
Vizija in razvoj GZ Ribnica za mandat 2023-2028 

 

Pregledno, transparentno in uravnoteženo sofinanciranje nakupa gasilske opreme in vozil v 

sodelovanju z komisijo za tehniko GZR, glede na potrebe po društvih, predvsem v smeri 

popolnitve manjkajočih zadev (npr. kompleti za dimniške požare, termokamere, ipd) in 

zamenjave gasilske opreme, ki je pred iztekom roka uporabe (osebna zaščitna gasilska obleka, 

gasilske čelade, gasilski škornji in druga gasilska tehnično reševalna oprema ipd.)  

Sistemsko - načrtni pristop za izgradnjo Gasilsko reševalnega centra (določitev lokacije, 

priprava idejno - projektnega načrta za izgradnjo glede na potrebe) – v sodelovanju z občino 

Ribnica in Sodražica. 

Zamenjava vozila za servis gasilskih aparatov. Nakup rabljenega kombija.  

V skladu z dosedanjimi dogovori 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. 

Pomoč s sofinanciranjem gasilskim društvom pri vzdrževanju, obnovi ter novih investicijah v 

gasilskih domovih (npr. izgradnjo sončnih elektrarn, kjer je to izvedljivo). 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. 

Vzdrževanje ter nadgrajevanje spletne strani GZ ter dodajanje vsebin, z aktualnimi objavami 

dogodkov, člankov, gradivi za izobraževanje, časovnico dogodkov društev in GZ ipd.  

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

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

Vsakoletna izvedba letovanja za gasilsko mladino z gasilskim izobraževanjem.  

Izvedba izleta za veterane v jesenskem času. Večji poudarek na številčnosti veteranskih ekip 

na tekmovanjih.  

Optimizacija alarmnega načrta za GZ Ribnica z večjim pomenom sektorskih središč ter 

lokalno pristojnih domačih društvih. Postopna uvedba specializacije društev za posamezna 

področja. 

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

članic. V pristojnosti sektorskih poveljnikov 2x letno izvedba sektorske vaje.  

Aktivno sodelovanje ter konstruktivno pristopanje pri vodenju GZ s strani predsednikov ter 

poveljnikov posameznih društev. Redni sestanki UO ter poveljstva 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 druge člane iz 

sosednjih GZ oz. na nivoju regije Ljubljana 2. Vsakoletna izvedba tečaja za gasilec pripravnik 

ter operativni gasilec, ter enega tečaja glede na predprijave in potrebe po društvih (VG, NGČ). 

Izvedba izobraževanj v okviru mladinske komisije (pionir 1, pionir 2, mladinec 1, mladinec 

2). Izvedba delavnic/praktičnih vaj za mladince nad 16 let za lažji prehod iz mladinskega v 

člansko izobraževanje za pridobitev čim več operativcev iz mladinskih vrst. Permanentno 

usposabljanje za dvig operativne usposobljenosti v sklopu vaj po društvih za IDA, bolničar, 

strojnik ipd., glede na potrebe. 

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, tako z 

usposabljanjem in izobraževanjem članov, kot na rednih gasilskih vajah. 
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