Strokovni dnevi
Borisa Stevanoviča Stevčijevi dnevi na Rogli
31. marec - 1. april 2007

SOBOTA 31.3.2007
VELIKA DVORANA
ura

VELIKA DVORANA
tema

Požar Medvode

10:00 - 10:50

10:30 - 11:30 Znanje je moč

Milan Dubravac

10:50 - 11:20 ODMOR za kavo

15:20 - 16:05 Požarni test - analiza

Cena za celoten seminar na osebo:
110 EUR (enoposteljna soba)
95 EUR (dvoposteljna soba)
85 EUR (apartma-4 posteljni)
Cena na osebo vključuje:
1x polni pension + eno kosilo, 2x postrežba ob
odmorih, gratis pijača ob večernem druženju
Vsak udeleženec prejme CD z vso vsebino, ki bo
predstavljena na posvetu.
Račun bodo udeleženci dobili ob prihodu na Roglo.

tema

Milan Dubravac

V gasilski stroki je bil sinonim za nesebično širjenje
znanja na kvaliteten in ustrezen način prav gotovo Boris
Stevanovič. Tisti, ki nas je kdaj učil to vemo.

CENIK

ura
9:00 - 9:50

10:00 - 10:30 Uvod - plenarno

11:30 - 13:00 KOSILO

Ta misel nas je vodila tudi k ideji, da njegov spomin
ohranimo na način s katerim bi se on prav gotovo
strinjal, tako, da širimo znanje. Vaš odziv bo merilo,
koliko cenimo znanje in koliko smo pripravljeni vložiti v
pridobivanje le-tega. Če je ideja ob tem času in
razmerah pravilna, bo prerasla v tradicionalno druženje
gasilskih strokovnjakov in v prihodnje bomo zagotovili
tudi mednarodno udeležbo.

predavatelj

9:00 - 10:00 Prihod in prijava

Znanje dandanes pomeni vrednoto, ki celo pri nas
postaja vse pomembnejša. Kako priti do znanja na
določenem strokovnem področju na kvaliteten način pa
so vprašanja modernega sveta. Baza znanja je namreč
vse večja in umetnost postaja kako prave količine znanj
posredovati na kvaliteten način čim širše.

Pravijo, da je ključ v ljudeh, prihodnost je odvisna od
njihovega znanja in Boris Stevanovič se je tega
zavedal. V več priložnostih nam je omenjal naslednji
stavek: ''Znanje je verjetno edina dobrina na svetu, ki
ruši klasično ekonomsko teorijo''; namreč bolj ko znanje
delimo z drugimi, več ga je.

NEDELJA 1.4.2007

11:20 - 12:05

13:00 - 13:50 Predstavitev ameriškega
inštituta NIST

Aleš Jug

14:00 - 14:50 Požarni test - analiza

Metod Gaber

Kras 2006 - prava analiza
17:00 - 17:50 za prave gasilce

Rajko Jazbec
Cveto Šumec
Darko Muhič

Poučno zabavni kviz
NAJŠIBKEJŠA CEV, večer
ob pivu
MALA DVORANA

MALA DVORANA
ura
9:00 - 9:50

tema

13:00 - 13:50 Prijava na sofinanciranje
14:00 - 14:50 opreme

tema
CAFS - nov način gašenja

predavatelj
GRS Kranj in
Mistar

10:50 - 11:20 ODMOR za kavo
Oskar Neuvirt

MALA DVORANA
ura

Jure Dolinar

14:00 - 15:00 Plenarno zasedanje - zaključek
MALA DVORANA

10:00 - 10:50

18:30 - 19:30 VEČERJA
20:00 -

Analiza Buncefield

Rajko Jazbec
Vinko Jenko

13:00 - 14:00 KOSILO

14:50 - 15:20 ODMOR za kavo

16:05 - 16:50

12:05 - 13:00

predavatelj

predavatelj
Janez Tratnik

14:50 - 15:20 ODMOR za kavo
15:20 - 16:05 Pokrajinska organiziranost
16:05 - 16:50 gasilstva po novem

