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Gasilsko službo so v naših krajih organizirali že Rimljani. V začetku šestdesetih let 19. stoletja so bili na 
Slovenskem prvi poskusi ustanovitve gasilskih skupin, ki bi bile stalno pripravljene na gašenje požarov. Prvo 
požarno obrambo, kot gasilsko društvo, so 18. septembra 1869 ustanovili v Metliki. Po ustanovitvi prvih 
gasilskih društev se je ideja prostovoljnega gasilstva hitro širila; predvsem na Kranjskem, Štajerskem in 
Koroškem. 

Na Kočevskem je bilo prvo gasilsko društvo ustanovljeno 23. marca 1878 v Kočevju. Kmalu so mu sledila še 
druga. 19. aprila 1906 so se slovenska gasilska društva vključila v Slovansko gasilsko zvezo, kar je močno 
razburilo nemško usmerjena društva. Na pobudo kočevskega gasilskega društva je bilo 13. maja 1906 skupno 
zborovanje vseh šestnajstih gasilskih društev, ki so takrat obstajala na Kočevskem. Ustanovili so Zvezo 
kočevskih gasilskih društev. Po izbruhu prve svetovne vojne je bilo društveno življenje zaradi odhoda gasilcev 
k vojakom omejeno. Po končani 1. svetovni vojni jugoslovanske oblasti niso ukinile nemških gasilskih društev 
(bilo jih je 32) še več, ta so lahko ohranila nemška povelja. Leta 1918 je bila v Ljubljani ustanovljena 
Jugoslovanska gasilska zveza, v katero pa se kočevska zveza ni vključila. Okrajni glavar iz Kočevja je leta 
1921 kočevsko poveljstvo pozval k pristopu v Jugoslovansko gasilsko zvezo in prikrojitvi pravil po vzoru te 
zveze. Pogoja, da morajo vsa društva obvezno poveljevati v slovenskem jeziku in da mora biti tako tudi 
administrativno poveljevanje, kočevsko društvo, še manj pa društva na deželi, niso mogla sprejeti, ker naj bi 
bilo 95 % prebivalstva kočevskega ozemlja nemške narodnosti in večina gasilcev slovenskega jezika ni 
obvladala. Kot nadaljnji razlog so navajali, da zahtevajo redno izplačilo podpor zavarovalnih zavodov in naj jim 
od leta 1912 pridržane podpore te vrste naknadno izplačajo. 15. marca 1925 je bil sklican skupni posvet vseh 
društev na Kočevskem, na katerem so sodelovala gasilska društva Stari Log, Staro Brezje, Hrib, Knežja Lipa, 
Kočevje, Dolga vas, Gotenica, Onek, Livold, Svetli Potok, Stara Cerkev, Borovec, Mavrlen, Koprivnik, Mozelj, 
Kočevske Poljane, Kočevska Reka, Rajndol, Šalka vas, Črni Potok, Nemška Loka, Spodnji Log in Verdreng. 
Sklenili so pristopiti k Jugoslovanski gasilski zvezi, vendar brez odstopanj v svojih pogojih. Obenem so sprejeli 
tudi sklep, sestaviti za vsa gasilska društva enotna pravila, posamezna društva pa naj jih predložijo oblastem v 
odobritev. 

Na seji 25. julija 1925 niso ustanovili kočevske gasilske župe, sprejem nemških gasilskih društev pa je bil 
odklonjen. Nova enotna pravila so bila po posredovanju ljubljanskega župana odobrena in s tem je bilo 
kočevskim gasilskim društvom omogočeno nadaljnje delo, obenem pa tudi njihovi gasilski zvezi.Oktobra 1927 
so se gasilska društva na Kočevskem kot osamosvojena iz predvojne pokrajinske zveze nemškega gasilstva 
na Kranjskem organizirala v samostojno Kočevsko gasilsko zvezo (Verband der Gottscheer Feuerwehren). V 
Dravski banovini je tako obstajala Zveza kočevskih gasilskih društev, ki je imela 15 društev. Ta so imela svoja 
nemška pravila ter svoj kroj in vežbovnik. 

10. decembra 1933 so Jugoslovansko gasilsko zvezo preimenovali v Gasilsko zajednico za Dravsko banovino. 
Konec je bilo samostojne nemške kočevske zveze gasilskih društev, ki so jo priključili Gasilski zajednici. Leta 
1933 je med 21 župami obstajala tudi Gasilska župa sreza Kočevje, starešina je bil Ignacij Merhar iz Dolenje 
vasi pri Ribnici. Imela je 30 čet in 31 nemških čet. 

Leta 1935 je na Kočevskem delovalo 44 gasilskih društev, v katere je bilo vključenih 988 članov. 

Po izselitvi kočevskih Nemcev je požarno varnost v Kočevju prevzela italijanska okupacijska oblast, ki je 
organizirala poklicne gasilce. To je trajalo do kapitulacije Italije, nato pa so skrb za to prevzeli Nemci z 
mobiliziranimi Slovenci, ki so še ostali v Kočevju. 

Po drugi svetovni vojni, 28. avgusta 1955, so prostovoljna gasilska društva Ajbelj, Črni Potok, Dolga vas, 
Kočevje, Kočevska Reka, Koprivnik, Ložine, Mozelj, Osilnica, Polom, Stara Cerkev, Stari Log, Šalka vas, Vas 
– Fara ter prostovoljna industrijska gasilska društva nova žaga, Tekstilana in Rudnik ustanovila občinsko 
gasilsko zvezo Kočevje. Danes je vanjo vključenih 16 prostovoljnih gasilskih društev (Dolga vas-Kočevje, 
Kočevska Reka, Klinja vas, Kočevje, Koprivnik- Kočevje, LIK Kočevje, Livold, Ložine, Mahovnik, Morava, 
Mozelj, Osilnica, Predgrad, Stara Cerkev, Šalka vas in Vas – Fara). 

Danes Gasilska zveza Kočevje omogoča in skrbi za organizirano gasilstvo v občini Kočevje, za načrtno in 
varno opremljenost ter za usposobljenost članic in članov posameznih društev, ki je pri opravljanju manj in bolj 
nevarnih ter zahtevnih del pri katerih gasilci sodelujemo, nujno potrebno. 
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MANDATNO OBDOBJE 2018-2023 
 

 
                       Funkcionarja: 
 
                       PREDSEDNIK     Anton Jurkovič     GČ 2. st. 
 
                       POVELJNIK         Leon Behin           VKGČ 1. st. 
 
