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OSEBNOST GASILCA
TEČAJ ZA GASILCA PRIPRAVNIKA

Mateja Munda, GČ

HARDEK, 2022

OSEBNOST GASILCA
vsebina
• Splošno o motivaciji 

• Kodeks etike slovenskega gasilstva

• Obvladovanje stresa 

• Travmatski dogodki in posttravmatska stresna motnja

• Komunikacija z mediji
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MOTIVI PROSTOVOLJNEGA GASILCA

• Motiviran človek mora imeti lastnost, ki ji rečemo 
iniciativa. 

• Iniciativa je notranja potreba, ki ga vzpodbudi, da se spravi 
v gibanje, spreminjanje, delovanje. 

• Motivacija je ključ do uresničitve ciljev. 

• Če človek deluje stoodstotno pa kljub temu ne doseže 
ciljev, mu zavest, da je delal po svojih močeh ter se je iz 
tega nekaj naučil, daje neizmerno zadovoljstvo.

MOTIVI 
PROSTOVOLJNEGA 
GASILCA ZNAČILNOSTI

TRADICIJIA

PROSTOVO-
LJNOST

STROKO-
VNOST

HUMANO-
ST

MNOŽI-
ČNOST

DRUŠTVENA 
ORGANIZIRA-

NOST
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ZNAČILNOSTI
GASILSKE
ORGANIZACIJE

• Tradicija: Gasilstvo v Sloveniji ima že 150 letno tradicijo. 
Prva požarna bramba je bila ustanovljena 18. septembra 
1869 v Metliki - ustanovitelj vitez dr. Josip Savinšek. 

• Množičnost: Gasilska zveza Slovenije ima okrog 1300 
gasilskih društev, ki združuje približno 162 000 članov. 

• Prostovoljnost: Vsi člani prostovoljnih gasilskih društev 
delo opravljajo brez plačila za opravljene dejavnosti.

• Humanost: Namen ustanavljanja in delovanja gasilskih 
društev je pomagati ljudem, ki potrebujejo pomoč v 
požarih ter naravnih in drugih nesrečah. Delo v organizaciji 
je humano, saj so s tem namenom društva tudi 
ustanovljena. 

• Strokovnost: V gasilski organizaciji je eden izmed glavnih 
vodil strokovnost, saj so nesreče vedno zahtevnejše, kar 
terja nenehno izobraževanje in usposabljanje gasilskega 
kadra. Prostovoljni gasilec se za opravljanje nalog 
izobražuje, strokovno usposablja in izpopolnjuje, širi 
splošno razgledanost in razvija tista znanja, ki so potrebna 
za učinkovito in strokovno opravljanje nalog. 

• Društvena organiziranost: Osnovna celica organizacije so 
društva, ki so organizirana po Zakonu o društvih in Zakonu 
o gasilstvu.

VREDNOTE GASILSKE ORGANIZACIJE

• VREDNOTA

• Vrednote so kategorije pojavov, ki jih cenimo, oziroma 
prepričanja o tem, kaj je dobro ali prav in za kaj si je 
vredno prizadevati. 

• Za doseganje vrednot smo se velikokrat pripravljeni čemu 
odreči. V vrednotah se kažejo naši cilji, ki odsevajo naš 
kulturni in duhovni razvoj. 

• Vrednote se pri človeku spreminjajo, lahko spontano ali 
načrtno.
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• Uspeh društva je odvisen od vsakega posameznika, ki je 
del skupine, ki sestavlja društvo. 

• V društvu mora vladati pozitivna klima: razumevanje, 
spoštovanje, tolerantnost, zaupanje, sodelovanje. 

• Spoštovati moramo vsakega predstavnika gasilske 
organizacije ne glede na izobrazbo in spol. 

• Izogibati se moramo škodoželjnosti, agresivnosti in 
podcenjevanju posameznikov. 

