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Ozaveščanje prebivalstva

• S pomočjo socialne mreže - človekove 
vseživljenjske vpetosti v medčloveške 
povezave;

• S pomočjo načrtovanih aktivnosti, s katerimi 
želimo prebivalcem omogočiti pridobivanje 
znanj in spretnosti, da bodo lahko pomagali 
sebi in drugim.



Za razumevanje vloge PGD pri ozaveščanju je 
potrebno:

- Spoznati strukturo članstva in področja dela

- Spoznati vsebine na posameznih področjih 
dela

- Spoznati načine financiranja, ki omogočajo 
aktivno vlogo društev



POVELJNIK

POVELJSTVO

GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA

POVELJNIK

FINANCE

PRAVNE in 

KADROVSKE 

ZADEVE

NAM. POVELJNIKA

PREVENTIVA

TEHNIKA

1. ČETA

2. ČETA

3. ČETA

4. ČETA

SEKTOR SEVER

SEKTOR JUG

SEKTOR VZHOD

SEKTOR ZAHOD

OPERATIVNE GASILSKE ENOTE PGD (35)

POVELJNIK GZL

POVELJSTVO GZL

Organizacija JGS MOL

GASILSKO 

USPOSABLJANJE



Območja delovanja OGE PGD 
število prebivalcev v MOL: 288.307 vir: SURS, 1.1.2016

površina MOL: 274,99 km2, vir: GURS



V 35 PROSTOVOLJNIH GASILSKIH 
DRUŠTVIH JE:

Vrsta člana V starosti Število

Pionirji Od 6 do 12 let 611

Mladinci Od 12 do 18 let 572

Pripravniki Od 16 do 63 let 253

Operativni gasilci Od 18 do 63 oz. 55 let (članice) 1.108 (od tega 186 članic)

Veterani Od 55 oz. 63 let dalje 461

Člani Od 18 let dalje 722

Skupaj 3.266



Struktura članstva enega od društev 
v sliki 



Področja dela v PGD
Delo z mladimi, gasilsko mladino



























Uspeh in motiv 



MENTORJI 



Mentorji 1.





Delo v operativni enoti društva



























Lahko ozaveščam v socialni 

mreži?

DA !!!





Programe usposabljanja za:

- PNMP,

- delo na strehah,

- delo z motorno žago

organizira in financira MOL in so dodatne 
vsebine usposabljanja





Usposabljanje - evakuacija



















Imajo aktivno vlogo

Imajo aktivno vlogo na 

področju vodenja, 

usposabljanja, 

medgeneracijskega 

povezovanja, so 

spoštovani člani 

organizacije.



Intervencije



Ujma
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Žled











INVESTICIJE – GASILSKI DOMOVI, 
VOZILA IN OPREMA



Pred ……

…..in po obnovi







Prevzem vozil in opreme za reševanje

na vodi





OZAVEŠČANJE



Interes ljudi je bil nepričakovano velik







Maščobna eksplozija















Spletna povezava do filma o 
evakuaciji – ozaveščanje gluhih o 
nevarnosti požara

• https://youtu.be/Tg6hqT1XcJg

https://youtu.be/Tg6hqT1XcJg










Proračun Mestne občine Ljubljana (MOL)

- Za dejavnosti v društvih in 

skupne projekte na nivoju 

zveze Gasilske Ljubljana                      508.000 €

- Za investicije (prenove gasilskih 

domov - do 50 %, nakup vozil 

in opreme - do 70% )                            587.000€

-



• Za delovanje 

JGS                    6.442.400 €        1,92 % proračuna

• Od tega za 

delovanje 

PGD in GZL       1.095.000€         0,33 % proračuna



Prostovoljna gasilska društva pridobivajo 
sredstva za izvedbo programov še:

- Z organizacijo veselic,



- Z donacijami prebivalcev in podjetij;





- S članarino;

- S prijavami na razpise države za sofinanciranje 
projektov;

- S prijavami na razpise države za sofinanciranje 
nakupa vozil in gasilske opreme;

- Z opravljanjem požarnih straž;

- ……….



Zaradi vseh, vsaj delno prikazanih vsebin dela in aktivnosti
imajo PGD na področjih delovanja in v celotni MOL

- velik ugled,

- spoštovanje,

- vpliv na prebivalce.

Prebivalci se:

- odzivajo na načrtovane aktivnosti PGD, s katerimi želijo   

omogočiti pridobivanje znanj in spretnosti, da bodo lahko 

pomagali sebi in drugim.



Delo članov PGD je v njihovih socialnih mrežah:

- pomembno,

- spoštovano, ...

So osebe, ki delijo dobljena znanja in spretnosti članom svojih 
socialnih mrež.

So številni, še mnogo več je prejemnikov znanj in spretnosti.

Tudi zaradi PGD in njihovih članic  in članov je kvaliteta življenja 
v MOL na visoki ravni.



Medsebojno spoštovanje



Hvala za vašo pozornost
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