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V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta GZ Žalec in sklepa Upravnega odbora Gasilske zveze Žalec z dne
12.02.2014

s k l i c u j e m

59. SKUPŠČINO GASILSKE ZVEZE ŽALEC

ki bo v petek, 28. marca 2014 ob 19.00 uri v gasilskem domu v Drešinji vasi.

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora:

 delovnega predsedstva
 zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
 verifikacijske komisije

3. Poročila:
 predsednika
 poveljnika
 blagajnika
 nadzornega odbora
 verifikacijske komisije

4. Razprava po poročilih
5. Sprejem programa dela GZ Žalec za leto 2014
6. Sprejem finančnega plana GZ Žalec za leto 2014
7. Imenovanje nadomestnega člana za Plenum GZ Slovenije
8. Beseda gostov
9. Zaključek Skupščine

ZA GASILCE JE UDELEŽBA NA OBČNEM ZBORU V SVEČANIH UNIFORMAH!

VLJUDNO VABLJENI

N A  P O M O Č !

Predsednik GZ Žalec:
Edvard KUGLER, VGČ org II. stopnje

mailto:zalec@siol.net
www.gz-zalec.org


Poročila organizacijsko področje za leto 2013

Poročilo predsednika o delu GZ Žalec 2013

Spoštovane gasilke, gasilci Gasilske zveze Žalec!

Za nami je leto 2013 in prav je, da opravimo pregled našega dela, še posebej zato, ker smo
zaključili mandatno obdobje 2008-2012.
Pričelo se je novo mandatno obdobje 2013-2018 s kongresom v Kopru, v marsikaterih društvih  je
prišlo do zamenjave vodstev, prav tako je prišlo do zamenjav v GZ Žalec, tako vodstva kot tudi
članov komisij. Do sprememb pa je prišlo tudi na nivoju Savinjsko Šaleške regije, kjer je sedaj
predsedujoča GZ Zgornje Savinjske doline z Jankom Žuntarjem, poveljujoča pa je GZ Žalec s
poveljnikom Francem Rančigajem, prav tako pa je prišlo do sprememb na nivoju GZS.

Kljub kasnejšemu pričetku dela vseh komisij zaradi določenih nejasnosti, so se realizirale vse
aktivnosti, ki smo jih sprejeli na 58. Skupščini GZ Žalec. Upravni odbor se je sestal na štirih
sejah. Skozi vso leto so delale tudi vse komisije, ki delujejo v GZ Žalec, po področjih od
veteranov, članic, mladine, zgodovine požarnega varstva, priznanj in odlikovanj, nevarnih snovi,
prve pomoči, tehničnega reševanja, izobraževanja, naprav za zaščito dihal, zvez in tekmovanja,
gasilstva v gosp. družbah in gasilske tehnike. Vsa njihova zavzetost za aktivno sodelovanje vseh
članov vseh komisij je pripomoglo k temu, da se je program dela v celoti tudi izvedel.
Prav ponosni smo na muzej GZ Žalec, ki se nenehno dopolnjuje s slikovnim materialom naših
društev, kajti slikano danes – to je jutri zgodovina, zato je potrebno resno arhivirati naše delo.
Negovati moramo zgodovino našega gasilstva v dolini, da bo še bolj prepoznavna in pregledna
za vse obiskovalce, za kar je zaslužna komisija za zgodovino požarnega varstva pod vodstvom
Francija Čretnika.

V letu 2013 smo s pomočjo gasilskega poveljstva občine Žalec in PGD Griže izvedli regijsko
mladinsko gasilsko tekmovanje v orientaciji, za kar bi se zahvalil vsem, predvsem pa mladinski
komisiji pri GZ Žalec pod vodstvom Milana Pustoslemška  in gasilcem iz Griž, da ste žrtvovali
svoj prosti čas in da smo s skupnimi močmi izpeljali zelo zahtevno prireditev in pokazali vsem
gasilskim društvom po celi naši regiji, da smo sposobni izpeljati kakršno koli tekmovanje.
Mladinska komisija je uspešno izpeljala tudi vse aktivnosti na nivoju GZ Žalec, ki jih je planirala v
letu 2014: kviz, orientacija, letovanje, srečanja,…

Seveda ne smem pozabiti na uspešno delo komisije za delo s članicami,  saj so te nepogrešljiv
člen v gasilski organizaciji, saj nam kar večkrat pomagajo pri tistih opravilih in nalogah, na katere
gasilci operativci včasih celo pozabimo. Komisija pod vodstvom Mirjane Lovrek je vse skozi
skrbela, da so se naše članice izobraževale na različnih področjih, obnavljale znanje in se družile,
tako na nivoju GZ Žalec in GZ Prebold in tudi širše.

Komisija za delo s starejšimi gasilci in gasilkami ima ugledno mesto, saj so pod to komisijo vsi
naši graditelji oziroma predhodniki, ki so očuvali gasilstvo v naši dolini. Komisija pod vodstvom
Janeza Kokovnika je znala povezati vse veterane naše doline, saj so se le ti množično udeležili
raznih posvetov, delavnic, piknikov, pa seveda so svoje moči merili na različnih tekmovanjih.

Na GZ Žalec pa je tudi komisija za priznanja in odlikovanja, ki je pod vodstvom Ivana Kotnika vso
dobro opravljeno delo posameznih gasilcev primerno nagradila s priznanji in odlikovanji. Zavedati
se je potrebno, da našim članom gasilskih organizacij kakršno koli priznanje veliko  pomeni, saj je
to spodbuda za delo v naprej, kljub težkim časom, ki so pred nami.

Podano je bilo delo komisij na organizacijskem področju, seveda moram pohvaliti delo komisij na
operativnem področju, o tem delu pa bo več napisal poveljnik GZ Žalec David Krk.

Naše tekmovalne ekipe so dosegle vrhunske rezultate na področju mladine (kviz, orientacije),
mladinskih in članskih tekmovanjih, pokalnih tekmovanjih tako v naši zvezi, kot tudi v Savinjsko



Šaleški regiji in celo na gasilskih olimpijadah, kar gre zahvala vsem našim mentorjem, da so
ekipe dosegle tako dobre uspehe.

Izobrazili smo veliko naših gasilcev, tako da se ne moremo bati, da bi bile naše intervencije
neuspešne, za kar gre zahvala komisiji za izobraževanje in dobro usposobljenim predavateljem
ter inštruktorjem.

Pa povedati je potrebno, da je naša dolina zelo dobro opremljena z gasilsko tehniko, kajti skoraj
vsako leto društvo v gasilski zvezi prevzame  novo vozilo, opremo ali celo obnovljen gasilski dom.
V letu 2013 je kar nekaj naših društev praznovalo visoke jubileje in sicer:

- PGD Gotovlje - 110 let
- PGD Gomilsko - 110 let
- PGD Ojstriška vas – Tabor - 110 let
- PGD Arja vas - 110 let
- PGD Ločica ob Savinji - 80 let
- PGD Ločica pri Vranskem - 80 let

Praznovali smo tudi Dan gasilcev Gasilske zveze Žalec, združen s 110 letnico PGD Gomilsko. Za
organizacijo prireditve se zahvaljujem vsem, ki so pri tem sodelovali, posebej pa domačim
gasilkam in gasilcem.

Zahvala gre predvsem našim županom, občanom, krajanom in vsem posameznikom, ki imajo
posluh za gasilstvo.

Iz tega mesta bi se zahvalil tudi vsem članom upravnega odbora, nadzornega odbora,
predsednikom komisij in članom teh komisij za strpno, kvalitetno in konstruktivno delo v letu
2013, v upanju, da bo delo v naših komisijah še naprej tako kvalitetno, kot je bilo do sedaj.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Predsednik GZ Žalec
Edvard Kugler, VGČ org II.



POROČILO PREDSEDNIKA MLADINSKE KOMISIJE GZ ŽALEC ZA LETO 2013

Delo MK GZ Žalec je potekalo po planu, ki je bil sprejet na zboru mladih. Leto 2013 je bilo volilno
leto. Mladinska komisija je začela delovati v novi sestavi. Tekom leta smo razširili komisijo z
dodatnimi člani. Imeli smo 4 seje. Kot predsednik MK GZ Žalec sem se redno udeleževal
sestankov predsedstva GZ Žalec. Prisoten sem bil na dveh sejah sveta Savinjsko Šaleške regije
ter tudi na treh sejah MK Savinjsko Šaleške regije.
Naj predstavim posamezne aktivnosti, ki so se dogajale v letu 2013.
IZOBRAŽEVANJE
Preventivne značke Preprečujmo požare je v letu 2013 izvajala komisija zadolžena za
izobraževanje pri GZ Žalec. Po zbranih predhodnih prijavah so bile organizirane najprej srebra
nato bronasta in na koncu leta zlata značka, ki se je zaključila v mesecu januarju 2014. Tečaj
srebra značka se je odvijal v mesecu februarju  v gasilskem domu v Braslovčah, ki ga je opravilo
34 mladih. Tečaj za bronasto značko je potekal v začetku decembra v gasilskem domu v
Andražu. Udeležilo se ga je 37 mladih. Tečaj za zlato značko se je začel konec meseca
decembra, ki pa se je zaključil 12. 1. 2014 v gasilskem domu Kapla. Na tem tečaju pa je
sodelovalo 25 mladih. Zahvaljujem se vsem predavateljem in inštruktorjem, ki so ta predavanja
naredili zanimiva in mladim vlili nova znanja.
GASILSKA ORIENTACIJA
Tekmovanje na nivoju GZ Žalec je bilo organizirano v GPO Žalec in sicer je bil organizator PGD
Kasaze-Liboje.  Na tem tekmovanju je sodelovalo rekordnih 72 ekip. Tekmovanje je bilo odlično
organizirano. Prve tri uvrščene ekipe so imele pravico nastopa na regijskem tekmovanju, ki ga je
organizirala naša zveza v Grižah.  Tudi to tekmovanje je bilo odlično organizirano, za kar gre
zahvala organizatorjem GPO Žalec. Osem ekip iz naše GZ si je pridobilo pravico do nastopa na
državnem tekmovanju, ki je bilo v Svetem Juriju ob Ščavnici. Rezultati državnega tekmovanja so
naslednji:

3. mladinke Braslovče
3. pripravnice Velika Pirešica
4. pionirke Velika Pirešica
4. mladinke Kapla-Pondor
5. pripravnice Andraž nad Polzelo
7. pripravniki Kapla-Pondor
17. pripravniki Velika Pirešica
29. pionirji Drešinja vas

GASILSKI KVIZ
Po opravljenih tekmovanjih na nivojih GPO, je kviz GZ Žalec organiziral MK PGD Braslovče in
GPO Braslovče v tamkajšnji osnovni šoli. Najboljše tri ekipe po kategorijah pionirjev, mladincev in
pripravnikov, so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki je bilo v Ljubnem ob Savinji 17. novembra.
Pravico do nastopa na državnem tekmovanju so si priborile tri ekipe iz naše zveze. Državno
tekmovanje se je odvijalo v Kidričevem . Rezultati državnega tekmovanja so naslednji;

1. mladinci Kapla-Pondor
4 . pripravniki  Kapla-Pondor
10. pionirji Drešinja vas

Potrebno je poudariti, da so mladinci iz PGD Kapla-Pondor v letu 2012  osvojili 2. mesto, v letu
2013 pa so stopili korak naprej in postali državni prvaki.

GASILSKA TEKMOVANJA
V letu 2013 se je odvijalo že osmo pokalno tekmovanje Savinjsko Šaleške regije. Na tekmovanjih
je tekmovalo iz naše zveze 24 ekip iz 11 gasilskih društev. V tem tekmovanju so bile organizirane
štiri tekme, po ena v vsaki GZ. Četrta tekma pokalnega tekmovanja in hkrati tekmovanje GZ
Žalec je potekalo v Ločici ob Savinji v organizaciji PGD Andraž in GPO Polzela. Skupni  rezultati
pokalnega tekmovanja so bili odlični.