 

  
UPRAVNI ODBOR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POVELJSTVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       

 
 

NADZORNI ODBOR 
 

 
 
 

 
 
 
 

IME PRIIMEK FUNKCIJA 

Anton Jurkovič predsednik 

Milan Simičič namesnik predsednika 
predsednik komisije za veterane 

Leon Behin poveljnik 

Romana Marinč predsednica komisije za članice 

Alojz Fajfar predsednik komisije za mladino 

Ivan Kobe član 

Matija Zdravič član 
Branko Kocjan član 
Goran Štimac član 

IME PRIIMEK FUNKCIJA 

Leon Behin  VKGČ 1. st. poveljnik 

Igor Kalinič  GČ namesnik poveljnika 

Bojan Kocjan  VKGČ 1. st. podpoveljnik 

Marko Marčelja  GČ 1.st. podpoveljnik 

Branko Gorenčič GČ 2. st. pomočnik za tekmovanja 

Luka Butala  GČ pomočnik za nevarne snovi 

Aleš Žganjar  GČ pomočnik za IDA 

Mohorič Grega NGČ 2.st pomočnik za prvo pomoč 

Ivan Muhič ml. GČ pomočnik za zveze 

poveljniki posameznih PGD V GZ Kočevje 

IME PRIIMEK FUNKCIJA 

Matjaž Ličen predsednik 

Darko Terčon član 

Vojko Puc član 
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Na podlagi 18. člena Statuta GZ Kočevje  

 

SKLICUJEM  
 

redno letno Skupščino Gasilske zveze Kočevje 
              

v petek dne 5. aprila 2019 ob 18,00 uri   
 

v  prostorih Turističnega kompleksa Jezero-kozolec, Trdnjava 3, Kočevje. 
 
 
 
                                       PREDLOG DNEVNEGA REDA : 
 

1. Otvoritev in pozdrav predsednika GZ Kočevje 
 

2. Izvolitev organov skupščine (delovno predsedstvo, zapisnikar,  
           dva overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija )        
 

3. Sprejem dnevnega reda skupščine          
 

4. Sprejem poslovnika o delu skupščine  
 

5. Poročila o delu GZ Kočevje za leto 2018 : 

• poročilo predsednika 

• poročilo poveljnika 

• poročila komisij (mladina, članice, veterani ) 

• finančno poročilo  

• poročilo nadzornega odbora 
 

6. Poročilo verifikacijske komisije 
 

7. Razprava in sprejem poročil 
 

8. Program dela in finančni plan za leto 2019 
 

9. Razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta 2019 
 

10. Podelitev priznanj 
 

11. Beseda gostov 
 

12. Razno in zaključek               
 

  
                                                              Predsednik GZ Kočevje 
               Anton Jurkovič GČ 2.st.   
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P O S L O V N I K 
 

 

 O DELU IN POTEKU SKUPŠČINE 

 
     G A S I L S K E   Z V E Z E  KOČEVJE za leto 2019 

 
 
 
 

1. člen 
 

S tem poslovnikom skupščina določa organizacijo, potek zasedanja, pravice delegatov,  izvolitev 
organov za vodenje , volitve funkcionarjev in organov gasilske zveze in druga vprašanja  pomembna za 
potek skupščine.  
 

2. člen 
 

Zasedanje skupščine je sklical upravni odbor gasilske zveze, ki je tudi pripravil predlog dnevnega reda.  
 

3. člen 
 

Skupščino sestavljajo delegati prostovoljnih gasilskih društev (članov zveze), in sicer  po dva delegata 
vsakega društva, ki imajo tudi glasovalno pravico.  

 
4. člen 

 
Na skupščino so povabljeni člani organov GZ Kočevje in gostje, ki imajo pravico razpravljati, nimajo pa 
glasovalne pravice. 

 
5. člen 

 
Skupščino začne predsednik gasilske zveze, ki predlaga dnevni  red in kandidate za delovne organe . 
V nadaljevanju  skupščino vodi izvoljeno delovno predsedstvo. 

 
6. člen 

 
Za pravilen potek skupščine se izvoli: 
   

➢ 3 člansko delovno predsedstvo 

➢ 3 člansko verifikacijsko  komisijo  

➢ zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika    

 

         

 

 

 



 

6 

 

7. člen 
 

Delegati sprejemajo poročila in sklepe z večino glasov navzočih članov z glasovalno pravico. 
Zapisnik mora biti napisan in overovljen v sedmih dneh po občnem zboru.       

 
8. člen 

 
Delegati imajo enake pravice delovati na skupščini, razpravljati in glasovati za sprejem dokumentov 
in sklepov zbora. 
Delegat lahko svojo razpravo odda tudi v pisni obliki, ki je sestavni del razprav in dokumentov zbora. 
Predsedujoči lahko časovno omeji razpravo posameznemu razpravljavcu do 5 minut. 

 
9.člen 

Poslovnik je sprejet z večino glasov skupščine s pravico glasovanja in začne veljati takoj po 
sprejemu. 

 
10. člen 

 
Pravico tolmačenja tega poslovnika ima delovno predsedstvo ter velja za čas zasedanja Skupščine  
Gasilske zveze Kočevje.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Predsednik GZ Kočevje 
                                                                                                             Anton Jurkovič GČ 2.st.                      
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POROČILO  PREDSEDNIKA ZA LETO 2018 
 

 
Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci in dragi gostje ! 
 
 
Dovolite mi, da danes na redni letni Skupščini Gasilske zveze Kočevje podam poročilo o opravljenem 
delu v preteklem letu. 
 
Gasilska zveza Kočevje je delovala v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o gasilstvu, Statutom GZ 
Kočevje, Pravili gasilske službe in ostalimi predpisi, ki urejujejo področje gasilstva, požarnega varstva  
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dosledno so bili upoštevani  tudi naši programi in 
usmeritve  v skladu s sprejetim proračunom Občine Kočevje ter dolgoročnim programom razvoja 
gasilstva na Kočevskem.  
 
V letu 2018 smo zaključili stari mandat in začeli z novim petletnim mandatom na vseh nivojih 
prostovoljnih gasilskih organizacij v Sloveniji. Tudi pri nas smo  imeli volilne občne zbore v prostovoljnih 
gasilskih društvih in volilno skupščino Gasilske zveze Kočevje. Za naslednje kongresno obdobje so bili 
izvoljeni novi funkcionarji »predsedniki in poveljniki« ter ostali organi v skladu s statuti društev in zveze. 
Gasilska zveza Slovenije je imela kongres na Ptuju, kjer so bili med drugim sprejeti tudi pomembni 
dokumenti za nadaljnji razvoj in delo prostovoljnih gasilcev v Republiki Sloveniji. Veliko je bilo 
napisanega, dogovorjenega, sprejetega, vendar še vedno ostaja odprt pereči problem statusa 
operativnega gasilca, kljub zagotovilom GZ Slovenije še vedno niso rešeni zdravniški pregledi 
operativnih gasilcev, prav tako pa  so problematični tudi novi učni programi za operativne gasilce.  
 
V preteklem letu je Gasilska zveza Kočevje s polno odgovornostjo opravila vrsto strokovno zahtevnih in 
obsežnih nalog ter realizirala vse zastavljene cilje. Pričeli smo s ciklusom izobraževanj in usposabljanj 
gasilcev tako na temeljnih nivojih kot na področju specialnosti. Posebej uspešni smo bili na področju 
investicij, kjer je bil v celoti realiziran projekt nabave novega gasilskega operativnega vozila GVC 16/25 
za PGD Stara Cerkev in opravljen je bil tudi postopek razpisa in nabave šasije za gasilsko avtocisterno 
prav tako GVC 16/25 za potrebe PGD Šalka vas. Z novimi pridobitvami bomo bistveno povečali  
operativno pripravljenost gasilskih enot na Kočevskem.  Prisluhnili smo tudi predlogom PGD za obnovo 
dotrajanega gasilskega orodja in ostale opreme. Realizacija navedenih projektov ne bi bila možna brez 
velike podpore in razumevanja vseh treh lokalnih skupnosti v Gasilski zvezi Kočevje. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujem Županu občine Kočevje dr. Vladimirju Prebiliču, podžupanu Romanu Hrovatu in 
prejšnjim ter novoizvoljenim županom ter županjam v občinah Kostel in Osilnica.  
 
