafikon 6).
Skupaj s 14 % anketirancev, ki menijo, da je organizirano odlično, predstavljajo ti
anketiranci več kot polovico vzorca. Povprečno strinjanje s to trditvijo je zato visoko
(povprečje 3,23). Delež tistih, ki menijo, da je organizirano slabo, je zelo nizek (4 %).
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Grafikon 7: Mnenje anketirancev, ki niso vključeni v gasilske vrste
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Iz (Grafikon 7) je razvidno, da med tistimi, ki niso vključeni med gasilske vrste, v povprečju
prevladuje razlog »pomanjkanje prostega časa« (povprečje 3,4). To je v današnjem času
res velik problem. Službene obveznosti so naravnane tako, da pogosto ne ostane dovolj
časa za hobije in interesne dejavnosti. Na drugem mestu je bili odgovor, »prijatelji niso
vključeni v prostovoljno gasilsko društvo« (povprečje 2,5). Sledi odgovor »bojim se ognja«
(povprečje 2,4). Na zadnjem mestu s povprečjem 1,2 se je znašel odgovor »menim, da so
prostovoljni gasilci nepotrebni«.
Pri vprašanju, ali bi se bili pripravljeni vključiti v gasilske vrste, je bilo kar nekaj zanimivih
odgovorov. Kar nekaj anketirancev, bi se radi vključili v prostovoljno gasilsko organizacijo.
Motivacije so bile različne (partner je član PGD, druženje s prijatelji, sodelovanje na gasilskih
tekmovanjih …). Nekaj anketirancev je navedlo tudi, da bi se vključili v PGD, če bi jim to
nalagale službene obveznosti.
Med anketiranci so tudi taki, ki se iz različnih razlogov ne bi vključevali v gasilske
organizacije. Med najpogostejšimi odgovori so bili, da je v PGD-jih slaba organizacija dela.
Eden izmed vzrokov so tudi nedenarne nagrade. Nekatere pa sama organizacija nasploh ne
zanima ali so za včlanitev zaradi starosti nezmožni.
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Grafikon 8: Gasilci po starosti vključitve
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Za včlanitev v PGD se večinoma odločijo člani, ki so mlajši od 15 let – (Grafikon 8). To
kažejo tudi rezultati ankete, opaža pa se, da je izjemno velik izpis do 25. leta. Mladi se
včlanijo najprej kot pionirji (pionirji so ena od vrste člana). Pridobijo določene veščine, zato
bi bilo smiselno uvesti gasilske krožke v osnovnošolsko izobraževanje. S tem bi pridobili
nekaj delovnih mest, kar je za našo državo nujno potrebno, otroci pa bi se naučili mnogo
veščin, ki bi bile koristne za njihovo nadaljnje življenje.
V nadalje nam anketa prikazuje, da se beleži najmanjši vpis v gasilske vrste po 35. letu
starosti. Sklepamo, da si omenjena populacija ne najde dovolj prostega časa za gasilsko
dejavnost. Statistika sicer kaže na določen vpis, saj se nekateri vključijo v društvo zaradi
otrok (če se otrok vključi v društvo, se zaradi interesa vključijo tudi starši). En od primerov
je PGD Turnišče, kjer smo v letu 2010 beležili vstop v PGD treh staršev od devetih otrok.
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Grafikon 9: Povprečja motivacijskih dejavnikov prostovoljnih gasilcev za vključitev v
PGD
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Pri sklopu vprašanj o motivih za vključitev so anketiranci v povprečju največje strinjanje
izrazili z željo biti operativci (povprečje 4,4, ) (Grafikon 9). Operativec je gasilec star med
18. in 63. letom, ki ima opravljen izpit za prostovoljnega gasilca, ter aktivno sodeluje v PGD.
Na drugem mestu (povprečno strinjanje 4,3) je odgovor, da imajo prijatelje v PGD. In nato
si sledijo še odgovori, ker rad hodim na tekmovanje (povprečje 3,8), ker organiziramo
gasilske veselice in na koncu, da bi radi bili oziroma se vidijo na položaju (povprečje 3,1).
Delež anketirancev (3,8 %) je izbralo tudi anketno možnost »drugo«. Veliko jih je v
organizaciji, ker radi pomagajo drugim. Nekatere veseli delo z mladimi. Mnogo jih je
vključenih zaradi družinske tradicije. Nekateri prostovoljni gasilci bi radi postali poklicni
gasilci, zato so se najprej vključili v prostovoljno gasilsko organizacijo. Anketiranci so
odgovarjali tudi zaradi znanja in izkušenj. V prostovoljni gasilski organizaciji se naučiš kar
nekaj veščin, če aktivno sodeluješ v njej. Nekateri so se v gasilske vrste vključili, ker bi radi
pomagali sočloveku v stiski, spet drugi, da bi radi bili prostovoljci. Med najbolj pogoste
navedbe spadajo odgovori, da radi pomagajo sočloveku oz. da radi pomagajo drugim v
nesreči. To pa je v Slovenji res splošno znano, da gasilci radi pomagajo sočloveku v nesreči.
Spomnimo se poplav, ki so uničevale v letu 2014 v Prekmurju. Prostovoljni gasilci so skoraj
dva tedna, 24 ur na dan, prečrpavali vodo iz poplavljenih kleti, cest, ulic …
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V času žledoloma na Primorskem so na pomoč priskočili gasilci iz celotne Slovenije, iz
Pomurja je šlo kar nekaj avtobusov. Tako lahko rečem, da so ob marsikateri elementarni
nesreči, ki se je zgodila v Sloveniji, gasilci šli pomagat tudi v oddaljene kraje.
Grafikon 10: Povprečja motivacijskih dejavnikov in zanimanja prostovoljnih gasilcev
Za vsakega od spodnjih dejavnikov ocenite, v kolikšni meri
vas je motiviral, da ste postali član PGD. (n=422)
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Grafikon 10 nam opisuje motivacijske dejavnike za vključevanje v gasilske vrste. Glavna
motivacija za vključevanje PGD v Sloveniji je, da si pridobijo nova znanja in veščine
(povprečje 4,7). Študija v Novi Zelandiji je kot najpomembnejši motiv izpostavila dejavnik
»vrniti nekaj v skupnost«.
Med najpogostejše odgovore sodi odgovor, da jih za včlanitev v PGD motivira tudi zanimanje
za gašenje (povprečje 4,6). Zelo presenetljiv motiv je na petem mestu, in sicer »zaščita
svoje lastnine« (povprečje 4,1). Sledijo motivi »druženje s prijatelji«, »zaščita lastnine in
zaščita občine«. Najmanj pa jih motivira »podpora delodajalca«, »karierna priložnost« in
»priznanja in nagrade« (povprečje 2,9). Prav tako je tudi v Novi Zelandiji najmanj
pomemben motivacijski dejavnik »karierna priložnost«. Iz podatkov izhajamo, da sta si
državi glede raziskav pri prostovoljnih gasilcih zelo podobni.
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Grafikon 11: Kariera in gasilstvo
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Grafikon 11 prikazuje porazdelitev odgovorov, ali članstvo v PGD-ju vpliva na kariero. Graf
nakazuje, da njihovo članstvo ne vpliva na njihovo kariero pri v skoraj 60 % vprašanih, so
pa določeni anketiranci v opisnih odgovorih izrazili, da zelo vpliva.
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Grafikon 12: Pridobivanje novih spretnosti
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Pri vprašanju, ali so se v gasilski organizaciji naučili kakšnih novih spretnosti, je večina kar
v 99 odstotkih odgovorila s pritrdilnim odgovorom. To nam prikazuje tudi (Grafikon 12).
Vsaka prostovoljna gasilska organizacija ponuja vsakemu članu izobraževanje na vseh
področjih. Res pa je, da vsi vsega ne morejo opravljati, ker so za izobraževanja postavljena
določena merila.