1.  pionirke Andraž nad Polzelo
1. pionirji Drešinja vas
1. mladinke Andraž nad Polzelo
1. mladinci Drešinja vas
2. mladinci Andraž nad Polzelo



3. pionirji Andraž nad Polzelo
3. mladinke Braslovče

Prvo uvrščene ekipe  pokalnega tekmovanja so dobile pravico udeležbe na regijskem
tekmovanju, ki je bilo v Preboldu. Na tem tekmovanju so tekmovale tudi prve tri uvrščene ekipe
tekmovanja GZ Žalec, tako da je skupno iz naše zveze sodelovalo kar 15 enot. Na državno
tekmovanje, ki bo v letu 2014, so se uvrstile ekipe, ki so na regijskem nivoju dosegle prva tri
mesta. Iz naše zveze so se tja uvrstile naslednje ekipe:
1.  pionirji Velika Pirešica
1. mladinke Braslovče
2. pionirji Andraž nad Polzelo
2. mladinci Drešinja vas
3. pionirji Drešinja vas
3. mladinci Kapla-Pondor
Vsem ekipam želimo veliko športne sreče na državnem tekmovanju.

SREČANJE MLADINE
MK GZ Žalec je bila organizator dveh srečanj mladine. Prvo je bilo kopanje v Thermani Laško v
mesecu januarju, kjer je plavalo 231 otrok. Drugo pa je bilo planinsko obarvano, saj smo se
podali na kočo na Grohat na Solčavskem, tu pa je bilo 80 otrok planincev. Pri obeh srečanjih je
bilo prisotno dosti mentorjev, s tem so bili otroci v varnih rokah.

LETOVANJE MLADINE
Letovanje mladih v Osilnici na Kolpi se je odlično prijelo. Število udeležencev se iz leta v leto
povečuje. Otroci so nameščeni v domu, kjer imajo tudi organizirano prehrano. Z animatorji imajo
aktivnosti kot so plavanje v bazenu ali reki, pohodi, preživetje v naravi itd. Letovanje je
organizirano v dveh terminih, kjer imajo mentorji ključno vlogo.

DRUGE AKTIVNOSTI
Zbor mladih v letu 2013 je bil v gasilskem domu PGD Grajska vas v organizaciji MK domačega
društva z GPO Braslovče. Prisotnih je bilo 19 PGD.
Naši predstavniki so se udeležili posveta mentorjev v organizacije GZ Slovenije v Zrečah.
Na smučarskem tekmovanju Savinjsko Šaleške regije so tudi mladi imeli svojo kategorijo.
MK PGD Kapla-Pondor je bila organizator srečanja mentorjev, ki je bilo na Zajčevi koči.
Aktivno smo sodelovali pri izvedbi parade ob dnevu gasilca GZ Žalec in 100- letnici PGD
Gomilsko.

Zahvaliti se moram vodstvu GZ Žalec, predvsem pa strokovni sodelavki ter članom MK GZ Žalec,
ki vložijo zelo veliko napora v delo mladine GZ Žalec in svojih GPO.

Opažamo, da se število udeležencev vseh aktivnosti, ki se odvijajo v organizaciji MK GZ Žalec,
povečuje. Gotovo je to rezultat dobrega načrtnega dela MK v prejšnjem mandatu in le upam
lahko, da bomo v novem sestavu komisije,  njihovo delo tako uspešno nadaljevali.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ

Žalec, 6.3. 2014                                                                        Predsednik MK GZ Žalec
Milan Pustoslemšek, GČ II



Poročilo komisije za delo s članicami za leto 2013/2014

Zaradi volitev smo članice komisije z delom šele maja, a se vseeno lahko pohvalimo z nekaj
rezultati.

Pa naj za začetek predstavim komisijo za delo z gasilkami pri Gasilski zvezi Žalec. GPO Polzela
predstavlja Dragica Skornšek, GPO Braslovče Renata Završnik, GPO Tabor Dragica
Goropevšek,  GPO Vransko Anica Jagodic in jaz Mirjana LOVREK predstavljam GPO Žalec.
Članice komisije se redno sestajamo in naš plan izvajamo po programu.

25. maja 2013 se je nekaj naših članic udeležilo parade ob kongresu Gasilske Zveze Slovenije,
dve sva sodelovali v ešalonu članic, ostale pa v ešalonu naše regije.

14. junija smo v prostorih gasilskega doma Gotovlje izvedle posvet na temo GASILSKI ZNAK,
OZNAKE, ČINI IN POLOŽAJNE FUNKCIJE. Pri tem nam je pomagal poveljnik David Krk, za kar
se mu iskreno zahvaljujem.

31. avgusta smo se na povabilo Gasilske zveze Prebold udeležile pohoda gasilk na Hom. V
prijetnem druženju in lepem vremenu je dopoldne hitro minilo.

Ob dnevu gasilcev Gasilske zveze Žalec 14. Septembra smo sodelovale v paradi v Gomilskem.

5. oktobra smo v dvorani PGD Drešinja vas organizirale posvet na temo Temeljni postopki
oživljanja z uporabo defibrilatorja, postopek pri dušitvi s tujkom, krvavitve ter opekline. Predavala
je Lidija Krk, predsednica komisije za prvo pomoč. Pri praktičnih vajah pa ji  je pomagal Klemen
Cvirn. V sproščenem vzdušju pa smo malo poklepetale na temo Vzgoja osebnosti gasilec.

19. oktobra smo organizirale vsakoletno srečanje gasilk GZ Žalec in GZ Prebold in kljub zapletu z
dvorano smo prireditev, po poročanju udeleženk, izpeljale odlično.

Novembra sva se dve članici naše zveze udeležili posveta za članice GZS v Zrečah. Pridobljeno
znanje in izkušnje bova delile med naše članice. Moramo pa se pohvaliti, da je naša članica
Savina Naraks bila ena od predavateljic na tem posvetu.

Ker smo gasilke tudi dobre kuharice in rade postrežemo z okusnim in lepim pecivom, smo
decembra organizirale delavnico na temo peke peciva. Udeležba je bila nad pričakovanji. S
pomočjo slaščičarskega mojstra gospoda Janka Podveržena smo spekle in okrasile mignone in
torto.

Ker smo željne novih znanj in druženj, smo se februarja 2014 udeležile posveta Savinjsko-
Šaleške in Celjske regije. Ob predavanju Oskarja Neuvirta smo se nasmejale in tudi spoznale
kako modrost izkušenega gasilca.

Na tekmovalnem področju smo se udeleževale hitrostnih tekmovanj, ligaškega tekmovanja,
rezultat tega pa je, da sta se ekipe članice A iz Andraža in starejše gasilke Kapla Pondor uvrstile
na državno tekmovanje v naslednjem letu. Za dosežene rezultate vam iskreno čestitam.

Naša gasilska zveza ima 1020 gasilk (podatek; oktober 2013).

Od tega je:
- 105 operativnih gasilk
- 57 operativnih rezervnih gasilk
- 228 pripravnic
- 53 ostalih članic
- 134 podpornih članic
- 281 prostovoljnih gasilk
- 162 veterank



Po specialnostih je:
- 17 bolničark
- 22 mentoric mladine
- 4 predavateljice
- 8 sodnic
- 8 strojnic
- 3 uporabnice dihalnih aparatov
- 14 uporabnic radijskih zvez
- 3 vodje članic
- 13 informatičark

Po činih je:
- 212 gasilk
- 13 višjih gasilk
- 24 nižjih gasilskih častnic
- 4 gasilske častnice
- 4 višje gasilske častnice organizacijske smeri

Pregled aktivnosti članic v GZ Žalec 2013 (podatek 10. Januar 2014)
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ANDRAŽ 62 0 DA DA DA DA DA DA DA

ARJA VAS 20 3 DA DA DA DA DA

BRASLOVČE 25 4 DA DA DA DA

DOBRIŠA VAS - PETROVČE 28 0

DOBROVLJE 16 3 DA

DREŠINJA VAS 26 4 DA DA DA DA DA DA

GOMILSKO 115 3 DA DA

GOTOVLJE 8 3

GRAJSKA VAS 48 4 DA DA

GRIŽE 15 5 DA

KAPLA PONDOR 68 0 DA DA DA DA

KASAZE - LIBOJE 18 1 DA DA

LETUŠ 26 0

LEVEC 26 1 DA DA DA DA DA DA DA

LOČICA OB SAVINIJI 30 4 DA DA

LOČICA PRI VRANSKEM 22 5 DA DA

LOKE 49 0 DA DA DA

LOŽNICA PRI ŽALCU 6 0 DA

OJSTRIŠKA VAS -TABOR 61 3 DA



PARIŽLJE TOPOVLJE 21 7 DA DA DA

POLZELA 40 5 DA DA DA DA DA

PONIKVA PRI ŽALCU 47 2 DA DA DA DA

PREKOP-ČEPLJE-STOPNIK 50 0 DA DA DA DA DA

ŠEMPETER V SAV. DOLINI 21 6 DA DA DA DA DA

TEŠOVA 0 0

TRNAVA 27 0

VELIKA PIREŠICA 42 14 DA DA DA DA DA

VRANSKO 14 0 DA

VRBJE 32 6 DA DA

ZABUKOVICA 31 1 DA DA DA DA

ZAVRH PRI GALICIJI 35 0 DA DA DA DA

ŽALEC 33 8 DA DA DA DA DA

TN POLZELA 30 16 DA

1092 108

Dovolite mi, da se zahvalim vsaki gasilki posebej. Vem koliko truda in odrekanja je potrebno, da
nekje uspeš. Mi uspevamo kot prostovoljke, humanitarke, nekatere kot uspešne tekmovalke,
druge se raje družimo in se dobivamo na posvetih, srečanjih in izobraževanjih. Čeprav smo
različne, skupaj uspevamo.

Za konec pa velja posebna zahvala mojim kolegicam iz komisije, ki mi pomagajo pri vodenju
članic, a brez mojih mentoric, predhodnic Silve, Savine in Natalije ne bi šlo. Od vas sem
pridobivala znanje in izkušnje in trudila se bom, da bom čim bolj uspešno nadaljevala vaše delo.
Vem, da ne bo lahko, a s predlogi, pripombami in idejami vas, spoštovane kolegice, nam bo
uspelo.

V slogi je moč »NA POMOČ«.

Predsednica komisije za članice GZ Žalec
Mirjana LOVREK, VGČ org I

PREDLOG PLANA DELA KOMISIJE ZA ČLANICE ZA LETO 2014

VSEBINA PROGRAMA KRAJ
IZVEDBE DATUM ZADOLŽITEV

Sestanki komisije, razčlenitev programa Januar Predsednica komisije
Sprejem programa dela Komisije Marec GZ Žalec

Posvet članic SA-ŠA in Celjske regije PGD Lokarje
– GZ Šentjur 7.2.2014 Komisija SA-ŠA in Celjske

regije
Delavnica: kaligrafija Naknadno Komisija GZ Žalec
Udeležba na gledališki igri KD Andraž Andraž 8.3.2014 Komisija SA-ŠA
Pohod ob dnevu žena na Hom Hom 9.3.2014 Komisija GZ Žalec
Posvet za članice GZS Prebold 29.3.2014 Svet članic GZS

Delavnica ročnih spretnosti Ložnica pri
Žalcu 5.4.2014 Komisija GZ Žalec

Posvet članic GZ Žalec: medgeneracijsko
sodelovanje Savina NARAKS 10.5.2014 Komisija GZ Žalec

Medgeneracijsko srečanje članic in
veterank

PGD Šinkov
Turn (GZ
Vodice)

21.6.2014 Svet članic GZS



Planinski pohod  GZ Prebold in GZ Žalec GZ Žalec 30. avgust
2014

Komisija GZ Prebold, GZ
Žalec

Delavnice za članice (Prva pomoč,uporaba
ročnih gasilnih aparatov) 4.10.2014 Komisija za članice GZ

Žalec

Srečanje članic SA-ŠA regije Komisije za članice SŠ
regije (GZ Prebold)

Srečanje članic GZ Žalec in GZ Prebold GZ Prebold 3. sobota
oktobra

Komisija za članice GZ
Prebold

Objave v medijih Vse leto Članice komisije
Priprava in udeležba na tekmovanjih Po razpisu Poveljniki in mentorji PGD
Mentor mladine, uporabnik IDA, uporabnik
radijskih zvez, vodja članic,oziroma po
razpisu GZ Žalec in GZ Slovenije