Jaka Por
Tone Podobnik

17:00 - 17:50 Monoksid tihi ubijalec

Anton Posavec

11:20 - 12:05 Tekmovanje v gasilsko
12:05 - 13:00 taktičnih disciplinah

PGD Kobarid

Boris Stevanovič
(26.7.1953 – 28.3.2006)
Stevči se je rodil v Ljubljani,
se kasneje preselil v Kranj in
po tekstilni šoli nadaljeval
študij na fakulteti za kemijo.
Zaposlil se je kot poklicni
gasilec
v
Kranju
in
napredoval
v požarnega
inšpektorja. V gasilstvu je
pridobil čin VGČ in opravil
več specialnosti. Bil je odličen
predavatelj in strokovnjak na področju požarne
varnosti. Kot raziskovalec je svoje znanje posredoval
v strokovnih člankih, učbenikih in priročnikih, tako je
bil soavtor priročnika Kemija v gasilstvu in Priročnika
za gasilca. Njegovo delo se skriva tudi v zakonodaji z
gasilskega področja, sodeloval pa je tudi v različnih
mednarodnih projektih. Kot aktiven član gasilskega
foruma je bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč in
nesebično posredovati gradivo, če ga je le imel. Bil je
izreden vir informacij. Tako smo se lahko iz njegovih
objav naučili mnogo takšnih stvari, ki se jih ne bi
mogli iz nobenih knjig.

PODROBNOSTI URNIKA - 1. DAN

Velika dvorana: Kras 2006 – Tudi analiza je
lahko realistična

PODROBNOSTI URNIKA - 2. DAN

Velika dvorana:Plenarno zasedanje ''Znanje je
moč''

Predavatelja: Darko Muhič, Cveto Šumec
Požar na krasu lansko poletje je prinesel v slovenski gasilski
stroki velike razlike v ocenah uspešnosti intervencije gasilcev.
V uradnih analizah je bila ocena dokaj pozitivna in se je
posredovanje gasilcev ter vodenje ocenilo kot optimalno. No
povsem drugače so intervencijo ocenili nekateri izkušeni
gasilski strokovnjaki, ki so aktivno delali na terenu in je njihovo
mnenje o samem vodenju in aktivnostih drugačno. Predavanje
bosta izvedla dva vrhunska strokovnjaka na moderen način ''
ZA IN PROTI ''. To pomeni, da bo eden od predavateljev
zagovarjal opravljene postopke, drugi pa ne. Na tak način
slušatelji dobijo daleč najboljšo sliko o celotni intervenciji. Taka
vrsta predavanj je novost na našem področju in upamo, da
vam bo všeč.

Velika dvorana: Industrijski požar Medvode
(2006)

Predavatelj: Milan Dubravac
Po uvodni predstavitvi stevčijevih dnevov bo sledilo,
predavanje o razvoju gasilske stroke in širjenja uporabnega
znanja v gasilski stroki. Poleg splošnega pregleda bomo
spoznali tudi nekaj primerov iz vsega sveta in primerjali z
našim stanjem. Ob tem bomo kritično preučili stanje znanja
slovenskih gasilcev na različnih nivojih in projekcijo za
prihodnost. Rešitve bomo nakazali kot opcije, ki so najbolj
primerne, hkrati pa nakazali tudi najverjetnejše rešitve.
Zavestno se bomo orientirali na uspešnost in se naučili
obvladovati skupinske procese. Večina sestavin vodstvene
kompetentosti je naučena, vendar zahteva spreminjanje
posameznika. Ste pripravljeni na spremembe ?