Na koncu anketnega vprašalnika je bilo zastavljeno vprašanje »Kaj bi po vašem mnenju
morali storiti, da bi se povečalo število gasilcev oziroma da ne bi zapuščali PGD?« Kar nekaj
anketirancev je zapisalo, da bi morala država prostovoljne gasilce bolj podpirati. Država bi
morala urediti status gasilca.
V nekaterih društvih je problem vključevanja mladih oziroma največji izpad članstva v času
srednje šole in študija. Da bi se mladi vključevali, je potrebno v društvu ustvariti dobro
sodelovalno klimo. Z včlanitvijo in ohranitvijo članstva mladih bi si sama društva zagotavljala
plodno delovanje.
Izhajamo iz anketnih vprašalnikov, kakor tudi iz lastnega mnenja, da se mladi ne vključujejo
že zaradi same organizacije delovanja društev. V nekaterih društvih še vedno prevladuje
starejša populacija, ki pa se z organizacijo mladih ne strinja in v tem primeru pride do trenj.
Če bi se starejši malo umaknili ali bili vsaj bolj v ozadju, bi mlajše generacije bolj sodelovale
v PGD-jih. Potrebna bi bila večja motivacija, poudarek bi naj bil na »delu z mladimi«.
Anketirance moti tudi sam sistem in zakonodaja, zato bi ju bilo dobro spremeniti do te mere,
da bi bila bolj naklonjena prostovoljnim gasilcem.
Mladi imajo na voljo več drugih oblik druženja in preživljanja prostega časa (npr. pri mlajših
fantih nogomet ali glasbena šola). Mladi so preobremenjeni in jim vključitev PGD predstavlja
preobremenitev. Izhajam iz lastnih izkušenj, ko sem na osnovni šoli zbirala prijave za
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gasilski krožek. Mnogo fantov je bolj pritegnil nogomet in za gasilstvo ni bilo več prostega
časa. Gasilska organizacija bi morala za to organizirati več informiranja in narediti več
promocije. To so bili nekateri odgovori na vprašanje o tem, kaj bi bilo potrebno storiti, da
bi se bolj vključevali v gasilske vrste. GZS pa se zaveda, da so mladi zelo pomembni v PGDjih in zato so začeli z reklamno kampanjo.
Da bi se število novo vključenih članov v PGD-jih povečevalo, zlasti pri mladih, je potrebno
sistematično uvajanje promocije. Z njo bi spodbudili mlade za aktivno članstvo. V
prostovoljni gasilski organizaciji bi se morali spremeniti sami odnosi med člani z več
druženja. Starejše generacije bi se morale umakniti pri vodenju in aktivnostih pri PGD in
dati možnost mlajšim generacijam. Z njihovimi svežimi in inovativnimi idejami ter predlogi
bi društvo boljše delovalo. Potrebna bi bila smiselna strategija, ki bi navdušila mlado
populacijo. Mlada generacija bi s složnostjo skupaj s starejšimi naredila nekaj za skupno
dobro. Vsaj sama imam takšne izkušnje, da starejši od 50 let drugače razmišljajo o
spremembah in novostih. Drugače ocenjujejo potrebo po nečem novem, po organizaciji, ki
bi bila sprejemljivejša in dostopnejša tako za mlajšo generacijo kot tudi za osnovnošolsko
mladino. Kot sem že omenila, bi bilo odlično uvesti oz. izvajati gasilski krožek po osnovnih
šolah kot krožek ali izbirni predmet. Čeprav veliko mladih fantov zaide v nogometne vode,
je tudi kar nekaj takih, ki jih gasilstvo zanima in zato bi za te lahko uvedli gasilske krožke.
Če bi bili programi smotrno in ciljno pripravljeni in bi spodbujali šoloobvezne otroke, bi jih
to gotovo zanimalo.
Pri vprašanju, kaj bi bilo potrebno storiti za boljšo organizacijo, je kar nekaj anketirancev
odgovorilo, da bi lahko država nudila večjo oporo delodajalcem; v smislu, da bi jim bila bolj
naklonjena. Nekateri delodajalci ne podpirajo delavčevega delovanja v prostovoljnem
gasilstvu. Pogosto njegovo odsotnost od dela vidijo kot izpad dobička, kot pa njegovo
humanitarno dejanje oz. pomoč sočloveku.
V domeni države je tudi sofinanciranje za gasilsko opremo. Vendar je ta delež zelo majhen
oziroma odvisen od prijav, ki jih razpiše Ministrstvo za obrambo skupaj z GZS. Za primerjavo
lahko podam podatek, da komplet gasilske uniforme, v katero spadajo hlače, jakna, škornji,
čelada, rokavice in pas, stane približno 1500 evrov.
Na intervencijah se gasilci pogosto srečujejo tudi z neprijetnimi situacijami, ki imajo
nemalokrat tudi najhujše posledice. Tako gasilci pogosto podoživljajo tudi nesrečne