Vse leto GZ

Sodelovanje z regijo, GZ, komisijami, PGD
izobraževanje članic, vodja članic, radijske
zveze

Vse leto Svet članic, Komisije

Udeležba na posvetu za predsednice
komisij GZS, regijski posvet Vse leto Predsednica in članice

komisije
Udeležba na svečanih prireditvah (Dan
gasilcev GZ, obletnica PGD, sosednjih GZ)

Na osnovi
vabil GZ, vodstva PGD

Delavnica: pecivo 29.11.2014 Komisija za članice GZ
Žalec

POROČILO
KOMISIJE O DELU KOMISIJE ZA VETERANE IN VETERANKE GZ ŽALEC

V letu 2013 je bila imenovana nova komisija za veterane in sicer iz GPO Braslovče Rudi
Sedovšek in Janez Kokovnik kot predsednik komisije, GPO Tabor Anton Jelen, GPO Polzela
Anton Mestinšek, GPO Vransko Ludvik Pikl in GPO Žalec Olga Kranjc ter Ivan Strahovnik.
Že v aprilu smo se člani komisije sestali in pregledali plan dela, ki ga je sestavila prejšnja
komisija. Komisija je imela lani štiri sestanke.
V juniju smo organizirali piknik veteranov v Vrbju. Na pikniku smo si ogledali učno pot ob ribniku
Vrbje, po njej sta nas vodila predsednik GZ Žalec Edvard Kugler in Borut Vaš, član PGD Vrbje.
Kasneje smo se zbrali pri domu krajanov Vrbje, kjer so domači gasilci pripravili pogostitev in
družabne igre. Zbralo se nas je 134 veterank in veteranov, kar je največ doslej. Prišlo je tudi 9
gostov - veterank in veteranov GZ Šmarje pri Jelšah.
Veteranke in veterani smo se udeleževali Florjanovih maš, raznih društvenih proslav in jubilejev.
Ob dnevu gasilcev GZ Žalec na Gomilskem smo imeli tudi svoj ešalon.

V mesecu oktobru smo izvedli srečanje veterank in veteranov v Taboru, kjer je bil predan prapor
veterank in veteranov GZ Žalec iz GPO Tabor v hrambo GPO Vransko. Na tem srečanju se nas
je zbralo preko 180 veterank in veteranov GZ Žalec. Prišli so pa tudi gostje iz GZ Šmarje pri
Jelšah, GZ Prebold in GZ Šaleške doline ter predstavniki GZ Žalec in SŠ regije. Kulturni program
so izvedli učenci OŠ Tabor ter ljudski godci in pevci Društva upokojencev iz Braslovč z imenom
Ajnzarji,  za kar se jim zahvaljujem. Velika  hvala  pa tudi gasilkam in gasilcem PGD Tabor-
Ojstriška vas, ki so nas postregli z jedačo in pijačo.

Predstavniki komisije smo se udeležili srečanj veterank in veteranov GZ Šmarje pri Jelšah v PGD
Kostrivnica pod Bočem, GZ Prebold v PGD Sveti Lovrenc in GZ Šaleške doline v Termoelektrarni
Šoštanj.
Na zadnji seji smo sprejeli plan dela za leto 2014 in ga poslali v potrditev upravnemu odboru
zveze, ki ga je tudi potrdil.



Skozi vse leto smo bili veteranke in veterani prisotni na meddruštvenih tekmovanjih, tekmovanjih
gasilskih zvez in na tekmovanjih GZ Slovenije. Veteranke in veterani s starimi ročnimi in
motornimi brizgalnami so sodelovali in organizirali tekmovanja za poklno tekmovanje SŠ regije.
Tekmovanja so bila izvedena v PGD Braslovče, PGD  Vransko, PGD Gotovlje, skupaj je bilo v
regiji sedem tekmovanj.
Za starejše gasilke in gasilce pa so organizirali tekmovanje v PGD Vrbje in PGD Kasaze- Liboje,
kjer so bili doseženi vidni rezultati. Tekmovanje GZ Žalec za starejše je bilo v Libojah, kjer so
naše enote dosegle lepe rezultate. Na regijskem tekmovanju je sodelovalo 6 naših enot, starejše
gasilke PGD Kapla Pondor so se uvrstile na državno tekmovanje.

Predsednik komisije sem bil prisoten na sejah upravnega odbora GZ Žalec in na sejah SŠ regije,
v kolikor sem bil povabljen
Na koncu bi se rad zahvalil članom komisije za prizadevnost ter vodstvu GZ Žalec in strokovni
sodelavki Sabini Sorčan za pomoč pri delu komisije.

Na pomoč!
Predsednik komisije za veterane GZ Žalec:

Janez Kokovnik, GA II

POROČILO O DELOVANJU
KOMISIJE ZA ZGODOVINO POŽARNEGA VARSTVA V LETU  2013

V letu 2013 je bila imenovana nova komisija za zgodovino požarnega varstva GZ Žalec za
petletni mandat 2013-2018 v naslednji sestavi:

Franc ČRETNIK PGD Kasaze-Liboje GPO Žalec
Milan ŠOŠTARIČ PGD Braslovče GPO Braslovče
Edvard JUG PGD Polzela GPO Polzela
Dejan LENKO PGD Loke GPO Tabor
Albert PREDOVNIK PGD Vransko GPO Vransko
Igor DOBRIŠEK PGD Braslovče GPO Braslovče
Danijel ŽAGAR PGD Drešinja vas GPO Žalec

Komisija je imela 1. sejo 8.5.2013 ob 17:00 v prostorih GZ Žalec, na kateri sem predsednik
komisije Franci Čretnik podrobno predstavil načrtovani program dela za mandat petih let,
razčlenjen po tekočih letih. Druga seja pa je bila 27.11.2013, kjer smo člani med drugim
pregledali deloma že zbrano gradivo v letu 2013.

Program dela je razdeljen v podskupine področja kronike zgodovine celotne gasilske dejavnosti
vseh gasilskih društev, zveze, regije in GZ Slovenije.

Področja zbiranja gradiva:
 SKUPŠČINE GZ ŽALEC
 PRAZNOVANJE DNEVA GASILCEV GZ ŽALEC IN JUBILANTOV PGD V GZ ŽALEC
 POŽARNO REŠEVALNE INTERVENCIJE – požari, neurje, poplave, plazovi in drugo v

območju 5 občin GZ Žalec, SŠ regije, GZ Slovenije
 IZOBRAŽEVANJE ČLANSTVA PGD, PIGD, GZ ŽALEC – gasilski tečaji, strokovni

posveti, posveti sodnikov, mentorjev, gasilske delavnice, posveti vodstev gasilskih društev
 GASILSKE POŽARNO REŠEVALNE DEMONSTRATIVNE PRAKTIČNE VAJE PGD,

PIGD, GZ ŽALEC
 GASILSKA TEKMOVANJA MLADINE PGD V GZ ŽALEC - SŠR (tekmovanja, orientacija,

kviz)
 GASILSKA TEKMOVANJA ČLANIC, ČLANOV, STAREJŠIH ČLANIC IN ČLANOV PGD,

PIGD V GZ ŽALEC, SŠR in GZS
 SREČANJA IN LETOVANJA MLADINE PGD GZ ŽALEC



 TRADICIONALNA SREČANJA STAREJŠIH GASILK IN GASILCEV GASILSKE ZVEZE
ŽALEC

 TRADICONALNA VSAKOLETNA SREČANJA IN POHODI GASILK – ČLANIC GZ
ŽALEC,  GZ PREBOLD, SŠR

 STROKOVNE EKSKURZIJE V GZ ŽALEC
 OSTALA GASILSKA DEJAVNOST GZ ŽALEC V TEKOČEM LETU – praznovanja

Florjana, zaključki, jubileji in druge gasilske prireditve
 ČLANKI – MEDIJI OBVEŠČANJA V LOKALNO ČASOPISJE CELOTNE GASILSKE

KRONIKE – DEJAVNOSTI PGD, PIGD, GZ ŽALEC
 JUBILANTI – PGD – PIGD – GZ ŽALEC
 JUBILANTI – GZ ŽALEC – GZ SLOVENIJE

Načrtovani program so člani komisije soglasno sprejeli, potrdil pa ga je tudi upravni odbor GZ
Žalec.
Delo in naloge članov komisije so se pričele izvajati v tekočem letu 2013, lahko rečem, da za
pričetek dela članov na tem področju kar zadovoljivo.
Oblika in metoda dela komisije naj bi bila vseskozi  posvečena temeljnemu cilju, to je zbiranju
gradiva novejše zgodovine – kronike na celotnem gasilskem področju dela v slikovnem in pisnem
gradivu kot tudi zbiranju vsega ostalega še neraziskanega gradiva, ki se še vedno nahaja
odmaknjeno, založeno, lahko rečemo pozabljeno po mnogih gasilskih društvih. Upam, predvsem
pa želim, da bo to, za zgodovino gasilstva na Slovenskem bogato gradivo, našlo pravo mesto na
ogled širši množici.

V letu 2013 smo člani komisije zbrali raznoliko gradivo v pisni kot tudi slikovni obliki, ki bo v celoti
pregledno in nazorno arhivirano v letu 2014 in kot tako razporejeno na za to določeno mesto v
našem gasilskem muzeju GZ Žalec, na katerega smo seveda lahko vsi gasilci ponosni.
Da pa je bilo delo komisije v letu 2013 uspešno, gre zahvala aktivnim članom komisije za
opravljeno delo in pa strokovni sodelavki Sabini Sorčan za administrativno pomoč pri delu
komisije. Zahvala pa tudi gasilskim društvom in vodstvu GZ Žalec za njihovo sodelovanje in
razumevanje te tako pomembne dejavnosti - zgodovine gasilstva, ki naj bo vsem nam gasilcem
za vzgled in v ponos.
Za delo je bilo v letu 2013 porabljenih preko 120 delovni ur.

Muzej GZ Žalec si je ogledalo nekaj manjših skupin, največja pa je bila skupina članic GZ Brežice
– 100 udeleženk.

Upam, da bomo s takšnim delom vsi člani komisije nadaljevali tudi v letu 2014 in tako uspešno
izvrševali zadane naloge po načrtovanem programu.

V letu 2014 pa pričakujemo še boljše uspehe dela na področju zgodovine, to je še več
sodelovanja in razumevanja predvsem gasilskih društev in  vseh članov komisije, ki so po GPO
zadolženi za svoje delo. Tako bomo skupaj obogatili našo kroniko gasilske zgodovine.

Vsi skupaj pa si seveda želimo tudi, da bi naš gasilski muzej z bogato zbrano zbirko končno le
našel svoje mesto v širšem prostoru na turističnem področju v občinah Spodnje Savinjske doline,
da ne bo »služil le samemu sebi«.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Predsednik komisije:
Franc Čretnik, GČ II



Poročila operativno področje za leto 2013

POROČILO POVELJNIKA GZ ŽALEC ZA LETO 2013

Spoštovane gasilke in gasilci, spoštovani gostje.
Za nami je prvo leto v mandatnem obdobju 2013 – 2018 in v skladu z zastavljenim planom so
potekale tudi aktivnosti na operativnem področju v naši gasilski zvezi. Aktivnosti so se vrstile ena
za drugo. Pomagali smo tistim, ki so potrebovali našo pomoč, se izobraževali, tekmovali,
vzdrževali gasilsko tehniko in opremo, izvajali dela na preventivnem področju in se tudi družili.
Poleg stalnih nalog si na začetku vsakega leta zadamo tudi nove, ki jih je potrebno izvesti v
skladu s pričakovanji. Leto, ki je za nami je uspešno nadaljevanje dela preteklih let. Prepričan
sem, da smo operativni gasilci dokazali, da znamo in zmoremo uspešno delovati na operativnem
kot tudi preventivnem področju. Z zadovoljstvom lahko poročam, da je sodelovanje 32 PGD in 1
PIGD  v Gasilski zvezi Žalec dobro. Žal pa je v preteklem letu z delovanjem prenehalo PIGD Aero
Šempeter.

