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Pregledno in uravnoteženo sofinanciranje nakupa gasilske opreme in vozil glede na potrebe po 

društvih, da se ustrezno popolni manjkajoče zadeve.  

Aktivni pristop pri določitvi lokacije in pripravi plana za izgradnjo za gasilsko reševalni center 

v Ribnici v sodelovanju z občino Ribnica in Sodražica. 

Nakup podvozja za GVC3 (PGD Ribnica) in nakup podvozja za GVV-1 (PGD Vinice -

Zapotok). Nakup GVC1 za PGD Sodražica, PGD Dolenji Lazi in PGD Sušje. 

Pregledno in uravnoteženo sofinanciranje vzdrževanja in novih investicij v gasilskih domovih 

in pomoč pri izgradnji sončnih elektrarn na gasilskih domovih. 

Vzdrževanje spletne strani GZ, na kateri so objavljene aktualne zadeve, gradiva za 

izobraževanje, razpisi tekmovanj in izobraževanj ter časovnica dogodkov v GZ za tekoče leto 

vključno z dogodki društev. 

Sooblikovanje programov delovanja posameznih komisij (za članice, mladino, veterane in 

zgodovino), ter spodbujanje, da se ustanovijo manjkajoče komisije po društvih. Izvedba 

letovanja za gasilsko mladino z gasilskim izobraževanjem. Izvedba izleta za veterane v 

jesenskem času. Poudarek na večji številčnosti veteranskih ekip na tekmovanjih.  

Zamenjava vozila za servis gasilskih aparatov. Nakup rabljenega kombija.  

Osvežitev alarmnega načrta za GZ Ribnica, kjer se da večji poudarek osrednjim sektorskim 

enotam ter domačim društvom. Postopna uvedba specializacije društev za posamezna 

področja. 

Izvedba vsakoletne občinske vaje, kjer bi sodelovala vsa društva tudi z večjo vključitvijo članic.  

Aktivno sodelovanje pri vodenju GZ s strani predsednikov posameznih društev. Redni sestanki 

UO s pregledi realiziranih sklepov in zadolžitvami. 

Obveščanje in pomoč gasilskim društvom pri prijavah na posamezne razpise. 

Organizacija izobraževanj in usposabljanj za člane na nivoju GZ Ribnica in na nivoju regije 

Ljubljana 2. Izvedba izobraževanj v okviru mladinske komisije. 

Sodelovanje s sosednjimi GZ in aktivno sodelovanje na nivoju regije Ljubljana II in GZS. 

Organizacija vsakoletnega gasilskega tekmovanja in gasilskega rallyja.  Organizacija 

gasilskega kviza in tekmovanja v gasilski orientaciji. 

Spremljanje sprememb zakonodaje in dajanja pobud in predlogov v fazi sprejemanja. 

Sodelovanje z občinami, ostalimi javnimi službami ter društvi in bolj aktivna vključitev CZ. 

Zagotavljanje pogojev za delovanje gasilske organizacije (pogodbe o javni gasilski službi z 

občino in usklajevanje aktov GZ z veljavno zakonodajo) 

Spremljanje in preverjanje priprave ter izvedbe operativnih načrtov in načrtov alarmiranja v 

PGD, gasilskih poveljstvih občin in GZ ter dvig operativne pripravljenosti. 

Nadaljevanje urejanja na področju gradbenih in uporabnih dovoljenj in priprava terena za 

ureditev teh zadev za vsa društva v GZ v dogovoru z UE Ribnica. 

 