dogodke in splete okoliščin, ki načnejo tudi zdravje gasilcev. V takih primerih bi morali gasilci
prejemati strokovno psihološko pomoč v obliki brezplačnih razgovorov (psihologe,
psihiatre).
Tudi tekmovanja so del delovanja gasilskih društev, ampak so nekateri mnenja, da ne bi
smel biti takšen poudarek na tekmovanjih, ker ne prenesejo praktičnega znanja za delo na
terenu in v realnih situacijah.
Potrebno bi bilo spremeniti način izobraževanja in usposabljanja prostovoljnih gasilcev, ki
je v zadnjem času šel v napačno smer. Samo usposabljanje je zastavljeno preširoko; moralo
biti osnovno ter samo po specialnostih.
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Grafikon 13: Motivacijski dejavniki prostovoljnih gasilcev po spolu
Za vsakega od spodnjih dejavnikov ocenite, v kolikšni meri vas je
motiviral, da ste postali član PGD po spolu (n=188)
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Ker me je zanimalo, kako so ženske članice odgovorile za motivacije, sem izračunala
povprečno vrednost vseh motivov ločeno po spolu. Rezultate prikazuje (Grafikon 13).
Najpomembnejša motivacija, kjer je večina vprašanih odgovorilo, da delno drži, je
»pridobivanje novih znanj« (povprečje 4,7 pri moških in 4,6 pri ženskah).
V povprečju odgovorov so med moški in ženskami razlike, ki se večinoma gibljejo med 0,1
in 0,5. Pri nekaterih odgovorih imajo večje povprečje moški, pri nekaterih ženske.
Kar nekaj je motivov, kjer imajo moški večja povprečja od žensk. Ti so »Pridobivanje novih
znanj«, »Učenje novih spretnosti«, »Zanimanje za gašenje«, »Zaščititi svojo lastnino«,
»Zaščita občine«, »Karierna priložnost« in na koncu »podpora delodajalcu«.
Pri motivih, kjer imajo ženske večja povprečja sta najbolj izpostavljena »družina in
»priznanja in nagrade«.
Največja razlika med povprečjema pri moških in ženskih motivih je 0,5 pri odgovoru »zaščita
občine«. Najmanjša razlika je »pomanjkanje prostovoljcev« z razliko 0,1.
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Grafikon 14: Motivacijski dejavniki prostovoljnih gasilcev po starostnih skupinah
Za vsakega od spodnjih dejavnikov ocenite, v kolikšni meri vas
je motiviral, da ste postali član PGD po starosti(n=104)
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Grafikon 14 nam prikazuje, kaj motivira starejše in kaj mlajše gasilce, da so vključeni v PGD.
Pri tem smo izvzeli starejše gasilce stare več kot 45 let. Na prvem mesto med motivacijskimi
dejavniki je »pridobivanje novih znanj«, kjer je povprečje pri mlajših 4,7, pri starejših pa je
4,6. Iz grafa je razvidno, da so povprečne razlike med mlajšimi in starejšimi večinoma med
0,1 in 0,5.
Motivi, kjer so povprečja pri starejših večja, so: »Zaščita svoje lastnine«, »Pomanjkanje
prostovoljcev« in »Podpora delodajalcu«. Motivi, kjer pa so poprečja večja pri mlajši
populaciji, pa so naslednja: »Pridobivanje novih znanj«, »Učenje novih spretnosti«,
»Zanimanje za gašenje«, »Zaščita občine«, »Karierna priložnost« in na koncu »Priznanja in
nagrade«.
Največja razlika med povprečjema med mlajšo in starejšo populacijo je pri »zanimanje za
gašenje« 0,4. Najmanjša razlika oziroma, kjer ni razlike, pa sta motiva »prijatelji in
druženje« in »počutim se bolj varnega«.
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4 PRIMERJALNA ANALIZA VKLJUČEVANJA PROSTOVOLJCEV V
GASILSTVO V SLOVENIJI IN ANALIZA V NOVI ZELANDIJI
V diplomski nalogi sem v prejšnjem 3. poglavju že predstavila ugotovitve moje raziskave za
Slovenijo, v nadaljevanju pa bom na opisni ravni predstavila ugotovitve Novozelandske
raziskave, ki je bila narejena leta 2013 in raziskave, ki sta jo naredila Jim McLennan in
Adrian Birch‒. V razdelku 4.1 je po raziskavi iz leta 2013 povzeto gasilstvo na Novi Zelandiji.
V nadaljevanju, pa bodo podrobneje opisani motivacijski dejavniki prostovoljnih gasilcev v
Novi Zelandiji. Kakšne so razlike med motivacijskimi dejavniki med državama, je podrobneje
opisano v razdelku 4.2. in na koncu v razdelku 4.3, preverjanje hipotez oziroma domnev, ki
sem si zadala na začetku moje diplomske naloge.