MOTIVI 
PROSTOVOLJNEGA 
GASILCA

IZPOLNITVENE –
SAMOAKTUALIZA
CIJA (DUHOVNA 

RAST)

ZNANJE

NAPREDEK

RESNICA

MODROST

LEPOTA

MORALNE 
(DOLŽNOSTI, 

ODGOVORNOSTI)

POŠTENOST

DELAVNOST

ENAKOST

PRAVICA

SVOBODA

POTENČNE 
(USPEH IN 
DOSEŽKI)

MOČ

UGLED

SLAVA

DENAR

POLITIČNI USPEH

RED

SPOŠTOVANJE 
ZAKONOV

HEDONSKE 
(UŽITEK)

VESELJE

DOBRA HRANA

VARNOST

POČITEK

ZDRAVJE

J. Musek: Hierarhična lestvica vrednost
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Vrednotenje samega sebe

• POZITIVNO VREDNOTENJE SAMEGA SEBE

• samospoštovanje • spoštovanje drugih • samoiniciativna 
pripravljenost pomagati 

• NEGATIVNO  VREDNOTENJE SAMEGA SEBE

• večvrednost v družbi • nagnjenje k iskanju nevarnosti • želja po 
ukazovanju

VREDNOTE V NAŠI DRUŽBI

• agresivnost • škodoželjnost • ukazovalnost • nepremišljenost in 
zaletavost • hudobija • iskanje zadovoljstva v nesrečah drugih • 
poveličevanje poklica • egoizem 

• humanitarnost • požrtvovalnost • povezovanje ljudi • spoznavanje 
sočloveka • odprtost za težave in sposobnost prisluhniti • 
zagotavljanje občutka varnosti • retorične sposobnosti (pomirjanje) • 
trezne reakcije v težkih situacijah
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• Razgledanost, izobraženost in usposobljenost 
za delo. 

• Navdušenje in želja po uspehu. 
• Vztrajnost in marljivost. 
• Pozitiven odnos do samega sebe in okolice. 
• Iznajdljivost, izvirnost, domiselnost. 
• Urejeno osebno življenje.
• Delovni elan in navdušenje za delo. 
• Pripravljenost za trdo delo, nenehne 

preizkušnje in dokazovanje.
• Zaupanje v uspeh in dobre rezultate. 
• Pozitiven odnos do ekologije. 
• Odprtost, komunikativnost, obzirnost in 

prijaznost. 
• Odpornost na preobremenjenost. 
• Zvrhana mera potrpljenja.

SKUPINSKO DELO – Lastnosti skupine

• ustrezna znanja,

• medsebojno zaupanje,

• dobro komunikacijo,

• skupno zavezanost,

• pogajalske veščine,

• notranjo pomoč ,

• zunanjo pomoč,

• uspešno vodstvo.
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KODEKS ETIKE SLOVENSKEGA GASILCA

• POVEZAVA – TUKAJ.

• WWW.GASILEC.NET
• ZAKONODAJA IN AKTI 

• AKTI IN PRAVILNIKI GZS

Kodeks etike prostovoljnega gasilstva vsebuje načela, v katerih ureja medsebojne odnose, 
odnose med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci in drugimi, s katerimi se prostovoljni gasilci 
srečujemo pri opravljanju javne gasilske službe.

NEKAJ POMEMBNIH ČLENOV IZ KODEKSA

• 1. člen: Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva je izraz volje in 
spoznanja prostovoljnih gasilcev o nujnosti zakonitega, strokovnega, 
poštenega, humanega in prijaznega ravnanja pri izvajanju vseh nalog, ki jih 
opravljamo prostovoljni gasilci, in k temu zavezuje vse prostovoljne gasilce

• 2. člen: Prostovoljni gasilec v okviru svojih nalog in pristojnosti opravlja 
javno gasilsko službo prostovoljno in je, kadar je to potrebno, na voljo 
ljudem, ki so potrebni pomoči.