Veliko pozornost smo v letu 2018 namenili  realizaciji programov dela z mladimi gasilci, članicami in 
gasilskimi veterani. Bili smo uspešni vendar želimo si, da se na terenu še poveča pozornost delu z 
mladimi in se predvsem poiščejo nove oblike dela, ki bodo mlade privabile v gasilske vrste. V letu 2018 
so mladinska tekmovanja-kviz in orientacija potekala na vseh nivojih na katerih so naše ekipe dosegle 
odlične rezultate. Pri članih in starejših gasilcih je bilo izvedeno samo državno gasilsko tekmovanje MH, 
na katerem so naše ekipe dosegle povprečne rezultate. Vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem, ki 
so na omenjenih tekmovanjih zastopali našo gasilsko zvezo za dosežene rezultate iskrene čestitke. 
Podpirali smo medgeneracijska srečanja gasilcev in organizirali že 10. tekmovanje Gasilske zveze 
Kočevje v balinanju na balinišču pri gasilskem domu PGD LIK Kočevje. Več o delu mladine, članic in 
veteranov bodo podali predsedniki posameznih komisij.  
 
Prostovoljnim gasilskim društvom v naši zvezi smo zagotavljali optimalne pogoje za izvajanje javne 
gasilske službe in redno delovanje s programom dotacij, zavarovanj izobraževanj, vzdrževanja 
gasilskih vozil in ostale opreme. PGD Vas-Fara in PGD Osilnica so sredstva za delovanje in investicije 
zagotavljali občini Kostel oziroma Osilnica.  
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Gasilska zveza Kočevje se je skupaj z Občino Kočevje vključevala v perečo problematiko rešitve 
lastništva gasilskega doma PGD LIK Kočevje. Znana so dejstva, da so nastali veliki problemi ob 
stečaju podjetja NOLIK in je gasilski dom postal del stečajne mase. Zahvaljujoč županu in občini 
Kočevje se zadeva rešuje v dobrobit gasilcev. Prav tako velja omeniti, da je v preteklem letu 
potekalo kar nekaj obnov gasilskih domov in orodišč, ki so jih gasilci in krajani izvajali sami s 
prostovoljnim delom. 
 
Posebno skrb namenjamo dobrim odnosom s sosednjimi in prijateljskimi gasilskimi zvezami ter 
društvi v Republiki Sloveniji in Hrvaški. V letu 2018 smo imeli več srečanj in ostalih stikov z gasilci iz 
ljubljanskih regij, Belokranjske regije, Gorenjske regije, Območne gasilske zveze Ptuj in Gasilske 
zveze Ormož. Ohranili smo prijateljske vezi z gasilci iz primorsko-goranske, zagrebške in 
varaždinske županije. V preteklem letu sta PGD Šalka vas in PGD Zbilje iz GZ Medvode podpisali 
listino o prijateljskem sodelovanju. GZ-Kočevje je pravi promotor Kočevske, redno nas obiskujejo 
gasilci iz Slovenije in Hrvaške. V preteklem letu smo imeli več skupin gasilcev, ki so obiskali 
kočevsko in spoznali našo preteklost, kraje, kulturo in ljudi. Organizacijsko in logistično smo se 
maksimalno trudili, da so se v naši občini počutili dobro in odnesli domov lepe vtise iz naših krajev. 
 
Ne smemo pozabiti, da je v  letu 2018 kar 5 naših društev praznovalo svoje visoke obletnice  
( PGD Kočevje-140 let, PGD Mozelj-120 let, PGD Šalka vas-110 let, PGD Lik Kočevje-70 let in PGD 
Klinja vas-40 let ).Organizirane so bile proslave in svečane akademije na katerih so društva 
predstavila svojo zgodovino in delo ter se s priznanji in odlikovanji zahvalila za delo zaslužnim 
članom. Prireditve so organizacijsko in finančno podprli Gasilska zveza Kočevje in Občina Kočevje. 
Svečanosti so bile dobro obiskovane in udeležili so se jih tudi vidni predstavniki Gasilske zveze 
Slovenije in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 
 
Nismo pozabili tudi na zaščitnika gasilcev Svetega Florjana, organizirali smo že tradicionalno 
Florjanovo mašo v cerkvi v Kočevju. Maše v svojih domačih cerkvah pa že leta organizirajo tudi 
gasilci PGD Vas-Fara in PGD Livold. Gasilci iz Predgrada častijo svojega zavetnika v cerkvi v 
Starem trgu sosednji občini Črnomelj, člani PGD Osilnica pa se maše udeležujejo v sosednji državi 
Hrvaški. 
 
Upoštevali smo načelo javnosti in dobro sodelovali s predstavniki lokalnih medijev, ki so redno 
objektivno in korektno poročali o našem delu. Posebej izpostavljam lokalno radijsko postajo 
UNIVOX, ki nam  preko mesečnih oddaj NA POMOČ omogoča ažurno informirati prebivalce 
Kočevske o izvajanju javne gasilske službe.  
 
Posebej moram v svojem poročilu izpostaviti, da so imeli naši operativni člani v letu 2018 kar 122 
dogodkov zaradi katerih so bile potrebne gasilske intervencije, sodelovali so tudi na več kot 80 
prireditvah na katerih so zagotavljali požarno stražo, logistiko in rediteljsko službo. Več o tem bo 
podano v poročilu poveljnika GZ Kočevje.  
 
Za vestno in požrtvovalno delo v gasilski organizaciji so bila posameznikom v naši gasilski zvezi 
podeljena sledeča priznanja in odlikovanja : 2  mladinska priznanja, 74  značk za dolgoletno aktivno 
delo, 15  značk za delo v operativi, 4  plakete gasilskega veterana, 3  regijska priznanja Ignacija 
Merharja 5  plamenic GZ Slovenije , 4  odlikovanja GZS in 1  odlikovanje GZ Slovenije za posebne 
zasluge. Še enkrat  iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj in odlikovanj. 
 
Znano dejstvo je, da gasilstvo v Sloveniji in tudi na Kočevskem tvori pomemben steber zagotavljanja 
nacionalne varnosti ljudi in premoženja. Tudi v preteklem letu smo dobro sodelovali s pripadniki 
Policijske postaje Kočevje, občinskimi štabi za civilno zaščito, reševalci iz Zdravstvenega doma 
Kočevje in drugimi, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. S skupnimi močmi se trudimo, da 
občanom zagotovimo varen življenjski prostor na območjih delovanja naših društev.  
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Spoštovani, gasilstvo že dolgo ni več samo prostočasna dejavnost oziroma hobi, ki ga opravljamo v 
svojem prostem času. Danes gasilstvo od nas zahteva visoko mero pripravljenosti, usposobljenosti, 
profesionalnosti in požrtvovalnosti. Vsak posameznik, ki aktivno sodeluje v gasilski organizaciji, se je 
primoran odreči večjemu delu svojega prostega časa in ob tem to breme občutijo tudi njihovi bližnji, 
zato se še enkrat z vsem spoštovanjem zahvaljujem vsem prostovoljnim gasilcem in gasilkam za 
delo, ki so ga opravili v letu 2018 in čas, ki so ga žrtvovali za gasilsko organizacijo.  
 