4.1 GASILSTVO V NOVI ZELANDIJI
Avstralske skupnosti so zelo odvisne od prostovoljnih gasilcev. Slednji skrbijo za zaščito
pred požari in drugimi nevarnostmi. Število prostovoljnih gasilcev se je v zadnjih nekaj letih
zaradi gospodarske in demografske spremembe v avstralski družbi zelo zmanjšalo. Glavni
vzrok za zmanjšanje števila prostovoljnih gasilcev je predvsem v visoki starosti prostovoljnih
gasilcev. Gasilstvo v Novi Zelandiji se »stara«. To pomeni, da se mladi gasilci iz različnih
razlogov ne vključujejo v gasilske vrste. Kje so vzroki, da se ne vključujejo in kaj bi jih
motiviralo, da bi se vključevali, so v Novi Zelandiji naredili raziskavo. V njej so ugotovili, da
so motivacijski dejavniki mlajših populacij drugačni od starejših. Za korist prostovoljstva bi
tako bili boljši motivacijski dejavniki mlajše populacije. (Heathrose Research Limited,
oktober 2013, str. 1)
Avstralija na splošno beleži veliko naravnih nesreč. V preteklosti je med štiri najpogostejše
naravne nesreče beležila tropske ciklone, hude nevihte, poplave in gozdne požare. Gozdni
požari predstavljajo posebno nevarnost za življenja, lastnino in okolje. Da so izgube velike,
dokazuje podatek, da je januarja leta 2003 gozdni požar uničil več kot 500 domov in
zahteval štiri življenja. Med leti 1996 in 1999 pa so gozdni požari zahtevali več kot 250
življenj. Zaradi velikega števila katastrof je potrebno veliko število prostovoljnih gasilcev, da
so lahko vsaj delno kos takšnim naravnim katastrofam.
Raziskava (vir ‒) je izpostavila razlike med motivi za vključevanje med obema večjima
otokoma na Novi Zelandiji, med Severnim in Južnim otokom. Na rezultate je vplivala starost,
saj so anketiranci na Južnem otoku v povprečju mlajši od tistih na Severnem otoku. Pri
anketnem vprašalniku, ki je bil narejen v Novi Zelandiji, so sodelovali kmetje,
samozaposleni, študentje in upokojenci.
McLennan ugotavlja, da se je število prostovoljnih gasilcev med leti 19992005 bistveno
zmanjšalo. Na zmanjšanje števila prostovoljnih gasilcev vplivajo predvsem ekonomski in
demografski dejavniki. Ekonomski predvsem v spremenjenem načinu dela: ljudje se ne
ukvarjajo več toliko s kmetijstvom, ampak so začeli opravljati dela v proizvodnem sektorju.
S staranjem prebivalstva je povezana tudi visoka starost prostovoljcev (CountryFire – CFA
–pri nas PGD), ki je leta 2006 znašala 46 let. Avstralske skupnosti si prizadevajo za večje
število mladih v gasilskih organizacijah, zato v ta namen vlagajo precejšnja sredstva. Radi
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bi, da bi se število prostovoljcev povečalo. Predvsem si želijo, da bi bili to mladi prostovoljci,
mlajši od 35 let.
V ta namen so naredili veliko študij, kako motivirati mlade. Študije, ki so jih izvedli, so bila
poročila v Aitken leta 2000, Clancy leta 2005 in Gare 2000. Vsa omenjena poročila kažejo,
kako so posamezniki usmerjeni, kako skupnost in kateri motiv dominira. Same raziskave pa
niso bile dovolj dobro pripravljene. Na koncu niso prišli do želenih rezultatov in ti niso
pokazali dejanskega stanja oziroma niso pokazali dejstev, s katerimi so motivirali mlade za
vključitev v organizacije. (Heathrose Research Limited, oktober 2013, str. 56).
Na podlagi preteklih raziskav so leta 2013 naredili nove študije, ki so vključevale nove
prostovoljce, stare med 18 in 44 let in starejše od 45 let. Naredili so intervjuje na različnih
mestih, tako na podeželju kot v mestu. Anketirali so tiste, ki so se v prostovoljno
organizacijo vključili med aprilom in septembrom 2005. Vprašanja, ki so jih zastavili v anketi,
sem uporabila za izhodišče svoje raziskave. Tako sem prišla do želenih rezultatov in sem
lažje naredila primerjalno analizo med državama. Raziskavo so izvedli s pomočjo literature,
ankete 354 prostovoljcev gasilcev v 10 regijah po vsej Novi Zelandiji in študije primerov v
sedmih podeželskih gasilskih silah.
Raziskave v literaturi so pokazale, da sta najpomembnejša motivacijska dejavnika
»prispevati k skupnosti« in »varovanje svoje lastnine«. Razlogi se lahko tičejo tudi človeka
kot posameznika in ima to nanj zelo velik vpliv. Tako kot pri nas je večini prostovoljcev
samo hobi poleg vsakdanjega poklicnega življenja.
V Novi Zelandiji tako med najpomembnejše motive uvrščajo motiv, da »prispevajo nekaj k
skupnosti«. Poleg tega sta še zelo pomembna motivacijska dejavnika »zaščita ljudi in
premoženja« in »podpora družini«. Pri nekaterih je motivacijski dejavnik tudi »pridobitev
novih znanj« in »spretnosti«. Po mnenju anketirancev v Novi Zelandiji je najmanj
pomemben motivacijski dejavnik za vključitev pripomogla pri karieri.