Velika dvorana: NIST- Požarni laboratorij
Predavatelj: Aleš Jug
Predavanje je namenjeno predstavitvi ameriškega inštituta za
standarde in tehnologijo NIST - National Institute of Standards
and Technology, v okviru katerega deluje tudi požarni
laboratorij. Inštitut, ki je v bližini Washingtona, je na področju
požarne varnosti znan po obilici raziskav in člankov, izdelavi
strokovnih mnenj o večjih požarih v ZDA (tu izstopa obsežna
raziskava o požaru in porušitvi dvojčkov WTC v New Yorku) ter
pionirskem delu in razvoju na področju računalniškega
modeliranja požarov.
Magister Aleš Jug je kot gostujoči raziskovalec na NIST-u
opravil del svojega podiplomskega študija, kjer se je ukvarjal z
analizo razvoja požara v južnem stolpu WTC, do katerega je
prišlo ob terorističnem napadu leta 2001. Med delom na NISTu je podrobneje spoznal delo požarnega laboratorija in
poslanstvo NIST-a na področju razvoja požarne varnosti. Na
predavanju bo podrobneje predstavljen NIST in nekaj novejših
projektov, ki inštitut vedno bolj povezujejo tudi z delom
gasilcev.

Velika dvorana: Požarni realistični test
(Radovljica, 2004)
Predavatelja: Metod Gaber, Rajko Jazbec
Pred časom smo tudi v Sloveniji izvedli požarni test v hiši, ki je
bila namenjena rušenju. K sodelovanju smo povabili tudi Zavod
za gradbeništvo, ki ima merilne naprave in seveda izkušene
''Hot Fire'' inštruktorje. Pri testu so nam pomagali tudi gasilci iz
Gasilske zveze Radovljica. Požarni test smo izvedli dvakrat in
opravili različne meritve. Rezultati bodo nazorno predstavljeni
na teh dnevih, kar bo premierno in prav gotovo strokovni
premik na tem področju v Sloveniji. Za ta test so zanimanje
pokazali tudi že v tujini. Cel poskus smo tudi posneli z video
kamero in vsak udeleženec bo prejel tudi video posnetek tega
poskusa. Tako boste v svojih okoljih lahko operativcem
pokazali razvoj požara in jih kvalitetno usposobili za ta nevarna
dela.

Mala dvorana:Sofinanciranje opreme – prijava
na razpis

Predavatelj: Rajko Jazbec
Eden od večjih in najbolj nevarnih požarov v preteklem letu.
Tudi ta požar bomo analizirali kritično z namenom pokazati tudi
napake in možne rešitve. Predstavili bomo potek same
intervencije in možne boljše poti interveniranja. Vse to seveda
z namenom izboljšati stvari na bolje in ne zgolj kritizirati. Pri tej
analizi se bo videlo tudi, da v posredovanju gasilcev in vodenju
ni idealne in najbolj pravilne poti. Glede na vrsto požara je ta
analiza in izkušnje primerna za vse vodilne operativce v
gasilskih vrstah, saj se bo obdelalo več taktičnih postopkov.

Velika dvorana: Analiza največjega požara v
Evropi do sedaj v Buncefieldu (VB), požar
naftnega skladišča

Predavatelj: Janez Tratnik
Kaj vse spada med opremo, ki jo sofinancira država?
Kako pravilno izpolniti prijavo?
Na kaj vse je treba paziti?
Na koliko denarja lahko računamo?
Na ta in še mnoga druga vprašanja vam bo odgovorjeno med
tem zanimivem predavanjem. Predstavljen vam bo tudi
obrazec in razložen postopek izpolnjevanja.

Predavatelj: Jure Dolinar
O tem požaru smo pridobili veliko novega materiala in vam ga
bomo predstavili. Gre za največji požar v Evropi po drugi
svetovni vojni in verjetnost takega dogodka ni izključena niti v
Sloveniji. Predavanje bo vsebovalo vzroke za požar, potek
dogodka in posledice. Obenem bo celoten dogodek
predstavljen tudi z zelo veliko slikami. Na koncu bo podana
primerjava z našim okoljem in navodilo kako bi se tega lotili v
Sloveniji. Zelo zanimivo za vodje operativnih enot.