Svoje poročilo bom v nadaljevanju razdelil na naslednja področja:
- intervencije
- strokovno usposabljanje
- gasilska tekmovanja
- preventivna dejavnost
- delo ostalih komisij in
- zaključek

Intervencije
Tako kot v preteklih letih so tudi lani naši gasilci skrbeli za ustrezno operativno pripravljenost in
izvajali intervencije v skladu s podpisanimi pogodbami o opravljanju lokalne javne gasilske službe
in v skladu z alarmnimi načrti posameznih občin. Prevažali so vodo, odpirali vrata stanovanj in še
kaj, vse z namenom pomagati pomoči potrebnim.
Z veseljem ugotavljam, da v letu 2013 ni bilo dogodka, v katerem bi bila potreba po sočasnem
aktiviranju vseh operativnih enot v naši GZ. V vseh primerih je bil odziv operativnih gasilcev hiter
in učinkovit. Pri vseh intervencijah v letu 2013 ni bilo zaznati bistvenih pomanjkljivosti oziroma
nepravilnosti. Skupno število intervencij v letu 2013, kjer so sodelovale naše enote, se je ustavilo
pri številu 158, vseh dogodkov na območju GZ Žalec pa je bilo 214. Posebej bi želel izpostaviti
posredovanje gasilskih enot ob neurju z močnim vetrom konec meseca julija, ki je zajelo
posamezna območja v vseh petih občinah naše GZ, vendar dogodek ni zahteval posredovanja
vseh operativnih enot PGD .
Pri izvajanju intervencij, gasilskih vaj in tekmovanjih je prišlo žal tudi do 5 lažjih poškodb
operativnih gasilcev. V nadaljevanju pa je v priloženi tabeli razvidna izvedba posameznih
intervencij in primerjava z letom 2012:

Vrsta intervencije Leto 2012 Leto 2013
Skupno število intervencij 226 214
Požari v naravnem okolju 38 31
Požari na objektih 25 34
Požari na prometnih sredstvih 6 11
Drugi požari (komunalni zabojniki, kmetijski stroji,…) 16 3
Prometne nesreče 75 59
Delovne in rudniške nesreče Ni podatka 5
Nesreče z nevarnimi snovmi Ni podatka 10
Zaprosila za tehnično pomoč 14 19
Močan veter, poplave, snegolomi, zaledenitve, visok sneg, toča 28 24
Iskanje pogrešanih oseb, pomoč obolelim osebam 4 3
Nenačrtne motnje oskrbe z elektriko, vodo,… 7 7
Drugi dogodki 13 8



Drugi dogodki: nesreče v železniškem prometu, sproščanje nevarnih plinov, nesreče pri športnih
in drugih aktivnostih, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev…
Za opravljeno delo izrekam vsem operativnim članom iskreno zahvalo, saj ste s svojim delom
pomagali ljudem v nesreči in s svojim ukrepanjem in strokovnim znanjem pripomogli k
zmanjšanju posledic nesreč.

Strokovno usposabljanje in izobraževanje
Strokovno usposabljanje in izobraževanje je poleg izvajanja operativnih nalog zanesljivo
najpomembnejše področje našega dela. Na začetku leta smo pripravili razpis izobraževanj na GZ
Žalec, ki se pripravi na osnovi potreb posameznih društev. Letni plan usposabljanja smo v celoti
realizirali.
Žal še vedno prihaja do nekaterih nevšečnosti pri prepoznih odjavah tečajnikov iz posameznega
tečaja in s tem povezanimi finančnimi stroški. Strošek tečaja je narejen na osnovi prijav, zato
zamujenih odjav ne moremo upoštevati. Postavljeni kriteriji so namenjeni izboljšanju strokovne
usposobljenosti posameznega operativnega člana, saj bomo le tako v bodoče kos vsaki
zastavljeni nalogi. Žal pa je precej drugače na nivoju GZS kjer je kar nekaj društev zopet izpadlo
iz sistema specialističnega usposabljanja ( IDA, NS, TRE, GNP, usposabljanje za motorno
žago…) Usposabljanja za specialnosti in obnovitvena usposabljanja specialnosti morajo postati
stalnica v usposabljanju prostovoljnih gasilcev, zato je nujno potrebno zagotoviti zadostno število
prostih mest na omenjenih tečajih. Vodstveni kader GZ , GPO in poveljniki osrednjih enot so se
usposabljali na tečaju za vodenje velikih intervencij, možni vodje intervencij iz posameznih PGD
pa na učni delavnici vodenja intervencij, kar bomo v letošnjem letu nadgradili z izvedbo taktičnih
vaj v posameznih PGD.
Pomemben segment usposabljanja predstavljajo tudi številne opravljene vaje v posameznih
društvih in GPO, ki so bile podprte z ustreznimi dokumenti. Osrednje vaje GZ Žalec nismo izvedli.
Za kvalitetno delo je potrebno pohvaliti komisijo za strokovno vzgojo, predvsem pa inštruktorje,
predavatelje in strokovno sodelavko GZ Žalec Sabino Sorčan. V nadaljevanju pa je iz priloženih
tabel razvidna udeležba na posameznih tečajih v organizaciji GZ Žalec ali GZS:

Osnovni tečaj 107

Nadaljevalni tečaj 68

Tečaj za uporabnika radijskih postaj 39

Tečaj za strojnika 31

Usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov-modul A 5

Usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov-modul B 3

Tečaj za uporabnika dihalnega aparata 10

Obnovitveni tečaj za uporabnike dihalnega aparata 17

Tečaj za tehničnega reševalca 7

Obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca 3

Tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi 2

Obnovitveni tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi 3

Tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko športnih disciplin 12

Tečaj za informatika 1

Tečaj za mladino za bronasto značko preprečujmo požare 37

Tečaj za mladino za srebrno značko preprečujmo požare 55

Praktične vaje na Igu 23



Usposabljanje bolničarjev 34

Učna delavnica vodenje intervencij 110

SKUPAJ 567

Gasilska tekmovanja
Gasilska tekmovanja so namenjena pridobivanju in preverjanju strokovne in fizične sposobnosti
gasilcev ter  spoznavanju, druženju in izmenjavi medsebojnih izkušenj. V tekmovalne enote so
vključeni tako najmlajši kot tudi starejši, v tekmovalnem procesu pa imajo pomembno vlogo
mentorji in tudi sodniki, zato smo za njih organizirali posvet sodnikov in mentorjev. Tekmovanje
GZ Žalec  v letu 2013 smo organizirali v Braslovčah za člane in članice A in B, tekmovanje
mladine pa v Ločici ob Savinji in je bilo združeno s pokalnim tekmovanjem mladine SŠR.
Tekmovanje starejših gasilcev in gasilk je potekalo v sklopu društvenega tekmovanja v PGD
Kasaze – Liboje. Na članskem tekmovanju je nastopilo 74 enot, na tekmovanju mladine 37 enot
iz samo 20 PGD, kar je zaskrbljujoč podatek. Tekmovanja starejših se je udeležilo 10 enot.
V okviru GZ Žalec je potekalo tudi ligaško tekmovanje članov in članic. Organizatorji tekmovanj
so bili: PGD Drešinja vas, PGD Letuš, PGD Levec, PGD Braslovče in PGD Polzela. Posamezni
organizatorji so tekmovanja izvedli na visokem nivoju.
V letu 2013 je potekalo tudi izbirno tekmovanje za gasilsko olimpijado v Franciji. V procesu
priprav sta sodelovali tudi tekmovalni enoti mladincev in mladink PGD Andraž, ki pa jima je le
malo zmanjkalo za nastop na gasilski olimpijadi.
V Sečovljah je potekalo vsakoletno srečanje gasilskih enot rudnikov in energetikov Slovenije –
GERES. Tudi na tem tekmovanju so se enote iz naše GZ odlično odrezale saj so starejši gasilci
in gasilke PGD Kasaze – Liboje in člani B PGD Zabukovica osvojili 1. mesto.
Tekmovanje na nivoju SŠR je bilo za gasilsko mladino v Preboldu, za člane, članice ter starejše
gasilce pa v Rečici ob Savinji. Najboljše tekmovalne enote se bodo udeležile državnih tekmovanj,
ki bodo v letošnjem letu.
Na nivoju SŠR je potekalo tudi pokalno tekmovanje starih ročnih in motornih brizgaln. V naši GZ
so takšno tekmovanje izvedli v PGD Gotovlje, PGD Braslovče in PGD Vransko.
Požrtvovalnim organizatorjem vseh tekmovanj GZ in ligaških tekmovanj in tekmovalni komisiji GZ
Žalec se za opravljeno delo najlepše zahvaljujem. V nadaljevanju pa so predstavljeni
najpomembnejši rezultati posameznih tekmovanj:

REZULTATI ENOT IZ GZ ŽALEC NA GASILSKIH TEKMOVANJIH VIŠJEGA RANGA V LETU
2013

POKALNO TEKMOVANJE GZ SLOVENIJE 2013
 šest oziroma sedem tekmovanj
 sodelovala 4 gasilska društva

18. Drešinja vas Starejši gasilci
19. Žalec Starejši gasilci
20. Kasaze-Liboje Starejši gasilci
21. Polzela Starejši gasilci



REGIJSKO TEKMOVANJE 2013 (uvrstitev na državno tekmovanje 2014)

POKALNO TEKMOVANJE MLADINE SŠ REGIJE 2013 – uvrstitve med najboljše 3
 štiri tekmovanja, navedene ekipe so bile vsaj na treh tekmovanjih
 sodelovalo 24 ekip iz 11  gasilskih društev

POKALNO TEKMOVANJE STARIH BRIZGALN SŠ REGIJE 2013
 sedem tekmovanj, navedene ekipe so se udeležile vsaj 4 tekmovanj
 sodelovalo 5 gasilskih društev

Preventivna dejavnost
Kot nam že samo ime preventiva pove, je naše osnovno poslanstvo preprečevanje požarov in
zaščita pred njimi, kar je zelo pomemben dejavnik naše organizacije, zato je prav, da se
preventivno delo in vzgoja začne že pri najmlajših, zato so v posameznih PGD organizirali
naslednje aktivnosti:

 pregled ročnih gasilnih aparatov za krajane,
 meritve in preizkus delovanja hidrantov in opreme v hidrantnih omaricah,
 tlačni preizkus cevi,
 obisk učencev OŠ in malčkov v vrtcih
 preglede hmeljskih sušilnic

K dobremu preventivnemu delu in požarni varnosti pa pripomore tudi številno članstvo, ki je
vključeno v razne oblike dela v posameznih PGD.

1. Velika Pirešica pionirji
1. Braslovče mladinke
1. Andraž nad Polzelo Članice A
1. Andraž nad Polzelo Člani A
2. Andraž nad Polzelo pionirji
2. Drešinja vas mladinci
2. Dobrovlje Člani A
2. Levec Člani B
3. Drešinja vas pionirji
3. Kapla Pondor mladinci
3. Kapla Pondor Starejše gasilke

1. Andraž pionirke

1. Drešinja vas pionirji
1. Andraž mladinke

1. Drešinja vas mladinci

2. Andraž mladinci
3. Andraž pionirji
3. Braslovče mladinke

1. Požarna bramba Vransko Ročne brizgalne - moški

2. Kapla Pondor Motorne brizgalne - ženske

3. Braslovče Ročne brizgalne - moški

3. Kapla Pondor Motorne brizgalne - moški

4. Letuš Ročne brizgalne - moški

6. Gotovlje Motorne brizgalne - moški



Delo ostalih komisij
Komisija za gasilsko tehniko
Bolj ali manj uspešno smo zaključili opremljanje z gasilsko zaščitno in reševalno opremo v
obdobju 2009 – 2013, pred nami pa je novo obdobje, ki pred nas postavlja nove izzive. Izdaja
soglasij za nabavo posameznih vozil in opreme je potekalo tekoče tako, da so se lahko društva
prijavila na razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil.
Ocenjujem, da so gasilska vozila in ostala zaščitna oprema na primernem nivoju, bo pa v bodoče
vsekakor potrebno nadaljevati vsaj z istim tempom nabav in posodobitev. Skupen nastop PGD iz
GPO Žalec, Polzela in Tabor po enotnem zavarovanju je prinesel željen rezultat, saj so društva
uredila še kvalitetnejša zavarovanja.