 
 
Zahvala pa velja tudi županom vseh treh lokalnih skupnosti za njihov spoštljiv odnos do 
prostovoljnih gasilcev in  zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje  javne gasilske službe.  

 
 
     Prosim, da v razpravi, po potrebi dopolnite to poročilo. 
 
 
 
     NA POMOČ ! 

  
 Predsednik GZ Kočevje  
 Anton Jurkovič GČ 2.st.                     
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DOGODKI v letu 2018 
                          
 

           
                140.obletnica PGD Kočevje                                  110. obletnica PGD Šalka vas 

          
                40. obletnica PGD Klinja vas                                     70. obletnica PGD LIK Kočevje                                 

         
               120. obletnica PGD Mozelj                                   Dobitniki priznanja Ignacija Merharja 

       
                   Skupščina GZK                                                               Regijski svet 
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                Skupščine prijateljskih GZ                                         Podpis listine o pobratenju                              

                
                      Svečana akademija                                                          Florjanova maša 

                
                                                               Kongres GZS 

               
              Dan gasilca GZ Ormož                                                Sodelovanje z GZ Semič 
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POROČILO POVELJNIKA GZ KOČEVJE 

o operativnih dejavnostih gasilcev v letu 2018 

 

 
Cenjeni delegati skupščine GZ Kočevje, gasilke, gasilci, spoštovani gostje! 
 
V preteklem letu smo opravili številne naloge na različnih področjih dela. Ocenjujem, da je poveljstvo 
s številnimi sodelavci izvedlo večino nalog izvajanja javne gasilske službe, ki smo jih načrtovali za 
leto 2018. Manjši obseg od načrtovanega je predvsem na področju izobraževanja, kjer se srečujemo 
z težavami, kako zagotoviti prisotnost tečajnikov na izobraževanjih. Naloge smo izvajali kvalitetno in 
odgovorno. Poročilo bom podal po posameznih področjih dela. 
 
 
I. INTERVENCIJE  
Izvajanje javne gasilske službe in ostale naloge zaščite in reševanja 
 
I. 1 Intervencije na območju Gasilske zveze Kočevje v letu 2018 
   (požari, prometne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi in ostali tehnični dogodki)  

 
Občina Kočevje leto 2018  

Operativna enota Število 

intervencij 

Število 

gasilcev 

Število 

interve

ncijskih 

ur 

Stroški po 

ceniku 

GZS v € 

1. PGD Kočevje 100 1074 992 16.578,00 

2. PGD Mahovnik 1 7 24 69,65 

3. PGD LIK Kočevje 0 0 0 0 

4. PGD Stara Cerkev 7 32 42 802,25 

5. PGD Ložine 1 4 11 277,37 

6. PGD Klinja vas 4 23 35 577,92 

7. PGD Šalka vas 16 141 173 2.921,72 

8. PGD Koprivnik 1 4 6 98,28 

9. PGD Dolga vas 3 20 26 416,00 

10. PGD Livold 0 0 0 0 

11. PGD Mozelj 1 3 3 44,64 

12. PGD Predgrad 2 8 19 357,90 

13. PGD Koč. Reka 4 2 6 96,00 

14. PGD Morava 4 11 5 99,41 

 SKUPAJ = 144 1.329 1.342 22.339,14 

 
Občina Kostel leto 2018 

Zap.št. Operativna 

enota 

Število 

intervencij 

Število 

gasilcev 

Število 

intervencijskih 

ur 

Stroški po 

ceniku 

GZS v € 

15. PGD Vas-

Fara 

8 57 135 2.784,07 

 
 

Občina Osilnica leto 2018 
Zap.št. Operativna 

enota 

Število 

intervencij 

Število 

gasilcev 

Število 

intervencijskih 

ur 

Stroški po 

ceniku 

GZS v € 

16. PGD Osilnica 4 18 38 669,66 
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Skupaj v GZ Kočevje leto 2018 

 
Zap.št. Občina Število 

intervencij 

Število 

gasilcev 

Število 

intervencijskih 

ur 

Stroški po 

ceniku GZS/ 

EUR 

1. KOČEVJE 144 1329 1342 22.339,14 

2. KOSTEL 8 57 135 2.784,07 

3. OSILNICA 4 18 38 669,66 

 SKUPAJ 156 1404 1515 25.792,87 

 
 Primerjava  intervencij 2017/2018 

 
Občina Kočevje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občina Kostel 
 
 

 

 

Občina Osilnica 
 

 

 
Opomba :  
V letu 2018 na srečo ni bilo intervencij večjega obsega oziroma naravnih in drugih nesreč, ki bi 
zahtevale večje oziroma daljše posredovanje enot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PGD 2017 2018 SKUPAJ 

1. KOČEVJE 153 100 253 

2. MAHOVNIK 3 1 4 

3. LIK Kočevje 0 0 0 

4. STARA CERKEV 13 7 20 

5. LOŽINE 2 1 3 

6. KLINJA VAS 6 4 10 

7. ŠALKA VAS 44 16 60 

8. KOPRIVNIK-Koč. 2 1 3 

9. DOLGA VAS-Koč. 1 3 4 

10. LIVOLD 1 0 1 

11. MOZELJ 1 1 2 

12. PREDGRAD 5 2 7 

13. KOČEVSKA REKA 7 4 11 

14. MORAVA 3 4 7 

 SKUPAJ 241 144 385 

 PGD 2017 2018 SKUPAJ 

1. VAS-FARA 8 8 16 

 PGD 2017  SKUPAJ 

1. OSILNICA 4 4 8 
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GRAFIČNI PRIKAZ INTERVENCIJ V GZ KOČEVJE 
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STROKOVNO USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE  

 
 Temeljna usposabljanja za prostovoljne gasilce 2017/2018 
 

Število slušateljev, ki so uspešno opravili tečaj 

 
Leto  

   

Tečaj za 

gasilca 

pripravnika 

Tečaj za 

operativneg

a gasilca 

Tečaj za                                                         

vodjo 

skupine 

Tečaj za 

vodjo  

enote 

Tečaj za  

vodjo  

enot 

Tečaj za 

Vodenje 

večjih 

intervencij 

skupaj 

2017 30 12 0 0 12 6 60 

2018 0 0 0 11 0 0 11 

 

 
Tečaji specialnosti za prostovoljne gasilce 2017/2018 

Število slušateljev, ki so uspešno opravili tečaje specialnosti   
 

Leto IDA PP MŽ NEVS TEH GPNO HEL INŠT INF GS GNP skupaj              

2017 8 0 0 3 0 4 0 0 1 2 12 36 

2018 3 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 9 

 
STR tečaj za strojnika 
IDA  tečaj za uporabnika izolirnega dihalnega aparata 
PP tečaj za bolničarja 
MZ tečaj za varno delo z motorno žago 
NEV tečaj za nevarne snovi 
TEH tečaj za tehnično reševanje 
GPNO tečaj  za gašenje požarov v naravnem okolju 
HEL tečaj za usposabljanje za delo s helikopterji in zrakoplovi za opravljanje nalog ZiR 
INŠT tečaj za inštruktorja 
INF tečaj za informatika 
GS tečaj za gasilskega sodnika 
GNP tečaj za gašenje notranjih požarov ( MODUL A, B in C ) 
 

Meddruštvene taktične vaje v letu 2018 
 
V letu 2018 je potekalo več društvenih in meddruštvenih vaj v okviru gasilskih sektorjev. Na vajah je 
sodelovala večina društev v GZ Kočevje. na vajah so društva preverila svojo pripravljenost in tehnično 
ustreznost opreme. 
V letu 2018 so tudi vse gasilske enote sodelovale na osrednji vaj enot ZiR, ki je bila izvedena na 
objektu NAMA v Kočevju. 
    