Mala dvorana: Pokrajinska
gasilstva po novem

Mala dvorana: CAFS – nov način gašenja

organiziranost

Predavatelja: Jaka Por, Tone Podobnik
Še ena zelo aktualna tema za našo organizacijo. Z
ustanovitvijo pokrajin bo tudi gasilstvo drugačno. V predavanju
bomo nakazali možne oblike organiziranosti predvsem pa se
bomo osredotočili na dve vprašanji: Ali bo nova organiziranost
boljša ali slabša za našo dejavnost. Tudi to predavanje bo
potekalo po principu ''ZA IN PROTI ''.

Mala dvorana: MONOKSID tihi ubijalec
Predavatelj: Tone Posavec
Zelo zanimivo predavanje o monoksidu. Vse kar mora vsak
gasilec vedeti o tem plinu. Podali vam bomo tudi zanimivo
primerjavo toksičnosti tega plina z drugimi znanimi toksini.
Material, ki ga boste dobili je zelo primeren za nadaljnje
izobraževanje v vaših operativnih enotah.

PO VEČERJI VSI UDELEŽENCI VABLJENI NA
KVIZ ZNANJA IN SPROŠČENO DRUŽENJE OB
PIVU! ZANIMIVE NAGRADE ZA ZMAGOVALCE
KVIZA!

Predavatelji: GRS Kranj
Nove naprave prinašajo gasilcem tudi nove postopke. CAFS
(Compressed Air Foam System). Predstavili vam bomo način
delovanja naprave, kje se lahko sistem uporablja in ga
praktično demonstrirali. Na predstavitvi bodo predstavljene tudi
razlike med različnimi sistemi.

Mala dvorana: TEKMOVANJE V GASILSKO
TAKTIČNIH VEŠČINAH
Predavatelji: PGD Kobarid
Predstavili vam bomo zanimivo obliko tekmovanja katerega
namen je dopolnjevanje strokovnega operativno taktičnega
znanja gasilcev. Gre za enodnevno tekmovanje, ki obsega 11
taktičnih nalog razporejenih po terenu. Tematike so lahko
različne od osnovnih gasilskih veščin, operativnih postopkov
do reševanja pisnih testov. Tekmovanje se izvaja s popolno
intervencijsko opremo. Ocenjuje se pravilnost postopkov,
varnost pri delu in čas izvedbe nalog. Zanimiv pristop, ki kaže
da je tekmovanje tudi v resnici lahko operativno usposabljanje.

Darko Muhič
Darko deluje v gasilstvu že 30
let kot prostovoljni operativni
gasilec. V tem času je sodeloval
pri gašenju velikega števila
požarov na postojnskem in
pivškem
ter
na
območju
primorske. Od začetka je
deloval tudi v industrijski enoti
kjer je bil zaposlen in z njo tudi
uspešno tekmoval po Sloveniji.
Kasneje je bil z nazivom inženir
lesarstva zaposlen na srednji
šoli in je pridobil tudi pedagoško in andragoško
izobrazbo.
Od leta 1992 je zaposlen pri Gasilski zvezi Postojna in
od leta 1993 je poveljnik GZ Postojna. V tem času je
zaključil visokošolski študij ekonomije in opravil
strokovni izpit iz varstva pred požarom. Pridobil je tudi
čin visoki gasilski častnik. Je avtor knjige Požari v
naravi, ter večjega števila člankov in soavtor dveh
zbornikov. Organiziral je več posvetov ter predaval na
posvetih s področja varstva pred požari. Že vrsto let
sodeluje pri usposabljanju poklicnih in prostovoljnih
gasilcev, drugih usposabljanjih in pred leti tudi pri
civilnem služenju. Sodeloval je pri več državnih vajah,
leta 2004 pa je sodeloval tudi na mednarodni vaji v
Franciji. Je član regijskega štaba CZ in poveljstva GZS,
ter občinskega sveta. Je veteran vojne za Slovenijo.
Janez Tratnik
Janez (roj. 28.09.1972) je
po
poklicu
inženir
strojništva. Ima čin višjega
gasilskega
častnika
in
opravlja funkcijo poveljnika
društva III. kategorije.
V letu 1998 je opravil
civilno služenje vojaškega
roka v Zavodu za zaščito in
reševanje v Sežani, večkrat
je bil na usposabljanjih na
IG-u, pri poklicnih gasilcih v
Ljubljani in Kranju. Opravljenih ima večino operativnih
gasilskih specialnosti. Na forumu www.gasilci.org
sodeluje že od njegovega nastanka kot moderator
podforuma Vozila in oprema, kjer z nasveti pomaga pri
nabavi in uporabi gasilskih vozil in opreme. Meni, da je
za uspeh gasilske intervencije ključno, da gasilsko in
reševalno opremo dobro poznamo in jo znamo tudi
ustrezno uporabiti.