Komisija za gasilstvo v gospodarskih družbah
Težka gospodarska situacija otežuje delo še edinemu PIGD, ki deluje po svojih najboljših močeh.
Žal jim na GZ Žalec ne moremo pomagati drugače kot s strokovno in tudi moralno podporo.
Komisija je pridobila seznam objektov z nameščenimi sončnimi elektrarnami in pripravila popis
gospodarskih subjektov, ki so zavezani za pripravo požarnega načrta.

Komisija za radijske zveze
Redno se opravljajo tedenski preizkusi delovanja UKW radijskih zvez, pripravil se je nov radijski
imenik za GZ Žalec. Žal v letu 2013 nismo s strani URSZR prejeli sredstev radijskih zvez tako, da
je opremljenost operativnih gasilcev s pozivniki v nekaterih sredinah alarmantno. To težavo v
posameznih društvih rešujejo z uvedbo vzporednega alarmiranja z različnimi dodatnimi sistemi, ki
pa jih je potrebno plačevati.

Komisija za prvo pomoč
Na področju dela komisije za prvo pomoč so člani komisije bili prisotni na vseh tekmovanjih v
organizaciji GZ Žalec ( mladina, člani, starejši ),  na orientaciji GZ Žalec in SŠR, na kvizu mladih
GZ v Braslovčah in na praznovanju dneva gasilcev GZ Žalec na Gomilskem. Sodelovali so na
gasilskem tekmovanju v sklopu dnevov ZiR v Velenju, na praznovanju 110 let PGD Gotovlje in
pripravili del programa posveta za članice v Drešinji vasi. Izvedli so delavnico za bolničarje,
katere je udeležilo 34 gasilcev – bolničarjev.  Na letovanju mladine sta mlade vseskozi spremljala
bolničarja, vsak v svojem terminu. V mesecu maju je komisija pripravila predstavitev dela
gasilcev – bolničarjev na paradi učenja v Žalcu. Komisija je svojo opremo, s katero razpolaga,
dopolnila še s prstnim pulznim oksimetrom.

Komisija za ukrepanje pri nevarnih snoveh in komisija za tehnično reševanje
Komisiji se v letu 2013 formalno nista sestali. So se pa posamezni člani komisij udeležili različnih
aktivnosti kot so:

- usposabljanje gasilcev za ukrepanje ob prometnih nesrečah – HRS ( 2 člana )
- posvet TRE v Postojni ( 5 članov )

Komisija za  naprave za zaščito dihal
Pravilno servisirana in vzdrževana oprema za zaščito dihal je ključnega pomena za varovanje
operativnih gasilcev. Komisija se v letu 2013 formalno ni sestala. Je pa to področje, kateremu je
potrebno na nivoju posameznih PGD posvečati največjo pozornost in redno skrbeti za ustrezne
preglede samih naprav, zdravniške preglede nosilcev IDA in samo fizično pripravljenost
posameznikov.

Komisija za nabavo ALK
Zaradi iztrošenosti in nujnosti zamenjave obstoječega vozila za gašenje in reševanje iz višin PGD
Žalec smo na poveljstvu GZ Žalec imenovali komisijo in pričeli s skupnim projektom vseh občin v
Spodnji savinjski dolini ( Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko, Žalec in Prebold ) za zamenjavo
dotrajane ALK. Pripravili in predstavili smo različne variante županom sodelujočih občin. Po
večkratnih pogovorih smo določili višino razpoložljivih sredstev in okviren načrt financiranja.
Upam, da bo za skupno varnost občanov tudi to področje kmalu rešeno z nakupom rabljenega
ustreznega vozila iz tujine.



Zaključek
V letu 2013 smo na zahtevo župana občine Vransko opravili pregled usposobljenosti in
opremljenosti operativnih gasilskih enot v GPO Vransko. Zahtevano poročilo smo posredovali
občini Vransko z željo, da se bo stanje opremljenosti in tudi usposobljenosti izboljšalo. Skupaj s
člani GPO Žalec smo obiskali PGD Dobriša vas- Petrovče in s podobnimi obiski bomo nadaljevali
tudi v prihodnje.
Vsekakor je potrebno opozoriti in tudi spodbuditi vodstva v posameznih PGD za večjo aktivnost
pri pridobivanju in usmerjanju mladih v gasilske vrste. Mladina je naša bodočnost.
Verjamem, da smo v preteklem letu naredili veliko dobrega, da smo izpeljali naloge v skladu s
sprejetim programom dela in da smo kljub nekaterim pomislekom o imenovanju namestnika
poveljnika zadovoljili potrebe vseh.
Zahvaljujem se posameznim občinam in njihovim županom za sodelovanje in podporo na
operativnem področju, namestniku poveljnika in poveljnikom GPO za tvorno sodelovanje in
delavcem URSZR  zaposlenim v Regijskem centru za obveščanje Celje.

Vsem, ki ste pripomogli k našim skupnim uspehom se še enkrat iskreno zahvaljujem in vas vse
pozdravljam z gasilskim pozdravom

NA POMOČ!

Poveljnik GZ Žalec:
David KRK, VGČ II

Poročilo komisije za tekmovanja

V lanskem letu smo imeli tri sestanke. Na prvem sestanku smo se dobili v novem sestavu, ker je
pač bilo novo volilno obdobje. Od prejšnje sestave ni veliko sprememb, ker je tudi komisija prej
delala v redu tako, da bi bilo brez potrebe kaj veliko spreminjati. Zamenjal se je pomočnik
poveljnika za tekmovanje, ker je prejšnji prevzel vodenje celotne operative v zvezi, namesto
njega pa sem bil jaz predlagan za novega pomočnika poveljnika za tekmovanje. Tako da smo na
prvem sestanku naredili plan za leto 2013 in razdelili razne zadolžitve.
Kajti v lanskem letu smo imeli že kar na začetku veliko dela, saj je bilo najprej treba organizirati
člansko tekmovanje, ki smo ga nato tudi izvedli v Braslovčah. Pred samim tekmovanjem smo
imeli še en sestanek, da smo izžrebali tekmovalne enote in uredili časovnico. Sami člani komisije
tudi vedno pomagamo pri postavitvi tekmovalnega prostora in tako je bilo tudi v tem letu.
Druga večja naloga pa je bila pomoč pri organizaciji članske lige GZ Žalec. V ligi je bilo
organiziranih pet tekmovanj: Drešinja vas, Letuš, Levec, Braslovče in zaključek na Polzeli. Na
vsakem tekmovanju smo zagotovili tudi predstavnika GZ Žalec, tako da je vse potekalo po
predpisih.
Tretja večja naloga pa je bila organizacija pokalnega tekmovanja Savinjsko Šaleške regije za
mladino in tekmovanje mladine GZ Žalec, ki je letos bilo v Ločici ob Savinji v organizaciji GPO
Polzela. Po mojem mnenju smo tekmovanje zelo dobro organizirali.
V sami komisiji je prišlo še do predlogov za razširitev komisije, da iz vsakega poveljstva
predlagajo še enega predstavnika. Tako se je komisija razširila, da lahko v leto 2014 naredimo še
mali napredek kajti komisija je bolj številčna in tudi delo se bo lažje razdelilo in upam tudi
uspešno opravilo.
Mislim, da smo leto, ki se je končalo, uspešno zaključili.

NA POMOČ!

Polzela 12.03.2014 Predsednik komisije za tekmovanje:
Aleksander Koler, VGČ I



Poročilo komisije za gasilsko tehniko za leto 2013

Na prvi seji komisije za gasilsko tehniko, dne 22.5.2013, smo sprejeli in potrdili plan dela komisije
za leto 2013.
To je:

 Popis opreme za širšo uporabo
 Popis tehnike in večje opreme
 Analiza dobljenih podatkov
 Osveščanje gasilskih društev za optimalno nabavo opreme

Komisija je obravnavala 4 vloge gasilskih društev, ki so prejela namenska sredstva od Uprave za
zaščito in reševanje ob visokih jubilejih za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme. In sicer:

 PGD Gotovlje – 4 zaščitne obleke – poda se pozitivno mnenje
 PGD Gomilsko – GVM-1 – na vlogi je podan podatek o posadki 1+7, ki ni

predpisana za to vozilo, zato se društvu pošlje obvestilo o dopolnitvi vloge z
dodatnimi podatki

 PGD Arja vas – motorna brizgalna Rosenbauer Fox III – poda se pozitivno mnenje
 PGD Ojstriška vas-Tabor – oprema za prvo pomoč – poda se pozitivno mnenje.

Tekom leta so na komisijo prispele 3 vloge za izdajo mnenj komisije ob nakupu gasilske tehnike.
In sicer:

 PGD Vransko- mnenje ob nakupu vozila GVC 16/25- poda se pozitivno mnenje,
 PGD Zabukovica- mnenje ob nakupu vozila GVGP1- poda se pozitivno mnenje,
 PGD Drešinja vas- mnenje ob nakupu vozila GVM1- zadeva še ni zaključena.

Pripravili smo ponudbo za opravljanje vozniškega izpita kategorije BE, koda 96, C inC1.

Ob koncu leta smo realizirali opravljeno delo in nezaključene zadeve dodali k planu za leto 2014,
in ta je:

1. Podajanje mnenj k nabavi opreme in tehnike
2. Popis tehnike in večje opreme s pripravo obrazca za popis
3. Organizacija delavnice za strojnike – tema poplave
4. Organizacija usposabljanja orodjarjev
5. Skupna nabava opreme - osveščanje gasilskih društev za optimalno nabavo opreme
6. Spremljanje novosti na področju opreme in tehnike in obveščanje gasilskih društev o tem

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«.
Predsednik komisije:
Peter Jezernik, VGČ I

POROČILO KOMISIJE ZA PRVO POMOČ ZA LETO 2013

Ker je bilo leto 2013 volilno leto, sem postala predsednica komisije ter dobila nove člane v
komisijo. GPO Žalec predstavlja Vasle Jure, GPO Braslovče predstavlja Jus Sašo, GPO Polzela
predstavlja Ločičnik Mateja, GPO Vransko predstavlja Golavšek Matic in GPO Tabor predstavlja
Ribič Blaž.
Komisija je imela v lanskem letu dve seji. Na prvi seji smo se predstavili člani komisije ter naredili
plan dela. Na drugi seji smo se dogovorili za izvedbo delavnice za bolničarje ter nabavo opreme.
Komisija se ja opremila z naprstnim pulznim oksimetrom.
Uspešno poteka izposoja testnega AED in lutke vsem PGD, ki izvajajo vaje iz TPO v svojih
društvih.



8.11.2013 smo izvedli delavnico za bolničarje, ki je potekala v Vrbju. Ker se gasilci v današnjem
času vse bolj srečujemo z nudenjem prve pomoči na intervencijah, smo na delavnico povabili
izkušene inštruktorje iz NMP Celje, ki so nam z veseljem podali svoje znanje. Teme so bile
snemanje čelade, imobilizacijska sredstva - opornice, trikotna ruta, zajemalna nosila z UOG, na
koncu pa smo vse združili še v skupno vajo. S strani inštruktorjev smo bili za izvedeno delo
pohvaljeni. Delavnice se je udeležilo 34 udeležencev iz štirih GPO.
Skozi leto smo se udeleževali vseh aktivnosti v organizacije GZ Žalec;

 Člansko tekmovanje GZ Žalec v Braslovčah (Jure V., Sašo J.)
 Orientacija GZ Žalec v Libojah (Klemen C.)
 Letovanje mladine GZ Žalec,Kolpa (Matic G., Iztok. D.)
 Tekmovanje starejših gasilcev in gasilk v Libojah (Klemen C. Lidija K.)
 Praznovanje 110 let PGD Gotovlje (Mateja L., Lidija. K)
 Orientacija SŠR v Grižah (Mateja L., Lidija K.)
 Dan gasilcev GZ Žalec na Gomilskem (Rok U., Lidija K.)
 Tekmovanje mladine GZ Žalec na avto poligonu Ločica ob Savinji (Sašo J.)
 5. Dnevi zaščite in reševanja v Velenju (Iztok D., Klemen C.)
 Posvet članic v Drešinji vasi  (Klemen C., Lidija K.)
 Kviz GZ Žalec v Braslovčah (Sašo J.)
Kljub novemu mandatu in z imenovanjem novih članov komisije se je ponovno pojavil problem
s kandidatom iz GPO Tabor. Razumljivo je da so nam službe na prvem mestu, vendar se
moramo zavedeti, da v kolikor se odločimo za sodelovanje, potem je potrebno tudi izvajati
določene naloge, ki jih ta komisija izvaja.
Na tekmovanjih in prireditvah večjih poškodb nismo zabeležili in si želim, da tako ostane še
naprej.