Skupaj je na šestih večjih taktičnih vajah sodelovalo 250 operativnih gasilcev in gasilk iz 16 PGD v GZ 
Kočevje. PGD so ob različnih priložnostih pozvani, da izvedbi operativno taktičnih vaj v prihodnje 
posvetijo še več pozornosti preko celega leta. 

 
Gasilci so vnaprej določene naloge izvajali na improviziranem poligonu v realnih razmerah na terenu in 
pokazali svojo psihofizično pripravljenost in tehnično brezhibnost skupne zaščitne opreme. Pokazalo se 
je, da je izvajanje konkretnih operativnih nalog pod obremenitvijo in s pomočjo inštruktorjev odličen 
pripomoček za operativno usposabljanje, zato se bo s tovrstnim usposabljanjem nadaljevalo tudi v 
prihodnje. 
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     Gasilska tekmovanja v letu 2018 

             
V letu 2018 so naše ekipe nastopile na državnem tekmovanju za Matevža Haceta v Gornji  Radgoni. 

  
Sodelujoče ekipe in dosežena mesta: 
 

  KATEGORIJA PGD DOSEŽENO 

MESTO 

1. mladinci VAS-FARA 20 

2. članice A DOLGA VAS-KOČEVJE 22 

3. članice B DOLGA VAS-KOČEVJE 11 

4. starejši gasilci STARA CERKEV 20 

5. starejše gasilke DOLGA VAS-KOČEVJE 40 

6. starejše gasilke ŠALKA VAS 11 

 
 
Člani Gasilske zveze Kočevje so se  udeleževali tekmovanj Fire Combat. 
Prav tako so ekipe sodelovale na tekmovanjih v spajanju sesalnega voda. 
 
 
PSIHOFIZIČNA SPOSOBNOST OPERATIVNIH ENOT 
 
Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev v letu 2018 
 

V Gasilski zvezi Kočevje je bilo konec leta 2018 skupaj 309 operativnih članov, ki v celoti  
izpolnjujejo predpisana zakonska določila, ki veljajo za operativnega gasilca (predpisana strokovna 
usposobljenost v skladu s Pravili gasilske službe in psihofizična sposobnost po 3. oz. 4. členu 
Pravilnika o ugotavljanju psihofizične sposobnosti operativnih gasilcev).  
 
 

OBNOVITEV IN POSODOBITEV SREDSTEV IN OPREME ZA 
IZVAJANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE 

 

Sredstva proračuna Občine Kočevje so bila v letu 2018 namenjena za: 
 

Vrsta sredstva oz. opreme 

• Izdelavo GVC 16/25 za PGD Stara cerkev 

• Delno plačilo vozila16/25 za PGD Šalka vas 

• Drobno opremo za posamezna PGD 

 
Tudi občini Kostel in Osilnica namenjata sredstva za posodobitev opreme (v letu 2018 so nabavljali 
predvsem opremo za osebno zaščito gasilcev), prav tako posamezna PGD namenijo nekaj lastnih 
sredstev za nabavo najbolj potrebne opreme za gašenje in reševanje .   
 
OSTALE DEJAVNOSTI  
 
Poveljstvo je imelo 3 seje . Po potrebi so se člani poveljstva sestajali na posvetih v ožjem krogu in v 
sodelovanju s predsednikom ali tajnikom GZ (program, nabava opreme, tekmovanja…).  
 
PGD so v Vulkanu uredila kadrovske zadeve glede operativnih enot PGD. 
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V poročilu smo podali najbolj bistvene poudarke dela v letu 2018 na nivoju GZ Kočevje. Bolj podroben 
prikaz aktivnosti je bil podan v letnih poročilih posameznih PGD za leto 2018. Kljub temu smo morda 
pozabili navesti kaj bistvenega, zato vas prosim, da poročilo v razpravi dopolnite. 
 
 
Naj se na koncu v imenu poveljstva iskreno zahvalim vsem trem občinam, ki omogočate pogoje za delo 
GZ Kočevje, drugim organizacijam, s katerimi GZ Kočevje sodeluje, še posebno pa vsem gasilcem, ki 
ste po svojih močeh prispevali k opravljenemu delu v preteklem letu, tako na samih intervencijah, kot 
tudi pri organizaciji tekmovanj, taktično operativnih vaj, izobraževanj, usposabljanj, šolanju mladine, 
vzdrževanju opreme in nadgradnji orodišč.  

 
 

 

                                                              Na pomoč! 
 
 
 
       
                                                                 Poveljnik GZ Kočevje  
                                                                         Leon Behin, VKGČ 1.st.       
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INTERVENCIJE in OPERATIVNA PRIPRAVLJENOST 
 

              
Državno tekmovanje za memorial MH 

                  
                                        Državno tekmovanje za memorial MH                           

         
                                                              Tekmovanje v SSV 

                
                     Tekmovanje Fire Combat                                    Novi operativni gasilci 
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Zaključni izpiti - tečaj operativni gasilec 

             
                  Osrednja vaja enot ZiR                                                Meddruštvena vaja 

              
                                                                  Osrednja vaja enot ZiR 

 

     
                                                             Osrednja vaja enot ZiR 
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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA MLADINO GZ KOČEVJE V LETU 2018 

 
 

 
SPOŠTOVANI DELEGATI IN GOSTI! 
 

 

Mladinska komisija pri GZ Kočevje je imela v letu 2018 obširen program dela in s skupnimi močmi 
smo zadane naloge v večji meri tudi realizirali. Imeli smo več delavnih sestankov ter sprejeli 
pomembne sklepe za delo z mladimi gasilci. Naš cilj je bil, da z različnimi dejavnostmi čim več 
mladih aktivno vključimo v delo gasilske organizacije. Zavedamo se tudi, da je v posameznih PGD-
jih težko zagotovijo dovolj številčno starostno generacijo za tekmovanja z devetimi tekmovalci. 
Poudarek je dan na aktivnosti, ki jih lahko izvaja manjše število članov tekmovalne enote. 
 
V mesecu februarju  smo v osnovni šoli Fara izvedli 14. kviz gasilske mladine GZ Kočevje, ki ga je 
gostila PGD Fara. Nastopilo je  18 ekip iz šestih gasilskih društev iz GZ Kočevje. Prve tri ekipe v 
posamezni kategoriji so se uvrstile na regijski kviz, kjer so naše ekipe dosegle dober rezultat, tako 
da sta se dve ekipi uvrstili na državno tekmovanje. Ekipi sta na državnem tekmovanju v Trbovljah 
dosegli 2. mesto mladinci Vas Fara in 6. mesto pionirji Predgrad. 
 
