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Milan Simičič je od leta 1974 aktivni član gasilske organizacije. Svojo gasilsko pot je 

začel v Industrijskem gasilskem društvu ITAS-Kočevje. V tem obdobju je bil zaposlen 

v službi varstva pri delu podjetja ITAS Kočevje in je opravljal naloge varstva pred požari 

in civilne zaščite. Posebej se je izkazal pri organizacijah srečanj in tekmovanj gasilskih 

enot rudnikov in energetikov Slovenije ter gasilskih enot civilne zaščite iz območja 

takratne Občine Kočevje. Leta 1977 je bil avtor priročnika "Požarna varnost v 

kovinarski industriji" v nakladi 5000 izvodov, ki je bil namenjen kot strokovno učno 

gradivo za več kot 1000 zaposlenim delavcem v podjetju ITAS Kočevje in za vse na 

novo zaposlene. Odlično je sodeloval z Občinskim štabom civilne zaščite Kočevje in 

takratno Samoupravno interesno skupnost za varstvo pred požari Občine Kočevje. 

Leta 1982 je izdelal prvo strokovno oceno požarne ogroženosti mesta Kočevje po 

metodologiji, ki jo je sprejela Skupščina SIS za varstvo pred požari Republike 

Slovenije. Zaradi svojega strokovnega dela in prizadevanja je leta 1982 prejel zlato 

značko civilne zaščite. V tem času sta skupaj z občinskim požarnim inšpektorjem 

pripravila strokovni elaborat o reorganizaciji prostovoljnega gasilstva na Kočevskem in 

o možnostih ustanovitve Gasilskega centra Kočevje z operativno enoto s poklicnim 

jedrom. V mesecu juniju 1984 se je redno zaposlil na Gasilski zvezi Kočevje in postal 

član osrednjega prostovoljnega gasilskega društva v občini "PGD Kočevje"- društvo 4. 

kategorije. V skladu s sprejetimi smernicami razvoja prostovoljnega gasilstva na 

Kočevskem je pričel z reorganizacijo osrednje gasilske enote v Kočevju in temeljito 

obnovo popolnoma dotrajane stavbe gasilskega doma v Kočevju ter s tem omogočil, 

da so lahko v istem objektu delovali domače društvo, gasilska zveza in SIS za varstvo 

pred požari. Spremenila se je tudi kadrovska sestava organov Gasilske zveze Kočevje 

in sprejet je bil srednjeročni program obnovitve zastarelih gasilskih vozil in črpalk. 

Program obnove je potekal do leta 1989 oziroma do ukinitve SIS za varstvo pred 

požari. Milan Simičič je bil v zadnjem mandatnem obdobju tudi Predsednik skupščine 

SIS za varstvo pred požari v občini Kočevje. V času osamosvojitvene vojne je aktivno 

sodeloval v gasilski četi civilne zaščite Občine Kočevje in opravljal naloge koordinatorja 

med gasilci, OŠCZ in TO. V začetku devetdesetih let je skupaj z regijskim poveljnikom 

aktivno sodeloval pri obravnavi osnutkov meril in podaja predlogov za kategorizacijo 

PGD v RS ter kasneje pri pripravi in izvedbi kategorizacije PGD v Gasilski zvezi 

Kočevje. Konec devetdesetih let je aktivno sodeloval pri izdelavi analiz in pripravi 

pomembnega dokumenta srednjeročnega razvoja prostovoljnega gasilstva na 

Kočevskem v smislu obnovitve celotnega gasilskega voznega parka in osebne 

zaščitne opreme po sprejeti tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. V desetletnem obdobju 

od leta 1998 do 2008 je aktivno sodeloval pri nabavi 6 vozil GVV-1, 2 GVC 16/25 in 

24/50, Avto lestve-AL ( prve avto lestve v zgodovini gasilstva na Kočevskem), GV-1,2 

PV-1, HTV-1, 4 vozila GVM-1 s prikolico za MB. Milan se je posebej izkazal tudi pri 

organizaciji gasilskih tekmovanj in ostalih večjih prireditvah na območju Gasilske zveze 