• 3. člen: Prostovoljni gasilec mora pri izvajanju nalog upoštevati veljavne 
predpise ter vrednostni odnos do humanih, moralnih, etičnih in drugih 
vrednot ter načel, ki določajo vlogo prostovoljnega gasilstva v državi.

https://gasilec.net/wp-content/uploads/2021/09/KODEKS-ETIKE-SLOVENSKEGA-PROSTOVOLJNEGA-GASILSTVA_veljaven_2021.pdf
http://www.gasilec.net/
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• 4. člen: Prostovoljni gasilec mora opravljati naloge 
častno in v mejah spoštovanja človekovega 
dostojanstva. Pri opravljanju nalog ne sme ravnati 
samovoljno oziroma v škodo katerekoli osebe, 
skupine ali osebe zasebnega ali javnega prava ter 
primerno upoštevati njihove pravice dolžnosti in 
interese.

Prostovoljni gasilec mora delovati politično 
nevtralno in nepristransko. Pri opravljanju 
gasilske službe ne sme dopustiti, da bi ga uporabili za 

strankarske oziroma politične namene.
• 5.člen: Prostovoljni gasilec ne sme izkoriščati svojega 

položaja za svoj zasebni interes. Odgovoren je, da se 
izogiba vsakemu nasprotju interesov. V kolikor 
prostovoljni gasilec meni, da se od njega zahteva 
nezakonito, nepravilno ali neetično ravnanje, mora to 
prijaviti pristojnim organom, skladno z zakonodajo. 
Prijaviti mora tudi vsak dokaz, navedbo ali sum 
nezakonitega ali kaznivega dejanja v zvezi z 
opravljanjem gasilskih nalog. 

• 6. člen: Pri intervencijah se prostovoljni gasilec srečuje s čustveno in fizično 
prizadetimi udeleženci nesreč, s katerimi mora ravnati skrajno pazljivo in 
humano. Posebno pozornost mora posvetiti poškodovanim osebam, ki 
potrebujejo dodatno pomoč.

• 7. člen: Prostovoljni gasilec se za opravljanje nalog izobražuje, strokovno 
usposablja in izpopolnjuje, širi splošno razgledanost in razvija tista znanja, ki so 
potrebna za učinkovito in strokovno opravljanje nalog. S strokovnim pristopom na 
intervencijah si povečuje ugled in zaupanje javnosti.

• 8. člen: Pri opravljanju nalog mora prostovoljni gasilec zagotoviti, da se 
premoženje in finančna sredstva upravljajo in uporabljajo učinkovito, smotrno in 
gospodarno.

• 9. člen: Prostovoljni gasilec, ko se istoveti s pripadništvom gasilski organizaciji, 
varuje s svojim vedenjem vrednote bogate preteklosti gasilske organizacije in 
utrjuje oseben ugled ter ugled slovenskega prostovoljnega gasilstva tako, da skrbi 
za svojo osebno urejenost, kot to določajo Pravila gasilske službe z doslednim, 
strokovnim, humanim ter prijaznim pristopom pri opravljanju svojih nalog.
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• 10. člen: Prostovoljni gasilec skrbi za spoštljivo komunikacijo na vseh ravneh in 
v vseh oblikah komuniciranja. Prostovoljni gasilec kot pripadnik gasilske 
organizacije ne izraža osebnih mnenj in stališč v imenu gasilske organizacije.

• 11. člen: Odnosi med gasilci temeljijo na tovarištvu, medsebojnem 
spoštovanju, določenem hierarhičnem redu, vzajemni in solidarni pomoči, 
strpnosti in iskrenosti ter medsebojnem zaupanju in dostojanstvu.

• 12. člen: Odnosi med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci temeljijo na 
medsebojnem spoštovanju ter strokovni pomoči in sodelovanju.

• 13. člen: Slovenski prostovoljni gasilci so dolžni spoštovati ta kodeks. Kršitev 
tega kodeksa ima lahko za posledico uvedbo disciplinskega postopka, skladno 
določili statuta gasilske organizacije. 

• 14. člen: Načela tega kodeksa se upoštevajo ne glede na kraj in čas opravljanja 
gasilske službe.