20. maja smo organizirali tekmovanje v orientaciji. Organizacijo smo zaupali PGD Šalka vas, ki jo je 
tudi uspešno izvedla. Prijavljenih je bilo 19 ekip iz 5 gasilskih društev GZ Kočevje. Prvi dve ekipi iz 
vsake kategorije sta se uvrstili na regijsko orientacijo, ki je potekala  v GZ Dobrepolje. Na regiji je 
sodelovalo 6 ekip iz GZ Kočevje. Naše ekipe so  dosegle odlične rezultate, ter si s tem zagotovile 
nastop na državnem tekmovanju v orientaciji gasilske mladine, ki  je potekalo septembra 2018 v 
Moravčah.  
Tudi na državnem tekmovanju so ekipe dosegle vrhunske rezultate in sicer:  
pionirji Dolga vas 2. mesto, pripravnice Dolga vas 2. mesto, pionirke Predgrad 10. mesto in 
mladinke Predgrad 27. mesto. 
 
V letu 2018  so naši mladi gasilci in mentorji iz PGD Stara cerkev sodelovali tudi na otroškem 
bazarju v Ljubljani, kjer so bili predstavniki Regije Ljubljana 2 in predstavili dejavnost mladih v 
gasilski organizaciji. 
 
Seveda ja bilo tudi v letu 2018 organizirano tekmovanje za značko preprečujmo požare. 
Najbolj zaslužnim mladim gasilcem pa so bila v preteklem letu podeljena mladinska priznanja. 
 
Veliko dobrega dela je bilo opravljenega z mladimi gasilci in na koncu se moram zahvaliti vsem 
članom mladinske komisije in vsem mentorjem, ki so žrtvovali veliko svojega časa in sprejeli 
odgovorno delo z mlado generacijo. 
 

 
 
 
 
                                                                      Na pomoč! 
 
                                                                                               
  
                                                                                                      Predsednik mladinske komisije 
                                                                                                             Alojz Fajfar GČ 2. st. 
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                                                         Kviz mladine GZ Kočevje 

                                                                       
                                                              Državni kviz mladine 

              
                                                     Orientacija mladine GZ Kočevje 

              
                                                          Regijska orientacija mladine 
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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ČLANICE GZ KOČEVJE V LETU 2018 

 
          Spoštovane gasilke, gasilci in ostali gostje, 

 

Na prvi seji smo se sestale 11.6.2018. Sprejele smo Program dela Komisije za leto 2018. Ker je bilo to volilno 

leto, so se določene aktivnosti v prvi polovici leta že realizirale.  

V mesecu marcu smo po posameznih društvih organizirale druženje ob dnevu žena in materinskem dnevu, 

udeležile smo se čistilnih akcij. Ves čas skrbimo za našo mladino kot mentorice v posameznih društvih. Dobro 

delo z mladimi je vidno tudi na tekmovanjih, kjer mladina dosega vrhunske rezultate predvsem v kvizu in 

orientaciji tudi na državnem nivoju. 

Tradicionalno se udeležujemo Florjanove maše v cerkvi Svetega Jerneja in balinanja v organizaciji GZ in PGD 

Lik. Udeležile smo se vseh slovesnosti, ki so jih letos praznovala društva v naši GZ  ( PGD Kočevje, PGD 

Klinja vas, PGD Mozelj, PGD LIK, PGD Šalka vas ), udeležile smo se tudi parade na kongresu GZS na Ptuju. 

V aprilu smo pomagale  pri organizaciji pogostitve obiska delegacije gasilcev iz Hrvaške , PGD Cestica, V 

juniju pa smo poskrbele za prehrano ekip, ki so se odpravile na pomoč ob neurju v Črnomelj. Članice so bile 

tudi del ekipe operativcev, ki so sodelovali pri odpravljanju posledic neurja. V oktobru pa smo poskrbele za 

pogostitev s pecivom in strežbo, ko smo gostili gasilke in gasilce iz GZ Ormož.  

Odzvale pa smo se tudi povabilom na tekmovanja izven GZ. 

7. julija smo se zbrale na tradicionalnem sedmem pohodu obujanja spomina na organizacijo 18. mladinske 

gasilske olimpijade 2011 v Kočevju.  Dobile smo se v Kočevski Reki, kjer smo si ogledale cerkev in se 

odpravile na pohod po Orlovi poti ob Jezeru. Sledil je ogled ranča Marina v Kočah. Ogledale smo si konje, 

dvorano za dresuro konj, sprejela in pogostila pa sta nas lastnika ranča. Pot smo nadaljevale v Moravo, kjer 

nas je sprejel predsednik društva Goran Štimac. Predstavil  nam je domače društvo, njihovo opremo. Domači 

gasilci so poskrbeli za jedačo in pijačo, sledil pa je zaključek z družabnimi igrami in druženjem ob glasbi. 

Pohoda se je udeležilo 32 članic iz 7 PGD.  

14.9.2018 smo se udeležile posveta članic Regije Ljubljana II, ki ga je organizirala GZ Grosuplje v PGD 

Šmarje – Sap. Posveta se je udeležilo 25 članic iz 5 PGD. 

23.9.2018 smo se udeležile državnega članskega tekmovanja za memorial Matevža Haceta v Gornji Radgoni 

s 4 ekipami.   

V mesecu oktobru - mesecu požarne varnosti smo izvedle svojo sedmo samostojno meddruštveno vajo. 

Osrednja tematika meseca oktobra je namenjena številki » 112 za klic v sili ».  Vajo smo izvedle 12.10.2018 v 

Predgradu,  kjer je mimoidoča opazila, da se širi dim iz bližnje lesene ute. Namen vaje je preveriti možnost 

dostopa do požarnega objekta, operativno usposobljenost in znanje članic društev v GZ Kočevje, delovanje 

posamezne opreme, preveriti dostopnost do vodnih virov, vodenje intervencije, uporabo in delovanje radijskih 

zvez ter sodelovanje med posameznimi enotami. Vajo smo izvedle popolnoma samostojno od načrtovanja, 

vodenja, varovanja, izvedle bomo odvzem vode iz bližnjega vodnjaka in hidranta, zunanji napad na goreči 

objekt, za sporazumevanje smo uporabljale radijske zveze, po končanem gašenju pa smo vstopile v pogašeni 

objekt z izolirnimi dihalnimi aparati ter preverile, da v objektu ni nobene osebe.  Po zaključku vaje pa je 

narejena analiza in poročilo. Na vaji je sodelovalo 24 gasilk iz 5 PGD. 

Po vaji je sledilo srečanje članic gasilske zveze, katerega se je udeležilo 43 članic iz 7 društev. Gostili so nas 

gasilci in gasilke PGD Predgrad. Pozdravil nas je predsednik društva tovariš Ivan Kobe, ki je predstavil 

delovanje društva, organiziranost in opremo. Po vaji smo si ogledali muzej v Kulturnem domu, sledil je pregled 

aktivnosti Komisije za članice v zadnjih desetih leti ter zbiranje pobud in predlogov za delo Komisije v 

naslednjih letih. Za pogostitev s kulturnim programom se poskrbeli domači gasilci in gasilke, ki so tudi člani 

Tamburaške skupine Predgrad.  

17. in 18.11. smo se dve članici udeležile tudi posveta za predsednice Komisij za delo s članicami v Dobrni. 

Sodelovale smo na operativnih delavnicah. 

Skozi vse leto smo se udeleževale različnih izobraževanj in usposabljanj na različnih nivojih ter si tako 

pridobile dodatna znanja in specialnosti.  