4. 2 UGOTOVITVE PRIMERJAV MED DRŽAVAMA NA PODLAGI ANKETE
Glede na moje analize in na analize raziskovalcev v Novi Zelandiji lahko ugotavljam, da so
nekateri motivacijski dejavniki zelo podobni, vendar kljub temu zaznamo določene razlike.
Novozelandci, predvsem mladi, pripisujejo največ poudarka skupnosti. In zato je njihov
najpomembnejši motivacijski dejavnik – »nekaj prispevajo k svoji skupnosti«. V Slovenji je
motivacijski dejavnik »pridobivanje novih znanj« na prvem mestu. Tu lahko vidimo že
majhne razlike, ampak se v nadaljevanju državi v večini primerov strinjata oziroma beležita
podobna mnenja glede motivacijskih dejavnikov.
Varovanje ljudi in premoženja je v Sloveniji kot tudi v Novi Zelandiji prvotna in
najpomembnejša naloga vsakega gasilca. Glavna naloga vsakega prostovoljnega gasilca je
pomagati drugim in to so pokazali tudi anketiranci v obeh državah.
Med najmanj pomemben motivacijski dejavnik v obeh državah se šteje »kariera«. To je
pričakovano, kajti vsem prostovoljnim gasilcem, tako v Sloveniji kot tudi v Novi Zelandiji,
predstavlja gasilstvo hobi. S hobiji pa na nek način povezujemo tudi družino, še več: v
mnogih primerih ima družina isti hobije. Tako so tudi novozelandski anketiranci pri
vprašanju, »Koga bi najbolj motivirali za vstop v gasilsko društvo?« najpogosteje omenili
svojo družino. Tudi pri nas je pogosto to družinska tradicija. In se tudi pri tem motivacijskem
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dejavniku v obeh državah, kjer se je izvajala primerljiva anketa, anketiranci podobnega
mnenja. Primer iz novozelandske raziskave pravi, da je neka žena v anketi odgovorila, da
sta z možem že več kot 30 let člana prostovoljnega gasilskega društva in sedaj so tudi njuni
odrasli otroci člani društva. Pri nas takšnega odgovora ni bilo, ampak iz pregledovanj
matičnih knjig lahko tudi pri nas to potrdim.
V nadaljevanju obeh raziskav so bile narejene primerjave glede motiviranja med spoloma
in motiviranja mlajše in starejše populacije. Razlike, ki sem jih opazila oziroma za katere
lahko rečem da so, da imajo v Novi Zelandiji ljudje mlajši starostnih skupin močnejši
osebnostni motiv kot starejši starostnih skupini. Tega pri nas ni bilo zaznati. Ostali
motivacijski dejavniki so si bili med državama zelo podobni. Med vsemi, tako starejšimi kot
mlajšimi, pa je pomembna motivacija »usposabljanje« in »pridobivanje novih znanj«.
So pa za Novo Zelandijo malo večje razlike med spoloma, kar pa za Slovenijo, vsaj po moji
raziskavi, ne morem potrditi. V Novi Zelandiji so ženske manj motivirane od moških. Te
razlike se najbolj kažejo pri dveh motivacijskih dejavnikih, in sicer »zanimanje za gašenje«
in »učenje drugih«. Slednji ima v odstotkih kar precejšnjo razliko, saj je 65 odstotkov moških
in samo 39 odstotkov žensk označilo to kot motivacijski dejavnik. Je pa zelo presenetljivo
to, da so se ženske v Novi Zelandiji pripravljene vključiti v brigado in v njej delovati
pozitivno, če bi od moške populacije dobile občutek za osebni dosežek in zaupanje v njihove
sposobnosti.
V Slovenji pa tako med spoloma kot tudi med generacijama razlike so. Le-te nam prikazujeta
Grafikon 13, kjer je največje povprečje pri odgovoru »zaščita občine« 0,5 in pri Grafikon 14
največje povprečje »zanimanje za gašenje« 0,4. Kakšne so ostale dejanske razlike, pa bomo
preverili, pri hipotezah v nadaljevanju.
Pri anketnem vprašalniku, ki sem ga naredila v Slovenji, so sodelovali anketiranci z različno
dokončano izobrazbo. Konkretno, kaj je kdo po poklicu, nisem izvedela. Iz osebne izkušnje,
pa lahko po letih ugotavljam, da so bili študentje, zaposleni, brezposelni in tudi upokojenci.
Raziskave, ki je bila narejena v Novi Zelandiji leta 2013, je imela podobno populacijo
anketirancev, ki so bili stari od 18 do 44 let in starejše nad 45 let. Tako lahko iz prej
zapisanega na koncu izhajam, da ste obe raziskavi pokazali, da se v določenih motivih
ujemata, nekaj pa je motivov, kjer se mnenja povsem razlikujejo.
Skupno gledano je vsakemu prostovoljnemu gasilcu na prvem mestu pomoč ljudem. Kar je
sicer tudi glavni namen gasilstva nasploh. Pa naj si bo to ob požarih, naravnih nesrečah, pri
reševanju ob prometnih nesrečah … Vedno je na prvem mestu pomoč sočloveku.
V raziskavi, ki je potekala v Sloveniji, je najmanj pomembne motivacija  karierna priložnost.
Med najmanj pomembnimi motivacijami je karierna priložnost tudi v Novi Zelandiji.
Največja opažanja glede motivacijskih dejavnikov so vseeno med mlajšo in starejšo
populacijo. V Sloveniji nekoliko manj, v primerjavi z Novo Zelandijo, kjer je zaradi »staranja«
gasilstva nekoliko več. Kljub temu da je anketa pri nas pokazala minimalne razlike, so se te
razlike kazale predvsem pri opisnem vprašanju »Kaj bi po vašem mnenju morali storiti, da
bi se povečalo število gasilcev oziroma da ne bi zapuščali PGD?« je veliko mladih
anketirancev odgovorilo, da odnos med mlajšo in starejšo populacijo v društvu.
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4.3 PREVERJANJE HIPOTEZ
Skozi celotno diplomsko nalogo sem raziskovala, kaj motivira mlade za vključevanje oz. v
ne vključevane v PGD. Na začetku sem si zastavila tri hipoteze, ki jih bom v nadaljevanju
tudi predstavila.