Z gasilskim pozdrav NA POMOČ!
Predsednica komisije za PP

Lidija Krk, GČ

POROČILO O DELU KOMISIJE
ZA GASILSTVO V GOSPODARSKIH DRUŽBAH V LETU 2013

Komisija v sestavi  Boštjan Potočnik, Rok Jager, Davorin Drnolšek, Darko Jazbec, Vid
Blagotinšek, Marko Križnik in Aleksander Jelen se je v letu 2013 sestala 1x in sicer

 21.05.2013

Izvedene naloge naše komisije v letu 2013:

 Predstavitev smernic za delo komisije v letih 2013-2018
 Pridobili podatke za kasnejšo obdelavo o gospodarskih subjektih, ki so zavezani za

pripravo požarnega načrta
 Pridobili seznam subjektov, ki imajo nameščene sončne elektrarne ( MFE ) v sodelovanju

z Elektro Celjem

Predsednik komisije za
gasilstvo v gospodarskih družbah

Aleksander Jelen, VGČ I



PREDLOG PROGRAMA DELA GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2014

STROKOVNO OPERATIVNO PODROČJE
NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN

1. Sodelovanje GZ pri organizaciji, razvoju in delu
prostovoljnih gasilskih enot in gasilskih poveljstev občin:
 operativna organiziranost
 kadrovska sposobnost
 opremljenost z gasilsko zaščitno in reševalno

opremo v skladu z merili
 operativna pripravljenost
 nadzor nad opravljanjem javne gasilske službe

Poveljnik
Poveljniki GPO

Upravni odbor
Posamezne
komisije
Strokovna služba

celo leto

2. Organizacija strokovnih posvetov poveljnikov gasilskih
poveljstev občin in PGD – po potrebi

Predsednik
Poveljnik

Upravni odbor
Poveljstvo GZ
Strokovna služba

I. in II.
polletje

3. Pomoč pri organizaciji strokovnega dela  poveljstev
PGD in GPO  ter sodelovanje pri vodenju in analizah
večjih gasilskih intervencij

Poveljnik
Poveljniki GPO

Poveljstvo GZ
Strokovna služba

celo leto

4. Sodelovanje in povezovanje z gospodarskimi subjekti
na področju GZ, usklajevanje operativnih načrtov in
formiranje skupnih operativnih enot

Poveljnik Poveljstvo GZ
Komisije
Strokovna služba

celo leto

5. Zbiranje podatkov in urejanje dokumentov o
sodelovanju gasilskih enot na velikih intervencijah in
posredovanje pristojnim službam in ustanovam

Predsednik
Poveljnik

Strokovna služba po potrebi

6. Strokovna pomoč PGD in PIGD pri uveljavljanju Pravil
gasilske službe

Poveljnik Poveljstvo GZ
Strokovna služba

celo leto

7. Strokovna pomoč pri izvajanju vseh vrst zavarovanj v
gasilski organizaciji

Predsednik
Poveljnik

Upravni odbor
Strokovna služba

celo leto

8. Priprava operativnih navodil pri zavarovanju - kako
postopati ob nastanku škodnega primera

Predsednik
Poveljnik

Upravni odbor
Strokovna služba

celo leto

9. Priprava operativnih navodil za zavarovanje za primer
poškodbe pri delu

Predsednik
Poveljnik

Upravni odbor
Strokovna služba

celo leto

10. Aktivnosti za izboljšanje statusa prostovoljnega gasilca:
 Spremljanje aktivnosti GZS na tem področju in

obveščanje
 Nadaljevanje dogovorov z raznimi podjetji za

popuste

Predsednik
Poveljnik

Upravni odbor celo leto

11. Spremljanje razvoja opreme in tehnike Poveljnik
Komisije

Poveljstvo GZ
Komisije

celo leto

12. Obveščanje in pomoč gasilskim društvom pri prijavi na
razpis za:
 sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in

reševalne opreme
 sofinanciranje zdravniških pregledov
 ostale razpise - po potrebi

Predsednik
Poveljnik

Strokovna služba celo leto

13. Obveščanje in pomoč gasilskim društvom pri prijavi na
razpis za sofinanciranje mladinskih projektov iz
sredstev gasilske znamke

Predsednik
Predsednik MK

Strokovna služba celo leto

14. Preimenovanja v čine
-sprejem, obdelava in potrditev predlogov v pristojnosti
zveze
-posredovanje predlogov v obravnavo GZS
-izdelava odločb in diplom, pošiljanje le-teh gasilskim
društvom

Vodstvo zveze Upravni odbor
Strokovna služba

celo leto

15. Oblikovanje programov dela posameznih komisij pri
poveljstvu in redno sestajanje komisij

Poveljnik
Komisije

Poveljstvo GZ
Komisije

celo leto

16. Sodelovanje z Regijskim centrom za obveščanje,
Policijo in Reševalno službo - NMP

Vodstvo zveze Vodstvo zveze
Strokovna služba

celo leto

17. Vpisi v program Vulkan
-vpis tečajev, činov, odlikovanj
-vpisi in spremembe podatkov, ki so v pristojnosti zveze

Vodstvo zveze Strokovna služba celo leto



NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN
18. Druge operativne naloge, ki bodo nastale pri delu zveze

oz. bodo prenesene na zvezo
Vodstvo zveze Upravni odbor

Strokovna služba
celo leto

19. NALOGE NA PODROČJU ZVEZ
Spremljanje in preverjanje priprave ter izvedbe
operativnih načrtov in načrtov alarmiranja v PGD,
gasilskih poveljstvih občin  in GZ

Poveljnik Poveljstvo GZ
in GPO ter PGD
Komisija za zveze

celo leto

Redno preverjanje delovanja radijskih postaj (vsak
petek - GZ Žalec) in pozivnikov (ob sobotah – ReCO)

Poveljstvo GZ
in GPO ter PGD,
Komisija za zveze

Celo leto

Pregled in osvežitev sistema obveščanja in aktiviranja
gasilskih enot

Poveljnik Poveljstvo GZ
in GPO ter PGD

Komisija za zveze

celo leto

20. INDUSTRIJSKO GASILSTVO
Spremljanje delovanja in pomoč pri delovanju gasilskih
enot v industriji

Pomočnik
poveljnika za
gasilstvo v
gospodarskih
družbah

Poveljstvo GZ
Pomočnik
poveljnika za
GOSP
Strokovna služba

Celo leto

Spremljanje in izvajanje novih Meril za razvrščanje
industrijskih gasilskih enot in strokovna pomoč pri
izvajanju teh meril

Pomočnik
poveljnika za
gasilstvo v
gospodarskih
družbah

Poveljstvo GZ
Pomočnik
poveljnika za
GOSP
Strokovna služba

Celo leto

Aktivno vključevanje in sodelovanje industrijskih
gasilcev na strokovno-operativnem področju

Pomočnik
poveljnika za
gasilstvo v
gospodarskih
družbah

Poveljstvo GZ
Pomočnik
poveljnika za
GOSP
Strokovna služba

Celo leto

21. NALOGE NA PODROČJU INFORMATIKE
Analiza izvajanja nalog na področju informatike na
nivoju PGD in pomoč PGD in PIGD pri uporabi
informacijskega sistema

Predsednik GZ Upravni odbor
Strokovna
sodelavka

celo leto

Redno osveževanje spletne strani GZ Žalec in tekoča
objava vseh aktualnih informacij, vzdrževanje sistema
informatizacije

Predsednik GZ Upravni odbor
Strokovna
sodelavka

celo leto

Sodelovanje pri analizi in izdelavi tekočih poročil s
pomočjo računalniških programov

Predsednik GZ Upravni odbor
Strokovna
sodelavka

celo leto

Sodelovanje in povezava z drugimi informacijskimi
sistemi na nivoju države

Predsednik GZ Upravni odbor
Strokovna
sodelavka

celo leto

22. NALOGE NA PODROČJU TEKMOVANJ
Organizacija posveta sodnikov in mentorjev Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ

Komisija za TEK
april 2014

Priprava razpisa za organizatorje in enote za
tekmovanje GZ Žalec in člansko ligo GZ Žalec

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ
Komisija za TEK
Strokovna služba

februar
2014

Člansko tekmovanje GZ Žalec Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ
Komisija za TEK

Tekmovanje mladine GZ Žalec Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ
Komisija za TEK

Pomoč pri pripravah enot in sodelovanje na državnem
gasilskem tekmovanju

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ
Komisija za TEK

Sodelovanje sodnikov na pokalnem tekmovanju za
mladino SŠR

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ
Komisija za TEK

Pomoč pri organizaciji ligaškega tekmovanja članov in
članic

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ
Komisija za TEK

celo leto

Pomoč pri organizaciji pokalnega tekmovanja s staro
gasilsko tehniko

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ
Komisija za TEK

celo leto

Sodelovanje komisije za tekmovanja z ostalimi
komisijami GZ Žalec (MK,…)

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ
Komisija za TEK

celo leto

23. NALOGE NA PODROČJU GASILSKE TEHNIKE
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Smiselnost oz. namembnost tehnike po GPO –
specializacija – svetovanje in pomoč

Poveljnik
Komisija za
gasilsko tehniko

Poveljstvo GZ
in GPO
Komisija za GT

celo leto

Spremljanje novosti na področju tipizacije in spremljanje
razvoja gasilske tehnike ter seznanjanje gasilskih
društev z novostmi

Poveljnik
Komisija za
gasilsko tehniko

Komisija za GT celo leto

Pregled gasilskih društev v zvezi in popis gasilske
tehnike

Poveljnik
Komisija za
gasilsko tehniko

Poveljstvo GZ
Komisija za GT

celo leto

Priprava strokovnih mnenj ob nabavi gasilske opreme in
tehnike

Poveljnik
Komisija za
gasilsko tehniko

Poveljstvo GZ
Komisija za GT

celo leto

24. NALOGE NA PODROČJU NEVARNIH SNOVI
Priprava preglednice industrijskih obratov, ki imajo
visoko nevarnost za nesrečo z nevarno snovjo

Poveljnik
Predsednik
komisije NS

Poveljstvo GZ
Komisija za
nevarne snovi

celo leto

Načrt ZiR ob nesrečah z nevarnimi snovi za GZ Žalec Poveljnik
Predsednik
komisije NS

Poveljstvo GZ
Komisija za
nevarne snovi

celo leto

Aktivna vloga pri organizaciji dela na terenu v primeru
pandemije ali epidemije

Poveljnik
Predsednik
komisije NS

Poveljstvo GZ
Komisija za NS

celo leto

Spremljanje dogodkov v zvezi z nesrečami z nevarno
snovjo

Poveljnik
Predsednik
komisije NS

Poveljstvo GZ
Komisija za NS

celo leto

Spremljanje aktivnih postopkov gasilskih enot pri
posredovanju ob nesrečah z nevarno snovjo (PIRS
postopek)

Poveljnik
Predsednik
komisije NS

Poveljstvo GZ
Komisija za NS

celo leto

Evidenca in oprema za nevarne snovi po PGD in GPO
– dokončanje in analiza

Poveljnik
Predsednik
komisije

Poveljstvo GZ
Komisija za NS

celo leto

Sodelovanje s strokovno tehničnimi institucijami Poveljnik
Predsednik
komisije NS

Poveljstvo GZ
Komisija za NS

celo leto

Sodelovanje s koncesionarji na področju nevarnih snovi
in obisk le-teh (PGE Celje, PGD Velenje)

Poveljnik
Predsednik
komisije NS

Poveljstvo GZ
Komisija za NS

celo leto

Delavnica za usposobljene za reševanje ob nesrečah z
nevarnimi snovmi v sodelovanju s komisijo za
izobraževanje – obnovitve znanja

