ČASTNA ENOTA GASILSKE ZVEZE LJUBLJANA
Člani in članice gasilske organizacije se srečujemo na izobraţevanjih, usposabljanjih,
intervencijah, tekmovanjih in tudi na svečanostih, kajti tudi te so del ţivljenja gasilske
organizacije. A ravno ob teh priloţnostih vse prevečkrat ugotavljamo, da svoje organizacije
ne zastopamo kot si zasluţi, in da s svojimi nastopi in obnašanjem nismo v čast niti njej niti
sebi. Prevečkrat pa pomanjkljivosti sprejmemo kot del realnosti in se niti ne potrudimo
izboljšati stanja.
Izkušnjo, da je lahko tudi drugače, boljše, smo nekateri člani iz društev Gasilske zveze
Ljubljana doţiveli na paradi ob zaključku 15. kongresa Gasilske zveze Slovenije, leta 2008 v
Krškem. Ešalon Regije Ljubljana I je vodil regijski poveljnik Iztok Zajc, pomočnik je bil
Cveto Šumec, poveljnik Gasilske zveze Ljubljana. Tovariš Cveto je imel nalogo formirati
ešalon in ga voditi z bočnega poloţaja. Naloge se je, tako kot vedno, lotil z vso resnostjo. Na
prostoru, ki je bil namenjen formiranju ešalona regije, je, v postopku formiranja, s
posamezniki zelo hitro razčistil pojmovanje urejenosti in primernega obnašanja članov
organizacije, še posebej ešalona. Pomembno je bilo, da je ob tem doţivel podporo, v ešalonu
se je začutilo hotenje po častni predstavitvi regije, nekako smo začutili, da je to ena od redkih
priloţnosti, ko to lahko naredimo.
In smo naredili. Še danes se s ponosom spominjamo odziva prebivalcev Krškega, stanovskih
tovarišev in tudi drugih gledalcev na zares vzorno izveden mimohod ešalona Regije Ljubljana
I.
Opisana izkušnja in ideje takratnega praporščaka Gasilke zveze Ljubljana, tov. Ţige Pavšiča
so pripeljale do tega, da je Poveljstvo GZL na seji dne 22.6.2009 sprejelo sklep, da se vse
članice in člane PGD in GD v GZL povabi k dodatnemu usposabljanju za izvajanje pravilnih
postopkov razvrščanja. Sklep je bil uresničen v juliju mesecu, v vabilu je bil jasno izraţen
namen, da se bo, izmed sodelujočih v dodatnem usposabljanju, opravil nabor v Protokolarno
enoto GZ Ljubljana.
V letu 2010, pred parado ob 140 letnici gasilstva v Ljubljani, se je dvakrat zbralo za dobro
četo gasilcev, s pomočjo Dušana Pavlija smo pričeli osvajati na videz vsem jasna pravila
razvrščanja.

Namen je bil, da gasilci, ki so se udeleţili usposabljanja, vplivajo na člane v svojih, sektorskih
ešalonih. vendar zaradi nekaterih nepredvidenih podrobnosti, ni bil uresničen.
Pred nami je bil v letu 2011 nov izziv, 90 letnica PGD Šmartno ob Savi, hkrati je bila to
osrednja proslava prostovoljne gasilske organizacije v Ljubljani. V častni enoti GZL, ki še ni
imela krsta za seboj, je bilo evidentiranih 27 članov, kar je, ob 100 % udeleţbi, ravno pravo
število za gasilsko četo. Vendar je prisotnost vseh članov nemogoče zahtevati.
V ţelji, da bi na večjih svečanostih zagotovili vsaj prisotnost čete, kar glede na številčnost
operativnega članstva ne bi smel biti prehud zalogaj, smo potrebovali večji nabor
pripadnikov, vsaj 50. V aprilu mesecu je bilo objavljeno novo povabilo, tokrat konkretno v
častno enoto.
Od kandidatov za častno enoto se je in se pričakuje dosledno spoštovanje temeljnih
izročil slovenskega gasilstva, imeti morajo svojo uniformo, bele rokavice, možnost
pridobiti in uporabljati aluminijasto čelado, pas. Gasilci v častni enoti namreč, skladno s
pravili gasilske službe, nosijo gasilski pas, bele rokavice in čelado. »Indeks telesne mase«
ni pomemben.
Ob nekaterih »izstopih« in novih vstopih v enoto, se je število ustalilo pri 31 članih, med
katerimi so bile tudi 3 članice.
Pridobili smo si ustrezen zunanji prostor za vadbo enote, v maju in juniju 2011 je imela enota
4 izrazito delovna srečanja, vsakokrat so bile zahteve članov in članic do sebe in enote večje.

Na osrednji proslavi GZ Ljubljana, ob 90 letnici PGD Šmartno ob Savi, je enota doţivela svoj
krst, ţelja po dobrem nastopu je bila velika, primerno temu tudi vznemirjenje. Svojo nalogo
smo opravili dobro, veliko pa je še prostora za izboljšanje.

Člani smo dan prvega nastopa, 18. junij 2011, izbrali za dan ustanovitve Častne enote
Gasilske zveze Ljubljana.