• 15. člen: Načela tega kodeksa so del obvezne splošne in strokovne vzgoje za 
prostovoljne gasilce.

• 16. člen: Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva je sprejel UO 
Gasilske zveze Slovenije na 21. seji dne 10. 6. 2021. 

MOTIVACIJA GASILCA

• je tisto, kar nas privede do tega, da nekaj naredimo ali ne naredimo,

• povzroča in usmerja naša dejanja,

• usmerjena k prijetnim stvarem, izogibamo pa se tega, kar nam je 
neprijetno. 

• Osebna motivacija je ključ za motiviranje drugih ljudi.
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NOTRANJA IN ZUNANJA MOTIVACIJA

• V katerem primeru se greš raje učit?

• A) ko mi mama reče, da se moram,

• B) snov je zanimiva, rad bi imel dobro oceno, 

• C) to znanje  bom še potreboval v mojem življenju,

• D) učiteljica je rekla, da se moramo učiti.

• notranja motivacija -ko gremo opravljat delo iz veselja, če smo 
notranje motivirani, se bomo za dosego rezultata bistveno bolj 
potrudili

• zunanja motivacija –ko gremo opravljat delo zaradi zunanjih spodbud: 
nagrade, pohvale, napredovanja
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PROSTOVOLJNO DELO GASILCA

• aktivnost, ki jo po svoji svobodni odločitvi in brez materialnih koristi 
opravlja posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist.

Kaj je stres?
• Je odgovor organizma na dražljaje iz okolja. Te dražljaje 

imenujemo stresorji. 

• Stres je naraven odziv telesa na dogodke, ki nas ogrožajo 
ali nas iztirjajo. Psihiatri ga opredeljujejo kot dogajanje, ki 
zmoti človekovo notranje ravnovesje in aktivira njegove 
prilagoditvene procese. 

• Danes ga definiramo kot doživetje, katerega posledica je 
psihična napetost, ki povzroča fiziološke procese, ki so za 
organizem nevarni.
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• Stresor človeku predstavlja nekaj drugačnega, kot je vajen. 

• Lahko gre za določeno zahtevo, obremenitev, izziv, dogodek, na 
katerega ne moremo vplivati. 

• Te dogodke posameznik zazna kot ogrožajoče, zanj škodljive. 

• Stresor je torej lahko karkoli v našem življenju, običajno pa gre za 
spremembo, ki zmoti naše vsakdanje dogajanje.

• Stresorji se razlikujejo po pomembnosti, trajanju, jakosti, 
pogostosti, stopnji negotovosti, ki jo povzročajo.

• Nastopajo lahko nenadno ali postopno, predvideno ali 
nepredvideno.

• Stresorji so lahko predmeti, osebe, pojavi, ki pri 
posamezniku izzovejo določen pozitivni ali negativni stres.

P
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ZI
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I • SPODBUDA

• POZITIVNA 
NARAVNANOST

• ODLOČNOST IN 
DRUŽABNOST

• OBČUTEK SREČE

• MOTIVACIJA

N
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A
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I • VISOK KRVNI TLAK

• VISOK SRČNI UTRIP

• TEŽAVE S SPANJEM

• BOLEČINE

• RAZDRAŽLJIVOST

• BOLEČINA V PRSIH

• IZGUBA APETITA ALI 
VDAJA HRANI

• NEDRUŽABNOST, 
APATIČNOST
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• Stresorje delimo na:

ZUNANJE
• telesni napad, izgubo delovnega mesta, izgubo 

prijatelja, reševanje ljudi in premoženja, priča 
poskusa samomora, oživljanje žrtve…

NOTRANJE
• sladkorna bolezen, neuravnovešenost hormonov, 

alergije na hrano, žalost, bolezni, skrbi, 
nezadovoljstva…

Stopnje stresa

• 1 ALARM

• 2 UPOR

• 3 IZČRPANOST

• Ugotoviti vzrok stresa, 

• takoj ukrepati - boj ali beg, 

• spremeniti način življenja,

• če je potrebno poiskati pomoč strokovnjakov
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TRAVMATSKI DOGODKI IN POSTRAMATSKA 
STRESNA MOTNJA
• Travmatski dogodek 

dogodek ali situacija, ki je izjemno ogrožajoča ali katastrofalna in ki 
vodi posameznika v trajno stisko.