Rajko Jazbec
Rajko je po poklicu grafični
tehnik in je zaposlen podjetju
KRO, d.o.o. v Medvodah kot
vodja komerciale. V gasilskih
vrstah je od leta 1972. Ima čin
višjega gasilskega častnika
druge stopnje. Je član GD
Ljubljana
mesto,
zadnjih
sedem let je poveljnik društva.
Od leta 1998 v Gasilski zvezi
Ljubljana
uspešno
vodi
komisijo za izobraževanje,
poleg tega pa je pomočnik poveljnika sektorja Ljubljana
Vič.
Od leta 1996 aktivno dela kot inštruktor in predavatelj
za Gasilsko zvezo Slovenije. Pri tem se tudi sprotno
nenehno izobražuje, saj ima opravljenih večino
specialnosti. Gasilci po državi ga poznajo kot
inštruktorja na Igu in občasno v Sežani, ter kot
predavatelja gasilske taktike (in vodenja) po vsej državi.
Cveto Šumec
Cveto je rojen 11.04.1963 v
Ljubljani, je poročen in oče
dveh
hčera.
Ima
srednješolsko
elektro
stroke. Zaposlen je v
farmacevtski industriji, kjer
je
specializiran
za
vzdrževanje
strojev
za
kapsuliranje. V gasilskih
vrstah je od leta 1972. V
tem času je napredoval v
čin VGČ 1. stopnje. Je član
PGD Vižmarje-Brod.
V letih 1998-2003 je opravljal naloge sektorskega
poveljnika, trenutno pa opravlja naloge podpoveljnika
GZ Ljubljana.
Od leta 1996 aktivno dela kot inštruktor za gasilsko
zvezo Slovenije in ICZR. Ob tem se tudi dodatno
usposablja, opravljenih ima večino specialnosti. Večino
prostega časa posveča delu v gasilskih vrstah. Ob
tematiki »gasilska tekmovanja« dobi pike!