Da smo izpeljale vse aktivnosti in realizirale zastavljen program pa velja zahvala tudi vodstvu GZ, posebna 

zahvala predsedniku in namestniku, ki nam stojita ob strani in podpirata program dela komisije. Zahvala pa 

tudi vsem članicam za udeležbo na aktivnostih in pomoč in podporo pri realizaciji. 

     Na pomoč 
                                                                                                                    Predsednica komisije za članice   

                                                                                                    Romana Marinč, VGČ.org.1.st. 
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                        Vodenje občnega zbora                                Skupščina GZ Kočevje 

                
                 Florjanova maša                                                         Logistika           

         
                                    Pohod članic  v spomin na olimpijado v Kočevju 

                   
                                                             Operativna vaja članic                                    
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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA VETERANE PRI GZ KOČEVJE ZA LETO 2018 

 
 

Na dan 31. decembra 2018 je Gasilska zveza Kočevje imela po kadrovski evidenci  218 gasilcev in 
gasilk s statusom gasilskega veterana  - 15% od celotnega aktivnega članstva. 
Novoizvoljeni UO GZ Kočevje je v preteklem letu na svoji prvi seji imenoval 7 člansko komisijo, za 
predsednika je bil soglasno potrjen Milan Simičič VGČ 2.st. iz PGD Kočevje, ki je po funkciji tudi 
član regijske komisije za gasilske veterane v gasilski regiji Ljubljana II.      
Člani komisije so  se je na svoji prvi seji enotno dogovorili, da se je tudi v letu 2018  izvedla že 
tradicionalna letna strokovna ekskurzija. V  mesecu septembru je 70 veteranov in veterank obiskalo 
poklicno gasilsko brigado v Zagrebu , kjer so nas domači gasilci lepo sprejeli, seznanili so nas s 
svojim delom, gasilsko tehniko in pogoji dela. Organizirali so nam tudi vodeni ogled turističnih 
znamenitosti mesta Zagreb.  
Veteranke in veterani so aktivno sodelovali tudi na vrsto ostalih aktivnostih, ki so se izvajale po 
programu GZ Kočevje za leto 2018 : 
 

• udeležba na Florjanovi maši v cerkvi v Kočevju, 

• medgeneracijsko srečanje s tekmovanjem Gasilske zveze Kočevje v balinanju,  

• pohod članic v spomin na gasilsko olimpijado v Kočevju in udeležba na regijskem posvetu članic 

v Šmarje-Sap. Večina udeleženk  je imela status gasilske veteranke, 

• na državnem članskem gasilskem tekmovanju v Gornji Radgoni so sodelovale kar 3 tekmovalne 

desetine starejših gasilk in gasilcev iz GZ Kočevje ( PGD Dolga vas, PGD Šalka vas in PGD 

Stara Cerkev ), tekmovalne ekipe so dosegle primerne rezultate in dostojno zastopale gasilsko 

zvezo Kočevje in gasilsko regijo Ljubljana 2. 

• posamezni veterani in veteranke so bili  aktivni pri izvajanju logističnih in ostalih nalog ob večjih 

prireditvah gasilske zveze, društev in Občine Kočevje, 

• veteranke in veterani so se v velikem številu odzvali na svečanosti ob obletnicah PGD v GZ 

Kočevje in na svečanem zaključku gasilskega kongresa na Ptuju,  

• Pomembno vlogo so imeli posamezni veterani tudi ob sprejemih in predstavitvah gasilstva na 

Kočevskem, kadar imamo v naši občini obiske gasilskih društev iz Slovenije in tujine.  

Predsednik komisije se je v letošnje letu udeležil rednega letnega posveta predsednikov komisija za 
veterane pri gasilskih zvezah, ki ga je organizirala Gasilska zveza Slovenije v Izobraževalnem 
centru URSZR na Igu. 
V realizaciji vsakoletnih programov Gasilske zveze Kočevje imamo veterani in veteranke pomembno 
vlogo. S svojim izkušnjami in strokovnostjo veliko pripomoremo k uspešnem delu celotne gasilske 
zveze. Medgeneracijski odnosi so na primernem nivoju.  
 

 
     

 
                                                                                                Predsednik komisije za veterane 
                                                                                                     Milan Simičič VGČ 2.st.                                                                                     
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           Florjanova maša                                                    Balinanje GZK 

              
                                                         Ekskurzija veteranov GZK v Zagreb 

               
            Ekskurzija veteranov GZK v Zagreb                             Državno tekmovanje  

                 
                      Državno tekmovanje                                      Obisk prijateljskih društev 
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FINANČNO POROČILO 
                  

GASILSKA ZVEZA KOČEVJE
Roška cesta 10, Kočevje

Pregled prihodkov in odhodkov v letu 2018

PRIHODKI SKUPAJ: 352.199,52 EUR    

352.199,52 EUR          

občinski proračun: 313.987,73 EUR          

donacije (dohodnina, druga društva in zveze): 36.970,77 EUR            

odškodnine zavarovalnice: 1.241,02 EUR              

ODHODKI SKUPAJ: 332.704,01 EUR    

Stroški materiala :( cevi tlačne, ročniki,vrvi, spojke, potopna črpalka) 10.020,51 EUR            

Stroški goriva in elektrike: 1.569,57 EUR              

Drobni inventar : (obleke, kape, čelade,ščitniki,jakne, hlače,rokavice,škornji) 11.528,50 EUR            

Stroški telefona, interneta: 3.600,48 EUR              

Poštnina, transportni stroški: 4.867,33 EUR              

Stroški vzdrževanja vozil, stavbe in okolice: 15.534,26 EUR            

Prispevki ZZZS in PIZ za prostovoljce in vračilo nadomestil podjetjem: 3.328,22 EUR              

Stroški zavarovanj: 14.342,12 EUR            

Stroški plačilnega prometa: 577,00 EUR                 

Zdravniški pregledi: 369,05 EUR                 

Fotokopiranje, fotografiranje: 171,60 EUR                 

Delovanje GZ 

Stroški dela,plače,prispevki,davki,regres,prehr., obdaritve, 

proslave, potni stroški, stroški reprezentance, računovodske 

stritve 42.224,24 €                 

Dotacije drugim društvom: 199.439,10 EUR          

Amortizacija (ocena): 23.115,67 EUR            

Presežek prihodkov v letu 2018 19.495,51 EUR 

STANJE NA POSLOVNEM RAČUNU NA DAN 31.12.2018

88.863,95 EUR            

STANJE DOLŽNIKOV NA DAN 31.12.18 -  EUR                      

STANJE UPNIKOV NA DAN 31.12.18  (vse zapade in je plačano v januarju 2019) 1.846,26 EUR               
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POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2018 
 
 
 

 
Nadzorni odbor v sestavi Matjaž Ličen, Darko Terčon in Vojko Puc je deloval v skladu s 25. členom 
Statuta Gasilske zveze Kočevje. 
 
Člani nadzornega odbora smo bili vabljeni na vse seje upravnega odbora  Gasilske zveze  Kočevje, 
tako da smo tekoče spremljali  delo gasilske zveze, sproti ugotavljali realizacijo sprejetih sklepov in 
spremljali ostale tekoče naloge in aktivnosti z ustreznimi pojasnili ter informacijami. 
 