• Posttravmatska stresna motnja: 

intenzivna anksiozna reakcija, ki je posledica izpostavljenosti enemu ali 
več hudim dogodkom oziroma travmam. Nastopi lahko po tistem, ko je 
oseba doživela, videla ali izvedela za travmatični dogodek (huda 
nesreča, nasilje, ustrahovanje, vojna …). Pri tem je občutila hud strah in 
občutke nemoči ali pa je doživela šok. 

• Poiskati pomoč strokovnjakov

Možni travmatski dogodki: 

• posredovanje pri raznih nesrečah, kjer se gasilci srečajo z grozljivimi 
dogodki in posledicami (ponesrečenci, poškodovanci, mrtvi, … 

• naravne nesreče …
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Simptomi posttravmatske motnje
• Pogosti, ponavljajoči se spomini na stresni dogodek. 

• Ponavljajoče se sanje o stresnem dogodku. 

• Vsiljivi spomini. 

• Težave z zbranostjo, s koncentracijo. 

• Težava s spanjem. 

• Nezmožnost priklica pomembnih podrobnosti v zvezi z dogodkom. 

• Pomanjkanje zanimanja za pomembne dejavnosti. 

• Huda duševna stiska ob soočanju z ljudmi, s krajem ali s čim drugim, kar 
spominja na stresni dogodek. 

• Občutek krivde zaradi stresnega dogodka. 

• Občutek odmaknjenosti od drugih, izločenosti.

• Občutek prikrajšanosti pri načrtovanju prihodnosti. 

• Razdražljivost, izbruhi jeze, otopelost. 

• Omejeno čustvovanje.

KOMUNIKACIJA Z MEDIJI
• Občilo ali medij je vsako komunikacijsko sredstvo, na 

primer knjiga, časopis, letak, plakat, v sodobni komunikaciji 
pa tudi radio, televizija, medmrežje. 

• Živimo v t.i. multi-komunikacijski dobi, saj nam moderne 
komunikacijske platforme omogočajo širjenje mnogo večje 
količine informacij, kot smo jih pripravljeni oziroma 
sposobni sprejeti.
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Vpliv odnosov z javnostmi na

• člane gasilskih organizacij,

• ljudi, ki odločajo,

• sorodne organizacije,

• državo/lokalno skupnost.

Učinkoviti odnosi z javnostmi 
• zavedanje, da naša prvenstvena vloga ni komuniciranje z 

mediji,

• mediji imajo pravico dostopati do nekaterih informacij,

• mediji niso naš sovražnik,

• odnosi z mediji morajo biti nadzorovani,

• nikoli ne lažite novinarjem.
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Krizno komuniciranje 

• takojšnja odzivnost vseh (javnosti, odgovornih, medijev),

• odločitev kdo bo komuniciral in na kakšen način,

• poskrbimo za ustrezno obveščanje: • uradni in neuradni podatki, • 
opis dogodka, ukrepi ..., • nove nevarnosti, • stalnost obveščanja.

• spremljanje objav.

Orodje odnosov z mediji 

• izjava za javnost, 

• sporočilo za medije, 

• novinarska konferenca, 

• priprava in izvedba dogodkov, 

• prispevki na spletnih straneh in družbenih omrežjih, 

• informativna gradiva, 

• … 
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Izjava za javnost

• pripravi prave (uradne) podatke,

• dobro se seznani s situacijo,

• opis situacije/postopkov,

• izjava naj bo: • jasna, • kratka, • enostavna, • preprost jezik, • 
dodana osebna nota, • prepričljiva.

• ne komentiraj dela ostalih služb.