Aleš Jug
Aleš je predavatelj na
Fakulteti za kemijo in
kemijsko
tehnologijo,
pokriva
predmetno
področje
požarne
preventive
in
teorije
gorenja,
podpredsednik
Slovenskega združenja za
požarno varstvo, poveljnik
OE
v
prostovoljnem
gasilskem
društvu
in
svetovalec na področju
ocenjevanj
požarnih
nevarnosti
in
požarnih.
Aleš je na področju požarne varnosti prav gotovo
trenutno vodilni strokovnjak v naši državi, obenem pa
vodja operativne enote v svojem društvu. Prav tako pa
ima veliko mednarodnih izkušenj in ima pregled nad to
dejavnostjo v svetu.
Metod Gaber
Rodil se je 22.4.1973 na
Jesenicah. Od leta 1983
je član PGD Brezje na
Gorenjskem, kjer je
1995 opravil tečaj za
gasilca. Leta 1997 je
opravil
tečaj
za
mentorja mladine in v
društvu prevzel delo z
mladino. V naslednjem
letu
je
postal
podpoveljnik
PGD
Brezje na Gorenjskem,
novembra
1999
pa
prevzel
vodenje
poveljstva Gasilske zveze občine Radovljica in to
funkcijo opravljal do aprila 2006. V letu 2000 je uspešno
opravil tečaj za člane višjih poveljstev. Trenutno je
podpoveljnik Gasilske zveze občine Radovljica, kjer je
zadolžen za nabavo vozil, ter podpoveljnik PGD Brezje
na Gorenjskem.
Ker se zaveda, da se moramo gasilci stalno
izobraževati, sem je tudi sam udeleževal različnih
tečajev in izobraževanj. Metod je v GZ Radovljica
naredil velike korake k zelo dobri organiziranosti
operative, kar se je pokazalo ob velikih požarih na
njihovem območju. Gašenje požara kmetije na Brezjah
je po taktičnem pristopu šolski primer uspešne
intervencije.

Jure Dolinar
Jure je poklicni gasilec v
Ljubljanski gasilski brigadi.
Poleg svojega rednega dela
opravlja delo tudi kot
inštruktor
prostovoljnih
gasilcev in tudi inštruktor
poklicnih gasilcev v ICZR
na
Ig-u.
Trenutno
zaključujem drugi študij,
tokrat študij varstva pri delu
na Fakulteti za kemijo in
kemijsko
tehnologijo
v
Ljubljani. Je tudi vse bolj uspešen predavatelj za
programe prostovoljnih in poklicnih gasilcev.
Poleg izobraževalnega dela v gasilski smeri pa je Jure
tudi inštruktor potapljanja in reševalec na in iz vode.
Ima tudi mednarodne izkušnje saj se je udeležil
mednarodne vaje EU DANEX 06.
Tone Podobnik
Tone Podobnik je gasilec od
leta 1952. Od vsega začetka je
član PGD Zadobrova, v katerem
je bil najprej operativni gasilec,
nato pa je v 70. letih postal
podpredsednik
iniciativnega
odbora za ustanovitev interesne
skupnosti za varnost pred
požarom občine Ljubljana Moste - Polje. Po ustanovitvi je
postal
podpredsednik
izvršilnega odbora. Po smrti
predsednice Mare Sterle je prevzel funkcijo
predsednika, ki jo je opravljal 7 let. Naslednja 4 leta, do
njene razpustitve, je bil predsednik skupščine. V tem
času je bil tudi član izvršilnega odbora SIS za varstvo
pred požarom Mesta Ljubljane. V PGD Zadobrova je bil
predsednik gradbenega odbora za izgradnjo gasilskega
doma, ki ga je uspešno dokončal. Bil je predsednik UO
PGD Zadobrova, od leta 1995 pa je bil predsednik
nadzornega odbora GZL. Predsednik GZL je od leta
1999. Podpredsednik GZS je od leta 2003. Je
predsednik komisije za razpolaganje s sredstvi za
sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter
predsednik komisije za odlikovanja. Je visoki gasilski
častnik organizacijske smeri in predavatelj, sicer pa je
dosegel VI. stopnjo formalne izobrazbe.