Finančno-računovodske in davčne storitve za Gasilsko zvezo Kočevje je izvajalo podjetje Primas d.o.o. 
Kočevje v skladu z računovodskimi predpisi in zakoni. Nadzorni odbor je pregledal finančno 
dokumentacijo in ugotovil, da je vsa dokumentacija urejena, knjižena in podpisana. 
 
Inventurna komisija je opravila pregled registra osnovnih sredstev GZ Kočevje na dan 31.12.2018 in 
ugotovila, da se knjiženo stanje ujema z dejanskim stanjem, neodpisana vrednost osnovnih sredstev 
znaša 86.293,46 EUR.  
 
Zaključni račun, davčni obrazci in poslovno poročilo je bilo izdelano v predpisanem roku in 
posredovano pristojnim organom. 
 
Nadzorni odbor nima pripomb nad delom organov Gasilske zveze Kočevje in predlaga delovnemu 
predsedstvu skupščine, da lahko nadaljuje z razpravo in sprejemanjem poročil za leto 2018.  

 
 
 
 
Kočevje, 19.3.2019   
 
 
        
                                 Predsednik NO                                                                                                                          
 
                                                                                                      Matjaž Ličen NGČ 2. st. 
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              PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT GZ KOČEVJE ZA LETO 2019 

 
           Program dela: 
 

• dosledno izvajanje javne gasilske služne (redno vzdrževanje gasilskih vozil in  ostale tehnike 
za gašenje ter reševanje, zdravstveni pregledi operativnih gasilcev po veljavnem pravilniku, 
temeljna in dopolnilna usposabljanja gasilcev po programu izobraževanja Gasilske zveze 
Slovenije, redno preverjanje sistema alarmiranja in realizacija programiranih investicij po 
sprejetem srednjeročnem razvojnem programu Gasilske zveze Kočevje), 
 

• sodelovanje in priprava ustrezne dokumentacije za javne razpise Uprave RS za 
zaščito in reševanje za sofinanciranje tipiziranih gasilskih vozil in ostale zaščitne opreme ter 
razpise Gasilske zveze Slovenije za sofinanciranje zdravstvenih pregledov in povračilo 
stroškov ob morebitnih velikih intervencij, kadar je aktiviran državni načrt, 
 

•  stalno ažuriranje baze podatkov v računalniški aplikaciji VULKAN  (člani in oprema) in v 
računalniški aplikaciji SPIN ( intervencije),  
 

•  aktivnosti v mesecu požarne varnosti. Izvedba operativnih taktičnih vaj, tehnični dan Gasilske 
zveze Kočevje  in drugih dejavnosti po programu Gasilske zveze Slovenije, 

 

•  organizacija in sodelovanje na izbirnem tekmovanju CTIF, meddruštvenih ter mednarodnih  
tekmovanjih (gasilsko športna tekmovanja, balinanje, preverjanje usposobljenosti enot PP CZ, 
tekmovanje v tehničnem reševanju ob prometnih nesrečah, tekmovanje v hitrem spajanju 
sesalnega voda, fire combat) 

 

•  programi komisije za mladino (kviz, orientacija, preventivne značke preprečujmo požare), 
komisije za članice (delavnice, pohod, posvet, operativna taktična vaja, srečanja) in komisije 
za veterane (srečanja, strokovna ekskurzija), 

 

• udeležba na  Plenumu Gasilske zveze Slovenije, proslavi ob 150 obletnici gasilstva na 
slovenskem ter na ostalih strokovnih posvetih, ki jih organizira GZS ali Uprava RS za zaščito in 
reševanje, 

 

•  aktivno delovanje v svetu, poveljstvu in komisijah gasilske regije Ljubljana II ter v organih 
Gasilske zveze Slovenije, 

 

•  sodelovanje z gasilskimi prijatelji iz sosednjih GZ v regiji Ljubljana II, v Beli Krajini, 
Gorenjskem, Podravju in na Hrvaškem, 
 

•  zagotavljanje načela javnosti predvsem preko radijske oddaje »Na pomoč!« na Radiu Univox 
in tudi v ostalih medijih, 

 

•  udeležba na obletnicah in ostalih svečanih prireditvah, 
 

• 140 obletnica PGD Koprivnik Kočevje 
 

•  Florjanova maša v župnijski cerkvi v Kočevju, 
 

•  strokovna ekskurzija za člane organov GZ Kočevje 
 

Program dela je odprt in ga bomo sprotno prilagajali in dopolnjevati skladno z usmeritvami za 
mandat in konkretnimi potrebami. 
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Finančni načrt : 
 
Materialna podlaga za delo za 14 PGD so sredstva proračuna občine Kočevje  za delovanje sistema za 
zaščito, reševanje in pomoč, ki v letu 2018 znašajo:  
 

• 300.198,88 EUR, kar je v skladu s planom za leto 2019 in je rezultat sprejetega dolgoročnega 
programa razvoja gasilstva v občini Kočevje, 

• 129.398,88 EUR se bo porabilo za delovanje in pripravljenost PGD in GZ ter za izvajanje 
tekočih nalog obvezne javne gasilske službe v lokalni skupnosti,  

• 170.800 EUR (vključno s požarno takso) je namenjeno za investicije in opremo v skladu s 
planom porabe: 

 
 

PLAN PORABE INVESTICIJSKIH SREDSTEV ZA LETO 2019  

 

1. Plačilo 2. dela vozila GVC 16/25 za PGD Šalka vas (40 % vrednosti)……….72.000 eur 

2. Plačilo  vozila GVM-1 za PGD Kočevje…………………………………………..34.000 eur 

3. Nakup IDA kompletov in novih jeklenk za IDA…………………………………….8.500 eur 

4. Nakup novih zaščitnih kompletov za operativnega gasilca……………………..22.500 eur 

5. Oprema in dopolnitev vozil za gašenje požarov v naravnem okolju…………….9.000 eur 

6. Sredstva za dopolnitev opreme in vozil med letom………………………………24.800 eur   

                                                                                                                                   

                                                                                              SKUPAJ:                      170.800 eur 

 

 

 
PGD Vas-Fara in PGD Osilnica se financirata iz proračunov svojih občin. 
 
 

                                                                                                              
 
 
                                                                                                          Predsednik GZ Kočevje 
                                                                                                         Anton Jurkovič GČ 2. st. 

 
                                                                                                           Poveljnik GZ Kočevje 
                                                                                                        Leon Behin  VKGČ 1. st. 
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REGIJSKO PRIZNANJE IGNACIJA MERHARJA 
 
 
se podeljuje članom in članicam prostovoljnih gasilskih organizacij za zasluge ter delo na 
področjih preventive, operative, izobraževanja in usposabljanja oziroma na drugih 
področjih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požari. 
 
V letu 2019 se za dolgoletno in uspešno delo v Gasilski zvezi Kočevje in gasilski regiji 
Ljubljana II podeljuje priznanje sledečim članom GZ Kočevje: 

 
 
 
  

                         ANTON JURKOVIČ   GČ 2.st.    član PGD LIK KOČEVJE 
 
 

                          LEON BEHIN         VKGČ 1. st.  član PGD ŠALKA VAS 
 
 

                        BRANKO KOCJAN       GČ 2. st.  član PGD ŠALKA VAS  
 
 
 
 
 