H1
»Glavni motivi za vključitev v prostovoljna gasilska društva se med spoloma razlikujejo.«
Hipotezo H1 sestavlja 13 podhipotez, ki ustrezajo motivom vključevanja v PGD, zajetih v
naši v naši anketi. Za statistično primerjavo sem uporabila t-test za neodvisne vzorce, s
katerim sem primerjala povprečji obeh skupin (moških in žensk) za vsakega od analiziranih
motivov. Tabela 2 prikazuje povprečja in standardne odklone za obe skupini, t-statistiko in
p-vrednosti. Motivi so urejeni naraščajoče glede na p-vrednost, kar pomeni, da so
zanimivejše razlike pri vrhu. Motivi, pri katerih je p-vrednost manjša od 0,05, so poudarjeni
krepko. Ti motivi nakazujejo na značilne razlike med spoloma.

Tabela 2: Povprečja motivacij med moškimi in ženskami
Motiv

Povprečje za
ženske

Standardn Povprečje Standard
i odklon
za moške ni odklon

Zaščita občine

3,5

1,23

4

Zanimanje za gašenje

4,3

0,95

Zaščita svojo lastnino

3,9

Priznanje in nagrade
Podpora delodajalcu

t

p

1,14

4,61

5,1E-06

4,6

0,67

4,13

4,3E-05

1,07

4,2

1,04

3,09

0,002

3,1

1,25

2,8

1,23

2,63

0,009

2,7

1,35

3

1,33

2,43

0,015

Družina

3,8

1,28

3,5

1,41

2,38

0,017

Karierna priložnost

2,7

1,35

3

1,39

2,36

0,019

Počutim se bolj varnega
Želim "nekaj vrniti"
skupnosti

3,9

1,01

3,7

1,16

1,96

0,051

3,9

1,09

3,7

1,24

1,83

0,068

Pridobivanje novih znanj

4,6

0,69

4,7

0,6

1,70

0,089

Učenje novih spretnosti

4,5

0,71

4,6

0,71

1,53

0,128

Prijatelji in druženje

4,4

0,83

4,3

0,96

1,19

0,236

Pomanjkanje prostovoljcev

3,3

1,2

3,2

1,35

0,84

0,404

Vir: Lasten

Najizrazitejša razlika je pri motivu »zaščita občine«, (Tabela 2) pri katerih je razlika med
povprečjema 0,5 statistično značilna (p=5,1E-6). V povprečju so moški anketiranci ta motiv
ocenili z oceno 4,0, ženske pa s 3,5. Možni vzroki za to so verjetno v tem, da moški drugače
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gledajo »zaščito«, tudi zaradi obveznega služenja vojaškega roka, ki so ga v veliki večini
morali odslužiti.
Sledi motiv »zanimanja za gašenje«, pri katerih je razlika med povprečjema 0,3 statistično
značilna (p=4,3E-05). V povprečju so moški anketiranci ta motiv ocenili z oceno 4,6, ženske
pa s 4,3. Iz rezultata je razvidno, da se še vseeno ženske v manjši meri zanimajo za gašenje
in jim ni tako pomembno, kot pri moških.
Najmanjša razlika, ki je še statistično značilna, so »karierne priložnosti«, pri katerih je razlika
med povprečjema 0,3 statistično značilna (p=0,019). V povprečju so moški motivirani
ocenili z oceno 3, ženske, pa z 2,7. Možni vzrok za takšen rezultat so v drugačnem mišljenju
o karieri moških od žensk. Ženske verjetno bolj gledajo na ustvarjanje družine in rojevanje.
In kar se tiče ostalih motivov, ki sledijo v nadaljevanju, in sodijo med neznačilne razlike
lahko izhajam, da so rezultati kar pričakovani. Zato na zadnjih dveh mestih najdemo motiva
»prijatelji in druženje« in »pomanjkanje prostovoljcev«.
Sklep: H1 se delno potrdi, in sicer pri naslednjih motivih: zaščita občine, zanimanje za
gašenje, zaščita svoje lastnine, priznanje in nagrade, podpora delodajalcu, družina in na
koncu karierna priložnost. Pri teh motivih smo odkrili značilne razlike.

H2
»Glavni motivi za vključitev v prostovoljna gasilska društva se pri mlajših prostovoljcih
razlikujejo od motivov starejših članov.«
Hipotezo H2 sestavlja 13 podhipotez, ki ustrezajo motivom vključevanja v PGD, zajetih v
naši anketi. Za statistično primerjavo sem tudi pri tej hipotezi uporabila t-test za neodvisne
vzorce, s katerim sem primerjala povprečji obeh skupin (mladi in starejši) za vsakega od
analiziranih motivov. Tabela 3 prikazuje povprečja in standardne odklone za obe skupini, tstatistiko in p-vrednosti. Motivi so urejeni naraščajoče glede na p-vrednost, kar pomeni, da
so zanimivejše razlike pri vrhu. Motivi, pri katerih je p-vrednost manjša od 0,05, so
poudarjeni krepko. Ti motivi nakazujejo na značilne razlike med mlajšo in starejšo
populacijo.
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Tabela 3: Povprečje motivacij med mlajšimi in starejšimi gasilci
Motiv

Povprečje

Standardni
St.
Povprečje
odklon
odklon

sp

t

p

Zanimanje za gašenje

4,6

0,76

4,2

0,97 0,80 4,16 3,6E-05

Učenje novih
spretnosti

4,6

0,69

4,4

0,81 0,71 2,34

0,02

Želim »nekaj vrniti«
skupnosti

3,8

1,2

4

1,02 1,17 1,42

0,16

Priznanje in nagrade

2,9

1,26

2,7

1,16 1,24 1,34

0,18

Pridobivanje novih znanj

4,7

0,6

4,6

0,75 0,63 1,33

0,18

Pomanjkanje prostovoljcev

3,2

1,33

3,4

1,1 1,29 1,28

0,20

Karierna priložnost

2,9

1,38

2,7

1,42 1,39 1,20

0,23

Zaščita svojo lastnino

4,1

1,07

4,2

1,04 1,06 0,78

0,43

Zaščita občine

3,9

1,18

3,8

1,24 1,19 0,70

0,48

Podpora delodajalcu

2,9

1,34

3

1,39 1,35 0,62

0,54

Prijatelji in druženje

4,3

0,9

4,3

0,99 0,92

0

1

Počutim se bolj varnega

3,8

1,11

3,8

1,13 1,11

0

1

Družina

3,6

1,36

3,6

1,41 1,37

0

1

Vir: Lasten

Najizrazitejša razlika je pri motivu »zanimanje za gašenje«, (Tabela 3) pri katerih je razlika
med povprečjema 0,4 statistično značilna (p=3,62E-05). V povprečju so mlajši anketiranci
ta motiv ocenili z oceno 4,6, starejši pa s 4,2. Najverjetnejši razlog za tak rezultat je v tem,
ker starejši gasilci niso več operativni gasilci in ne morejo sodelovati pri intervencijah.
Poleg zgoraj omenjenega motiva je tu še en motiv, in sicer »učenje novih spretnosti«, pri
katerem je razlika med povprečjema 0,2 statistično značilna (p=0,02). V povprečju so mlajši
anketiranci ta motiv označili z oceno 4,6, starejši, pa s 4,4. Pri tem rezultati ni presenetljiv,
saj se starejša populacija v primerjav z mlajšo veliko manj uči in v tolikšni meri tudi ne
obiskuje usposabljanja.
Pri ostalih motivih me je nekoliko presenetil motiv »družina«. Tako mlajšim kot starejšim je
najbolj pomemben motiv družina. Razlik med njima ni, ker so tako mlajši kot starejši
odgovorili v povprečju s 3,6.
Sklep: H2 se delno potrdi, in sicer pri naslednjih motivih: zanimanje za gašenje in učenje
novih spretnosti. Pri omenjenih motivih smo odkrili značilne razlike.