Jaka Por
Jaka je višji gasilski častnik,
v gasilski organizaciji pa že
od leta 1973. Uspešno
opravlja delo tajnika v GZ
Bled. Na organizacijskem
področju je Jaka zelo
aktiven saj sta zadnji dve
veliki
gasilski
prireditvi
(kongres 2003 in srečanje
gasilcev Evrope 2005). Ima
pa tudi na operativnem
področju že nekaj odmevnih
uspehov. Aktivno se je udeležil že nekaj večjih požarov
v naravi. Posebej pa se je izkazal pri pripravi dveh
velikih vaj v železniških predorih Vintgar 2001 in Bohinj
2006. Vaji sta bili dobro pripravljeni in izvedeni.
Anton Posavec
Rojen
23.05.1969
v
Ljubljani. Zaposlen je kot
vodja
izobraževanja
in
reševalec na Reševalni
postaji Kliničnega centra v
Ljubljani. Končal je študij
Zdravstvene nege na Visoki
šoli za zdravstvo v Ljubljani
in je po poklicu
je
diplomirani
zdravstvenik,
opravil
pa
je
tudi
podiplomski
študij
bolnišnične higiene na Medicinski fakulteti v Ljubljani.
Svoje delo opravlja tudi v enoti Helikopterske nujne
medicinske pomoči Slovenije.
Aktiven je v Sekciji reševalcev v zdravstvu pri Zbornici
zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije. V letih 2001 - 2005 je opravljal dolžnost
predsednika sekcije, sedaj pa je član izvršnega odbora
sekcije ter član Podskupine za izobraževanje. Je tudi
član
delovne
skupine
za
izobraževanje
na
predbolnišnični ravni v okviru projekta nujne medicinske
pomoči v Sloveniji pri Ministrstvu za zdravje. V letu
2006 je postal habilitiran zunanji strokovni sodelavec
Visoke šole za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Je avtor
številnih predavanj in člankov s področja reševalne
službe in nujne medicinske pomoči tako doma kot tudi v
tujini.
Od leta 2002 deluje tudi kot inštruktor in predavatelj
Gasilske zveze Slovenije, kjer skupaj s kolegi pokriva
področje prve in nujne medicinske pomoči.

Oskar Neuvirt
Oskar Neuvirt, rojen leta
1955 v Malečniku je član
tamkajšnjega
prostovoljnega gasilskega
društva. Kot VGČ je dva
mandata deloval v GZ kot
pomočnik poveljnika za
izobraževanje. Oskar je že
26
let
zaposlen
kot
operativec
na
poklicni
gasilski enoti v Mariboru.
Od leta 1994 je poveljnik
regijske enote za varstvo pred neeksplodiranimi
ubojnimi sredstvi. Tako kot v svojem društvo tudi na
poklicni enoti poleg operativnega dela skrbi še za
fotografijo, film, kroniko. Poznamo ga kot občasnega
dopisnika v gasilske revije. Najraje piše o delo
operativnih enot. V svojem arhivu je do sedaj zbral že
preko 350 različnih gasilskih biltenov , kronik in
zbornikov. Zbral, uredil in spisal je zanimive anekdote,
šale, kvize ter poučne zgodbe in izdal knjigo O gasilcih
in gasilstvu malo drugače.
Je tudi član društva Križemkražem , kjer je dobil že pred
leti navdih za sestavljanje ugank, premetank in kvizov.
Amatersko se ukvarja z fotografijo, včasih napiše
kakšno pesmico.
Milan Dubravac
Milan je zaposlen v ICZR na
Igu in je zadolžen za
izobraževanje gasilcev. Pred
tem je 17 let opravljal
operativne gasilske naloge
poklicno kot operativni gasilec
in vodja izmene. Je član PGD
Smokuč od pionirskih vrst in je
opravljal
tudi
odgovorne
naloge
s
področja
izobraževanja v GZ Jesenice.
Bil je poveljnik občinskega
poveljstva, poveljnik gasilske zveze in je trenutno
regijski poveljnik za Gorenjsko. Že leta ga poznamo kot
odličnega strokovnjaka in predavatelja na različnih
področjih. Pri Gasilski zvezi Slovenije pokriva področje
nevarnih snovi in kot vodja nacionalne komisije tudi v
komisiji za nevarne snovi pri CTIF. Kot strokovnjak za to
področje sodeluje tudi v zvezi NATO in pri združenih
narodih. Če bi bilo gasilsko znanje izmerljivo bi bil Milan
v Sloveniji in širše prav gotovo na vrhu.