Kočevje: mladinsko državno gasilsko tekmovanje-2000, člansko državno gasilsko 

tekmovanje-2004, izbirno mladinsko gasilsko tekmovanje za nastop na gasilski 

olimpijadi-2011, mladinska gasilska olimpijada-2011, zaključno gasilsko tekmovanje 

Fire combat-2012, svečanost ob 50-letnici Gasilske zveze Kočevje 2005, svečanost  



 

 

ob 130. obletnici PGD Kočevje-2008, Plenum GZS v Kočevju-2009, svečanost ob 60. 

obletnici GZ Kočevje-2015...Veliko pozornost in skrb je namenil strokovnemu 

izobraževanju operativnega gasilskega kadra in kot predavatelj je leta prenašal svoje 

znanje na različnih gasilskih tečajih v GZ Kočevje ter v gasilski regiji Ljubljana II. Svoje 

delo je vedno vestno opravljal in zaupane so mu bile številne odgovorne funkcije v 

prostovoljnem gasilstvu : dolgoletni tajnik Gasilske zveze Kočevje, namestnik 

poveljnika GZ Kočevje, namestnik predsednika in predsednik PGD 4. kategorije, od 

leta 1985 je član regijskega sveta, bil je in še je član različnih stalnih in občasnih komisij 

ter odborov pri Gasilski zvezi Kočevje. Aktivno je sodeloval pri pripravi publikacije " 

Zgodovina gasilstva na Kočevskem«, ki jo je leta 2011 izdal Pokrajinski muzej Kočevje 

in je soavtor publikacije " Gasilska zveza Kočevje 1955-2015", ki je bila izdana ob 60. 

obletnici GZ Kočevje. Skozi vsa leta se je posebej zavzemal za prijateljske odnose in 

sodelovanje z gasilci širen po Sloveniji in v sosednji Republiki Hrvaški. Med ostalim je 

leta 2008 kot predsednik društva podpisal Listino o prijateljskem sodelovanju med DVD 

Ravna Gora (Hrvaška) in PGD Kočevje. Za dolgoletno in uspešno delo v gasilstvu je 

prejel vrsto priznanj in odlikovanj GZS, za delo v sistemu zaščite in reševanja pa je 

leta 2010 prejel visoko priznanje Plaketo civilne zaščite. Zaradi njegove delavnosti in 

predanosti gasilski organizaciji so ga za častnega člana imenovali v štirih PGD v GZ 

Kočevje, matično društvo pa ga je leta 2013 imenovalo za častnega predsednika PGD 

Kočevje. Milan ima čin višji gasilski častnik 2. stopnje in opravil je tudi specialnost 

gasilski sodnik ter predavatelj. V preteklih letih je bil stalni predsednik obračunske 

komisije B na tekmovanjih Gasilske zveze Kočevje in predsednik ali član komisije na 

regijskih tekmovanjih. Sodeloval je tudi pri logističnih pripravah operativnih gasilskih 

enot, ki so sodelovale pri gašenju velikih požarov na Kočevskem, Krasu, Ptuju in 

odpravi posledic neurja, žleda ter poplav (Kočevska, Železniki, Ptuj...).Posebno 

pozornost je namenjal načelu javnosti in je leta in leta redno sodeloval pri mesečnih 

radijskih oddajah "na pomoč" lokalne radijske postaje v Kočevju. Občani od Kolpe do 

Barja so bili redno, tekoče informirani o delu gasilcev in tudi o vrsto potrebnih 

preventivnih ukrepov iz varstva pred požari za domače okolje. Danes opravlja funkcijo 

namestnika predsednika Gasilske zveze Kočevje, namestnika predsednika 

Prostovoljnega gasilskega društva Kočevje-osrednja gasilska enota v Občini Kočevje, 

predsednika komisije za gasilske veterane pri GZ Kočevje, predsednika komisije za 

sodelovanje gasilcev doma in tujini ter je član regijske komisije za veterane pri gasilski 

regiji Ljubljana II. Za svoje 40-letno požrtvovalno delo v gasilski organizaciji je leta 2016 

prejel visoko priznanje občine Kočevje-Humkovo nagrado za dosežene trajne uspehe 

na humanitarnem področju v dobrobit občank in občanov Kočevske. 