H3
»Slovenske prostovoljce motivirajo enaki dejavniki kot motivirajo prostovoljce v Novi
Zelandiji.«
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Hipotezo 3 bom povzela samo opisno, ker sem v razdelku 4.3 že podrobneje opisala
motivacijske dejavnike med obema državama. Žal nimam konkretnih podatkov za statistično
primerjavo in ne morem narediti korektnega statističnega preizkusa.
Sicer lahko tudi to hipotezo lahko delno potrdimo, vsaj kar se tiče mladih gasilcev. Tako je
v Sloveniji kot tudi v Novi Zelandiji med najpomembnejšimi motivi »varovanje ljudi in
premoženja«. Med pomembnimi motivi, kjer so gasilci v obeh državah enakega mnenja, je
»družina« in med najmanj pomembnimi motivi »karierna priložnost«.

Sklep: Tudi zadnja hipoteza se lahko delno potrdi, in sicer pri naj pomembnejšimi motivi so
varovanje ljudi in premoženja, družina in karierna priložnost.
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5 ZAKLJUČEK
Namen moje diplomske naloge je bil ugotoviti, kaj mlade motivira, da so postanejo gasilci.
V uvodu diplomske naloge sem predstavila gasilstvo skozi čas. V teoretičnem delu
diplomskega dela sem predstavila gasilsko organizacijo, njen namen, zakonodajo, ki jo
določa, in delovanje.
Glavni namen moje raziskave je bil ugotoviti, kaj mlade motivira za včlanitev v PGD.
Izhajajoč iz slednjega sem tudi bolj podrobno predstavila delovanje mladine. Iz lastnih
izkušenj ugotavljam (sem sama članica Prostovoljnega gasilskega društva Turnišče,
opravljala sem delo tajnice Gasilske zveze Turnišče in tudi Prostovoljnega gasilskega društva
Turnišče), da so članice še vedno zapostavljene na vseh področjih, zato je bil moj namen,
da predstavim njihovo delovanje, ki sem ga predstavila v razdelku 2.6.1.
V tretjem poglavju predstavljam raziskavo, ki sem jo opravila s pomočjo anketnega
vprašalnika preko strani 1ka. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti glavne motive za
vključitev v PDG in kaj ljudi motivira, da se ne odločijo za vključitev. Vprašalnik je izpolnilo
500 članov prostovoljnih gasilskih društev v celotni Sloveniji in tudi nekaj ne članov. Pri
slednjih me je najbolj zanimalo, zakaj se niso odločili za vstop v PGD in predvsem, kaj je
tisti glavni dejavnik. Večina le-teh je odgovorila, da jih prostovoljno gasilstvo nasploh ne
zanima. Več anketirancev je navedlo, da je včasih velik problem uskladiti vse interesne
dejavnosti z današnjim tempom življenja. Aktivno udejstvovanje v PGD-ju zahteva veliko
prostega časa in volje.
Anketni vprašalnik je bil zasnovan tako, da sem z njim pridobila podatke o motivaciji za
včlanitev v PGD. Najpomembnejši motivacijski dejavnik je pridobivanje novih znanj in
pomoč ljudem oziroma pomoč ljudem v stiski. Ugotovila sem tudi, da je nekaj razlik med
spoloma in tudi med starejšo in mlajšo generacijo. Rezultati raziskave, ki je bila izvedena s
pomočjo anketnega vprašalnika, so po mojem mnenju pripomogli k možni uvedbi pozitivnih
sprememb v gasilskih organizacijah. Pri vprašanjih odprtega tipa, kjer je bila možnost
dopisati odgovor, sem pridobila mnogo odgovorov, ki jih sama nisem podala in so bili
izpostavljeni. Delovanje PGD otežujejo predvsem gasilci starejše generacije, ki se nočejo
umakniti in mladim ne omogočajo svobodnega – v mnogih primerih tudi drugačnega –
delovanja. Torej mladi nimajo te priložnosti, zato v sami organizaciji niso aktivni ali pa se v
njo sploh ne vključujejo. Veliko anketirancev moti tudi sam odnos države do prostovoljnih
gasilcev. Iz slednjega odgovora izhajam, da bi država lahko uredila status gasilca in s tem
pripomogla k delovanju PGD. Velik odstotek anketirancev je tudi mnenja, da bi morali biti
delodajalci bolj naklonjeni aktivnim prostovoljnim gasilcem in v njih videti prednost pri
zagotavljanju požarne varnosti na delovnem mestu. Delodajalci spregledajo prostovoljno
pomoč ljudem v stiski, ki jo sočloveku zagotavlja njihov zaposleni, in jim odobrijo dopust.
Žalostno je, da delodajalci vidijo v tem samo odsotnost z dela in ne humanega dejanja.
V četrtem poglavju sem uvodoma kratko predstavila raziskavo, ki sta jo izvedla McLennan
in Birch leta 2005. Po člankih, ki sem jih pregledala, je bilo zelo lepo prikazano, da se v Novi
Zelandiji trudijo, da bi prostovoljni gasilci ostali v organizaciji in da bi se mladi v čim večjem
številu vključevali v organizacijo. Tudi vlada je finančno podprla ta namen.
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V Novi Zelandiji je bila podobna raziskava narejena leta 2013. Tudi v tej raziskavi so iskali
glavne motivacijske dejavnike za vstop v prostovoljna gasilska društva. Njihova raziskava
je pokazala, da se motivacijski dejavniki ločijo med spoloma, med mladimi in med starejšimi.
V petem poglavju sem primerjala podatke iz raziskav, ki sta bili opravljeni v Novi Zelandiji
in v Sloveniji, in sicer motivacijske dejavnike. Moja raziskava je bila podobna prej
omenjenima raziskavama. Prišla sem do rezultatov, da mlade v Novi Zelandiji motivirajo
podobni, če ne celo isti motivacijski dejavniki. Vsem je skupno to, da bi radi pomagali
sočloveku v stiski in da pridobivajo nova znanja.
Pri nas so najpomembnejši motivacijski dejavniki »pridobivanje novih znanj« in na drugem
mestu »zanimanje za gašenje. Eden od pomembnih dejavnikov je »družina«. Med najmanj
pomembne dejavnike pa po mnenju anketirancev v Slovenji spadata »priznanja in nagrade«
in »karierna priložnost«.
Na začetku diplomske naloge sem si zadala tri domneve, od katerih sem vse le delno
potrdila. Pri prvih dveh sem preverjala motivacijske razlike med spoloma in med mlajšo in
starejšo populacijo. Med 13 analiziranimi motivi sem značilne razlike odkrila pri sedmih
dejavnikih, in sicer pri zaščiti občine, zanimanju za gašenje, zaščiti lastnine, priznanju in
nagradah, podpori delodajalcu, družini in karierni priložnosti. Pri starostnih skupinah pa sem
odkrila razlike le pri zanimanju za gašenje in učenju novih spretnosti.
Tretjo domnevo sem preizkusila le opisno, ker nisem imela konkretnih podatkov. Vseeno pa
sem ugotovila, da manjše razlike obstajajo. Pa kljub temu še enkrat lahko povem, da je
tako v Slovenji kot tudi na Novi Zelandiji najpomembnejši motivacijski dejavnik pomoč
ljudem v stiski. Vse pohvale prostovoljnim gasilcem.
In naj zaključim z gasilskim pozdravom, ki ga pozna vsak gasilec: »Na pomoč!«
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PRILOGE
Priloga 1 Anketa Vključevanje v gasilske vrste