Poveljnik
Predsednik
komisije NS

Poveljstvo GZ
Komisija za NS
Komisija IZOB

Spremljanje razvoja opreme in tehnike na področju
ukrepanja z nevarno snovjo

Poveljnik
Predsednik
komisije

Poveljstvo GZ
Komisija za NS

celo leto

Minimalna opremljenost PGD-jev za potrebe izvajanja
nalog v primeru nesreče z nevarno snovjo, sodelovanje
pri pripravi planov nabave opreme za NS po GPO
2013-2018, pobuda gasilskim poveljstvom za
specializacijo vsaj enega gasilskega društva v vsakem
GPO za področje nevarnih snovi

Poveljnik
Predsednik
komisije

Poveljstvo GZ
Komisija za NS

celo leto

25. NALOGE NA PODROČJU DIHALNIH NAPRAV
Osvežitev podatkov o uporabnikih dihalnih aparatov po
PGD in evidenca opravljenega obnovitvenega
usposabljanja

Poveljnik
Predsednik
komisije IDA

Poveljstvo GZ
Komisija za IDA

celo leto

26. NALOGE NA PODROČJU TEHNIČNEGA
REŠEVANJA
Dokončati popis opreme, ki sodi v področje tehničnega
reševanja

Poveljnik
Predsednik
komisije TRE

Poveljstvo GZ
Komisija za TRE

celo leto

Spodbujanje vključevanja v specialnost  tehnično
reševanje

Poveljnik
Predsednik
komisije TRE

Poveljstvo GZ
Komisija za TRE

celo leto
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27. NALOGE NA PODROČJU PRVE POMOČI

Zagotavljanje prve medicinske pomoči na prireditvah
GZ Žalec

Poveljnik
Predsednik
komisije PP

Poveljstvo GZ
Komisija za PP

celo leto

Organizacija delavnice za bolničarje s predznanjem Poveljnik
Predsednica
komisije PP

Poveljstvo GZ
Komisija za PP
Komisija IZOB

Junij 2014

Evidenca o opravljenih zdravstvenih pregledih
operativnih gasilcev

Poveljnik
Predsednika
komisije IDA, PP

Poveljstvo GZ
Posamezne
komisije

celo leto

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST:
NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN

1. Vodenje, spremljanje ter izvajanje izobraževanja in
usposabljanja gasilskih kadrov v gasilskih organizacijah
in gasilski šoli ter nadziranje izobraževanja v skladu s
sprejetimi učnimi programi in Pravili gasilske službe

Poveljnik
Predsednik
komisije za
strokovno
usposabljanje

Upravni odbor GZ
Poveljstvo GZ
Komisija za IZOB
Strokovna služba

celo leto

2. Priprava in spremljanje učnih pogojev za izobraževanje
in usposabljanje v skladu z določili Pravil gasilske
službe in navodili za usposabljanje ter spremljanje in
obveščanje o usposabljanjih

Poveljnik
Predsednik
komisije

Poveljstvo GZ
Komisija
Strokovna služba

celo leto

3. Vodenje evidenc izobraževanja za potrebe zveze in
GPO

Poveljnik
Predsednik
komisije

Komisija
Strokovna služba

celo leto

4. Izvedba temeljnega usposabljanja v skladu s sprejetim
programom GZ Žalec:
 Nadaljevalni tečaj za gasilce – 2 tečaja pomlad in 1

tečaj jesen
 Tečaj za vodjo enotee - jesen

Predsednik
Poveljnik
Predsednik
komisije

Poveljstvo GZ
Komisija za IZOB
Strokovna služba

Po
programu
izob. GZŽ

5. Izvedba dopolnilnega usposabljanja v skladu s
sprejetim  programom GZ Žalec:
 Tečaj za uporabnike radijskih postaj - jesen
 Tečaj za bolničarje – pomlad

Poveljnik
Predsednik
komisije za
strok.uspos.

Poveljstvo GZ
Komisija za IZOB
Strokovna služba

Izvedba delavnic, posvetov in izobraževanja mladine v
skladu s sprejetim  programom GZ Žalec, še posebej:
 Izobraževanje članov upravnih in nadzornih

odborov PGD - marec 2014
 Posvet sodnikov in mentorjev – april 2013

Poveljnik
Predsednik
komisije za strok.
usposabljanje
Posamezne
komisije

Upravni odbor GZ
Komisija za IZOB
Posamezne
komisije
Strokovna služba

celo leto

7. Spodbujanje društev k  vključevanju v dopolnilno
usposabljanje v gasilski šoli za minimalno zagotavljanje
sil

Poveljnik
Predsednik
komisije za
strokovno
usposabljanje

Upravni odbor GZ
Poveljstvo GZ
Komisija za IZOB
Strokovna služba
Posamezne kom.

celo leto

8. Predavateljski aktiv:
 usposabljanje predavateljev in inštruktorjev
 priprava pogojev za delo strokovnih skupin

predavateljev in inštruktorjev
 Spremljanje novosti na področju izobraževanja

Poveljnik
Predsednik
komisije IZOB

Poveljstvo GZ
Komisija za IZOB
Strokovna služba
Aktiv

celo leto

9. Funkcionalno usposabljanje:
 Poveljniki, podpoveljniki  in drugi vodstveni kadri

GPO in PGD

Predsednik GZ
Poveljnik GZ

Poveljstvo GZ
Komisija za IZOB
Strokovna služba

10. Sodelovanje z drugimi organizacijami na področju
usposabljanja

Poveljnik
Predsednik

Upravni odbor GZ
Poveljstvo GZ
Komisije, Strok. sl.



PREVENTIVNA DEJAVNOST:
NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN

1. Priprava smernic in izvedba nalog za aktivnosti gasilskih
organizacij v mesecu varstva pred požarom ter priprava
usmeritev preventivnih aktivnosti na področju seznanjanja
prebivalstva

Upravni odbor GPO
PGD

Sept. -
oktober

2 V skladu z aktivnostmi po potrebi organiziranje novinarske
konference v mesecu varstva pred požari in drugih
novinarskih konferenc - po potrebi

Upravni odbor Predsednik
Poveljnik
Strokovna služba

oktober

ORGANIZACIJSKE NALOGE:
NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN

1. Organizacija in izvedba strokovnih posvetov za
predsednike in poveljnike PGD ter članov Upravnega
odbora GZ

Upravni odbor Predsednik
Poveljnik
Strokovna služba

Oktober
2014

2. Organizacija in izvedba 59. Skupščine GZ Žalec -
Gotovlje

Upravni odbor Predsednik
Poveljnik
Strokovna služba
PGD Gotovlje

28.3.2014

3. Organizacija praznovanja Dneva gasilcev GZ Žalec – 110
let PGD Polzela

Upravni odbor Upravni odbor
Komisije

20.09.2014

4. Izvajanje opravil in nalog, ki so povezane s podelitvijo
priznanj in gasilskih odlikovanj članom gasilskih
organizacij ter vodenjem evidence o podeljenih
odlikovanjih
Sestanki komisije za odlikovanja za obravnavo predlogov

Upravni odbor Komisija za
odlikovanja
Strokovna služba

celo leto

5. Dokončna ureditev etažne lastnine Predsednik Predsednik
Upravni odbor
Strokovna služba

celo leto

7. Spremljanje spremembe zakonodaje in dajanje pobud in
predlogov

Predsednik
Poveljnik

Upravni odbor
Strokovna služba

celo leto

8. Pomoč pri pripravi sprememb Statutov in drugih splošnih
aktov PGD in PIGD

Predsednik
Poveljnik

Upravni odbor
Strokovna služba

celo leto

9. Sodelovanje z občinami, GZ Slovenije ter drugimi subjekti Predsednik
Poveljnik

Upravni odbor
Strokovna služba

celo leto

10. Sodelovanje na občnih zborih gasilskih društev
 priprava smernic
 udeležba delegatov GZ Žalec

Predsednik
Poveljnik

Upravni odbor
Strokovna služba

celo leto

11. Sestanki organov in komisij
 Upravni odbor najmanj 4x
 Poveljstvo najmanj 4x
 Nadzorni odbor 1-2x
 Komisije – vsaka vsaj 4x

Predsednik
Poveljnik

Upravni odbor
Komisije
Strokovna služba

celo leto

12. Priprava sej organov in komisij:
 koordinacija
 priprava vabil
 priprava in pošiljanje gradiv
 obveščanje
 priprava zapisnikov
 realizacija sklepov skupaj z odgovornimi za

posamezna področja

Predsednik
Poveljnik
Predsedniki
komisij

Predsednik
Poveljnik
Predsedniki
komisij
Strokovna služba

celo leto

13. Priprava programov dela in poročil:
 letni program dela in finančni plan
 letno poročilo
 poročilo za mesec oktober
 finančno poročilo

Predsednik
Poveljnik

Strokovna služba
Blagajnik
Računovodstvo

celo leto

14. 3310 DELO Z MLADIMI:
 Priprava in izvajanje programa Mladinske komisije

GZ,
 Spremljanje dela in pomoč pri ustanavljanju

mladinskih komisij v PGD,
 Priprava gradiv za posvete in delavnice s predsedniki

Predsednik MK GZ Člani MK
v PGD in GZ celo leto
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mladinskih komisij v PGD in vsemi mentorji v PGD

 Priprava razpisov za srečanja mladih, kviz,
orientacijo, letovanje

 Opravljanje drugih nalog za delovanje mladih v
gasilskih organizacijah

Udeležba delegatov mladinske komisije  na zborih mladih
v PGD Predsednik MK GZ Člani MK GZ januar -

marec
Priprava in izvedba Zbora mladih Gasilske zveze Žalec Predsednik MK GZ Člani komisije
Usposabljanje mladinskih mentorjev:
 udeležba na tečajih za mentorje mladine
 udeležba na posvetu mentorjev GZ Slovenije
 stalno usposabljanje mentorjev mladine

Poveljnik
Komisija za IZOB
Predsednik MK

Komisija za
IZOB. strokovna
služba GZ, GZS

celo leto

Tečaji za izobraževanje in usposabljanje gasilske
mladine:
 Tečaji za preventivne značke »Preprečujmo požare«
 Pridobivanje  veščin za mlade

Poveljnik
Komisija za IZOB
Predsednik MK

Komisija za
IZOB, strokovna
služba,
PGD

celo leto

Organizacija letovanja gasilske mladine PGD  v GZ Žalec Predsednik MK GZ PGD,
Člani MK GZ

Priprava in organizacija kviza gasilske mladine Predsednik MK GZ PGD,
Člani MK GZ

Priprava in organizacija orientacije GZ Žalec Predsednik MK GZ PGD, Člani MK
GZ

Organizacija srečanj mladine GZ Žalec Predsednik MK GZ PGD, Člani MK
GZ

Organizacija srečanja mentorjev mladine Predsednik MK GZ Člani MK GZ
Tekoče naloge:
1. udeležba na tekmovanjih mladih v regiji
 udeležba na srečanjih in tekmovanjih mladih na

državnem nivoju, v regijah in gasilskih zvezah,
 spremljanje usposabljanja mladih na nivoju zveze
 dopisovanje v revijo Gasilec in druge časopise in

sodelovanje z mediji

Predsednik MK GZ PGD,
Člani MK GZ celo leto

15. DELO S ČLANICAMI
Priprava, sprejem in izvajanje programa komisije za delo
članic

Predsednica
komisije

Komisija za delo
članic

februar

Organizacija posveta za članice
Organizacija delavnic v oktobru

Predsednica
komisije

Komisija za delo
članic

celo leto

Udeležba na srečanju članic GZ Žalec in GZ Prebold Predsednica
komisije

Komisija za delo
članic

Organizacija planinskega pohoda za članice GZ Žalec in
Prebold

Predsednica
komisije

Komisija za delo
članic

 Objave v medijih
 Priprava in udeležba na tekmovanjih
 Spodbujanje k vključevanju članic v usposabljanja
 Sodelovanje z regijo, GZ, komisijami, PGD
 Udeležba na posvetu za predsednice komisij GZS in

regijskem posvetu
 Udeležba na svečanih prireditvah (Dan gasilcev GZ

Žalec, obletnicah PGD in sosednjih GZ )

Predsednica
komisije

Komisija za delo
članic

celo leto

16. DELO Z GASILSKIMI VETERANI IN VETERANKAMI:
Sestanki komisije za delo z veterani, priprava in sprejem
programa dela komisije  in spremljanje realizacije
sodelovanje z vodstvom GZ, komisijami v PGD in SŠR,
sodelovanje s komisijo za veterane GZ Šmarje pri Jelšah

Predsednik
komisije
za veterane GZ

Komisija za
veterane
PGD

celo leto

Usposabljanje:
 organizacija posveta veteranov in veterank GZ Žalec
 organizacija posveta tekmovalnih enot starejših

članic in članov

Predsednik
komisije
za veterane GZ

Komisija za
veterane

 organizacija piknika z družabnimi igrami- maj, junij
 organizacija srečanja veteranov in veterank  GZ

Žalec - oktober

Predsednik
komisije
za veterane GZ

Komisija za
veterane
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 udeležba na tekmovanjih in svečanostih na nivoju

GZS, GZ in PGD, udeležba v ešalonu gasilskih
veteranov v paradi ob Dnevu gasilcev

 pridobivanje novih tekmovalnih enot starejših
 pomoč pri delu komisij za delo z veterani po PGD

Predsednik
komisije
za veterane GZ

Komisija za
veterane
PGD

celo leto

17. ZGODOVINA IN KULTURNE DEJAVNOSTI:
 Zbiranje eksponatov in kronike v sliki in besedi

društev in GZ Žalec ter jubilejnih prireditev v letu
2014

 Ureditev kronike v sliki in besedi
 Dokončanje popisa eksponatov
 Strokovne ekskurzije za ogled gasilskega muzeja GZ

Žalec
 Spodbujanje in zbiranje gradiva v foto in pisni kroniki

požarnih akcij in drugih nesreč
 Pisanje člankov v revije in časopise in sodelovanje z

mediji

Predsednik
Predsednik
komisije

Predsednik
komisije
Člani komisije
GPO in PGD
Strokovna služba

celo leto

Žalec, 12.2.2014

Poveljnik: Predsednik:
David KRK, VGČ II Edvard KUGLER, VGČ org II

PREDLOG FINANČNEGA PLANA GASILSKE ZVEZE ŽALEC
ZA LETO 2014

I. DELOVANJE ORGANOV GZ – DOTACIJE OBČIN
A. PRIHODKI 24.016,00
B. ODHODKI                                            24.016,00

1. ogrevanje 1.000,00
2. poštnine 500,00
3. telefon 1.100,00
4. elektrika 600,00
5. odvoz smeti 180,00
6. pisarniški material 900,00
7. priznanja, nagrade 750,00
8. strokovna literatura 700,00
9. delno plačilo strok. delavca 3.600,00
10. plačilo provizije banki 460,00
11. vodenje poslovnih knjig 960,00
12. vzdrževanje opreme 600,00
13. nabava opreme 500,00
14. delovanje UO, komisij 2.000,00
15. potni stroški, dnevnice 1.800,00
16. skupščina GZ 1.300,00
17. udeležba na proslavah 1.000,00
18. Dan gasilcev 2.400,00
19. osrednja vaja GZ 1.000,00
20. tekmovanja 2.300,00
21. usposabljanje 266,00
22. nepredvideni izdatki

( venci, sveče, …)
100,00



II. SOFINACIRANJE PLAČE STROKOVNEGA DELAVCA – OBČINE
A. PRIHODKI
B. ODHODKI

III. IZOBRAŽEVANJE – PLAČUJE SE PO POSAMEZNIKU  (PGD ALI OBČINA)
A. PRIHODKI
B. ODHODKI

IV. ORGANIZACIJA SREČANJ, LETOVANJ, EKSKURZIJ – PLAČUJE  SE PO
POSAMEZNIKU (PGD ALI OBČINA)

PRIHODKI
STROŠKI OPOMBE

1. letovanje mladine – poletna šola
2. srečanje mladine
3. kviz mladine
4. orientacija mladine
5. pohod žena - gasilk
6. srečanje žena - gasilk
7. piknik veteranov
8. ekskurzija veteranov
9. srečanje veteranov

10. prehrana na tekmovanjih
11. smučanje na Golteh

V. ZAVAROVANJE DOMOV, OPREME, MOŠTEV – OPRAVIMO SAMO PRENAKAZILO
SREDSTEV NA ZAVAROVALNICO

A. PRIHODKI
B. ODHODKI

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK

Pod 14. - Delovanje UO, komisij – stroški posvetov, priprava gradiva, …
Pod 15. - Potni stroški, dnevnice – stroški, ki jih povrnemo predstavnikom

GZ na raznih posvetih, sestankih…
Pod 16. - Skupščina zveze – gradivo občnega zbora, stroški prostorov,

kulturni program, pogostitev delegatov in gostov
Pod 17. - Udeležba na proslavah – razna praznovanja PGD in sosednjih GZ
Pod 28. - Dan gasilcev – stroški organizacije, plačilo godbe, malica gasilcem
Pod 19. - Osrednja vaja – stroški materiala, malica operativcem
Pod 20. - Tekmovanja – organizacija, tekmovalni prostor,  stroški sodnikov, pokali
Pod 21. - Usposabljanje, izobraževanje – stroški z izobraževanjem predavateljev in inštruktorjev

FINANCIRANJE GASILSKE ZVEZE PO OBČINAH

Način financiranja je sledeč:
24.016,00 € : 32 PGD =  750,50 EUR

OBČINA BRASLOVČE 5.253,50 €
OBČINA POLZELA 2.251,50 €
OBČINA TABOR 2.251,50 €
OBČINA VRANSKO 3.002,00 €
OBČINA ŽALEC 11.257,50 €

24.016,00 €

Pripravil: Predsednik GZ:
Jelko Hrustel, VGČ org II Edvard Kugler, VGČ org II



ČLANI SKUPŠČINE GZ ŽALEC 2013-2018

Z.ŠT. PGD IME IN PRIIMEK Z.ŠT. IME IN PRIIMEK
1. Andraž UROŠ ZABUKOVNIK 2. FRANJO JELEN
3. Arja vas IZTOK URANJEK 4. IVAN JECL
5. Braslovče ANDREJ HRIBERNIK 6. JANKO TOMANIČ
7. Dobriša vas Petrovče BERNARD JELEN 8. DAVOR ČADEJ
9. Dobrovlje IVAN DOBNIK 10. MATEJ FORŠTNER
11. Drešinja vas GREGOR KOŠEC 12. FRANC ZAVAŠNIK ML.
13. Gomilsko BOŠTJAN ŠALAMON 14. KARLI VOVK
15. Gotovlje MATEJ KOMPOLŠEK 16. GREGOR DVANAJŠČAK
17. Grajska vas TOMO JERNEJC 18. IZTOK TURNŠEK
19. Griže CIRIL GOJZNIKAR 20. ALEŠ ŠTUCIN
21. Kapla Pondor IVAN HRASTNIK 22. MARJAN REMIC
23. Kasaze Liboje ANTON OŽIR 24. JOŽE SELČAN
25. Letuš PRIMOŽ BRINOVEC 26. SAŠO JUS
27. Levec ANTON JAVORNIK 28. DAMJAN LUPŠE
29. Ločica ob Savinji MATEJA LOČIČNIK 30. ROK BASTL
31. Ločica pri Vranskem JASMINA BOLTE 32. IVAN URANKAR
33. Loke DAVORIN DRNOLŠEK 34. MIHAEL CENTRIH
35. Ložnica MITJA LEŠNIK 36. MILAN NOVAK
37. Ojstriška vas Tabor ALOJZ WEICHARDT 38. STANKO KOVČE
39. Parižlje Topovlje DANIEL KRONOVŠEK 40. MILOŠ DERNAČ
41. Polzela DRAGICA SKORNŠEK 42. MARTIN KOREZ
43. Ponikva pri Žalcu SLAVKO DROFELNIK 44. JANI OGRAJENŠEK
45. Prekopa Čeplje Stopnik BLAŽ BRDNIK 46. ROMAN NOVAK
47. Šempeter ALEŠ LAZNIK 48. NATAŠA IRŠIČ
49. Tešova BORIS PIKL 50. MARKO KRIŽNIK
51. Trnava SIMON BRDNIK 52. MATEJ STEPIŠNIK
53. Velika Pirešica MIRAN GREBOVŠEK 54. ŠTEFAN OZVALDIČ
55. Vransko FRANC BLATNIK 56. MARTIN REBERŠEK
57. Vrbje DUŠAN KRAJNC 58. TOMAŽ LEŠNIK
59. Zabukovica ANDREJ KVEDER 60. MITJA POLAVDER
61. Zavrh pri Galiciji MARTIN RAZGORŠEK ML. 62. BOŠTJAN POTOČNIK
63. Žalec VID BLAGOTINŠEK 64. SAVINA NARAKS
65. Tovarna nogavic Polzela DARKO JAZBEC 66. FRANCI TEVŽIČ

KOMISIJE  GZ ŽALEC 2013-2018

MLADINSKA KOMISIJA KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE KOMISIJA ZA TEHN.
REŠEVANJE

Milan PUSTOSLEMŠEK Klemen HERLE Danijel PANTNER
Anže TAŠKER Janko TOMANIČ Jožef MATKO

Iztok DROBEŽ Klemen CVIRN Tadej VERDEV

Martina PUSTOSLEMŠEK Matej KOKOVNIK Marko JESENIK

Martin REBERŠEK Jasmina BOLTE Roman NOVAK

Aleš ŠTUCIN Ludvik MEKLAV Gregor CIZEJ

Sandi VITANC KOMISIJA ZA TEKMOVANJA KOMISIJA ZA ZVEZE
Uroš STEPIŠNIK Aleksander KOLER Zvonko KOTNIK
Pavel VOZELJ Igor DOBRIŠEK Matej STRNIŠNIK ml.
Matjaž ZAHOJNIK Ivan DERČA Matjaž TISELJ
Dušan ROC Jernej VADLAN Drago VRANIČ
Jana PAPINUTI Damjan LUPŠE Simon DOLAR



KOMISIJA ZA ČLANICE Karli VOVK Nejc DERČA

Mirjana LOVREK Edvard ŽALNIK ml. Kristjan PAREŽNIK

Renata ZAVRŠNIK Gorazd KOVČE Primož ROGEL

Dragica SKORNŠEK Eva JERAM GORENŠEK Darjo MARINKO

Dragica GOROPEVŠEK Janko GROBELNIK KOMISIJA ZA PRVO POMOČ
Anica  JAGODIČ Mitja POLAVDER Lidija KRK

KOMISIJA ZA VETERANE KOMISIJA ZA GASILSKO
TEHNIKO Sašo JUS

Janez KOKOVNIK Peter JEZERNIK Blaž RIBIČ

Anton MESTINŠEK Danijel PANTNER Matic GOLAVŠEK
Anton JELEN Aljaž KOŠEC Jure VASLE
Ludvik PIKL Gregor SERDONER Mateja LOČIČNIK

Olga KRAJNC Zvone UKMAN KOMISIJA ZA GAS. V GOSP.
DRUŽBAH

Ivan STRAHOVNIK Žiga TOPOVŠEK Aleksander JELEN
Rudi SEDOVŠEK Matej ANTLOGA Rok JAGER
KOMISIJA ZA ZGODOVINO KOMISIJA ZA NEV. SNOVI Darko JAZBEC

Franc ČRETNIK Darko TOMŠIČ Davorin DRNOLŠEK

Milan ŠOŠTARIČ Nejc DERČA Marko KRIŽNIK
Edvard JUG Uroš ZABUKOVNIK Boštjan POTOČNIK

Dejan LENKO Sandi METELAN Vid BLAGOTINŠEK

Albert PREDOVNIK Edvard NOVAK
Igor DOBRIŠEK KOMISIJA ZA IDA
Danijel ŽAGAR Gašper PIŽORN
KOMISIJA  ZA ODLIKOVANJA Andrej HRIBERNIK
Ivan KOTNIK Aljaž KOŠEC

Franc SKOK David MATKO

Borut TEVŽIČ Mitja BLATNIK

Stanko KOVČE Simon LONČAR

Boris PIKL

Albin VASLE