Kratko ime ankete: Gasilci
Dolgo ime ankete: Vključevanje v
gasilske vrste
Število vprašanj: 15
Aktivna od: 19. 07. 2016
Aktivna do: 31.08.2016
Avtor: Mija Kreslin Štefanec
Spreminjal: Mija Kreslin Štefanec
Dne: 18. 07. 2016
Dne: 22.08.2016
Opis: Sem Mija Kreslin Štefanec,
študentka Fakultete za upravo,
Univerze v Ljubljani. Pred vami je
anketni vprašalnik, ki je del moje
diplomske
naloge
z
naslovom
"Primerjalna analiza vključevanja v
prostovoljna gasilska društva izbranih
držav "

XSPOL - Spol:
Moški
Ženski

- Izberite letnico rojstva:

___
- Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?
Nedokončana osnovna šola
Osnovna šola
Poklicna šola
Štiriletna srednja šola
Višja šola
Visokošolski strokovni študij
Visoka šola
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Univerzitetni študij
Specializacija
Magisterij
Doktorat

- V kateri regiji prebivate?
Statistične regije Slovenije

Pomurska regija
Podravska regija
Koroška regija
Savinjska regija
Zasavska regija
Spodnjeposavska regija
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska regija
Gorenjska regija
Notranjsko - kraška regija
Goriška regija
Obalno - kraška regija

Ali ste član prostovoljne gasilske organizacije? (PGD)
Da
Ne

Kaj menite, kako je prostovoljno gasilstvo v Sloveniji organizirano?

Slabo

Zadovoljivo

Dobro

Zelo dobro

Odlično

Vaše
mnenje

Zakaj niste vključeni v prostovoljno gasilsko društvo? Ocenite možne razloge od 1
(sploh ne drži zame) do 5 (popolnoma drži zame).
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sploh
ne drži

2

3

4

popolno
ma drži

Prostovoljni gasilci me ne
zanimajo
Nimam dovolj prostega časa za
vključitev v takšno organizacijo
Bojim se ognja
Nočem pomagati lokalni skupnosti
Bil bi član, če bi bilo delo plačano
Nisem, ker mi niso nekateri ljudje
v organizaciji všeč
Moji prijatelji niso vključeni v
organizacijo
Menim, da so prostovoljni gasilci
nepotrebni
Me ne zanima
Drugo:

Ali bi se bili pripravljeni vključiti v PGD in kaj bi vas moralo pri tem motivirati?
Pri katerih letih ste se vključili v PGD?
6-15 let
15-25 let
nad 35 let
Zakaj ste član PGD? Ocenite možne razloge od 1 (sploh ne drži zame) do 5 (popolnoma drži zame).

sploh
ne drži

2

3

4

popolno
ma drži

V PGD imam prijatelje
Želim biti operativec
Hodimo na tekmovanja
Organiziramo gasilske veselice
Rad sem na položaju
Drugo:

Za vsakega od spodnjih dejavnikov ocenite, v kolikšni meri vas je motiviral, da ste postali član PGD.
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prav
nič

nič

niti niti delno

zelo

Družina
Prijatelji in druženje
Karierna priložnost
Učenje novih spretnosti
Zanimanje za gašenje
Priznanje in nagrade
Počutim se bolj varnega
Zaščita občine
Zaščita svojo lastnino
Pridobivanje novih znanj
Podpora delodajalcu
Pomanjkanje prostovoljcev
Želim "nekaj vrniti" skupnosti
Drugo:

Ali menite, da članstvo v PGD vpliva na vašo kariero?
Da
Ne
Drugo:
Ali ste se kot član PGD naučili kakšnih novih spretnosti?
Da
Ne
Drugo:
Kaj bi po vašem mnenju morali storiti, da bi se povečalo število gasilcev, oziroma da ne bi zapuščali
PGD?
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