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1. Vabilo z dnevnim redom 

GASILSKAZVEZA ŽALEC 
Ulica heroja Staneta  1, 3310 Žalec 

Tel.: 03-710-25-80, faks: 03-710-25-81 

GSM: 051-38-28-86, e-mail: gasilska.zveza.zalec@siol.net   
Spletna stran: www.gz-zalec.org 

D.š.: 88006948, Poslovni račun: 6100 0000 7550 439          
 

Datum: 7. 3. 2016 

V A B I L O 
 
Na podlagi 18. člena Statuta GZ Žalec in sklepa upravnega odbora Gasilske zveze Žalec z dne 
4. 3. 2016 

s k l i c u j e m 

61. SKUPŠČINO GASILSKE ZVEZE ŽALEC 

ki bo v petek, 18. marca 2016 ob 19.00 uri v Domu kulture Braslovče. 
 

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

 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 2016 
6. Sprejem finančnega plana GZ Žalec za leto 2016 
7. Beseda gostov 
8. Podelitev priznanj 
9. Zaključek Skupščine 

 
ZA GASILCE JE UDELEŽBA NA SKUPŠČINI V GASILSKIH UNIFORMAH! 
 
VLJUDNO VABLJENI. 

 
Pozdravljam vas z gasilskim pozdravom N A  P O M O Č ! 

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

 

 

mailto:gasilska.zveza.zalec@siol.net
http://www.gz-zalec.org/


2. Poročila organizacijsko področje za leto 2015 

 

Poročilo predsednika GZ Žalec za leto 2015 

 

Spoštovane gasilke, gasilci Gasilske zveze Žalec! 

 

Za nami je leto 2015, ki je minilo v znamenju begunske krize in naravnih nesreč in prav je, da 

opravimo pregled našega dela, še posebej zato, ker smo na sredini mandatnega obdobja 2013 

– 2018, prav tako pa je naše delo bilo vpeto v praznovanje  60-letnice obstoja Gasilske zveze 

Žalec.  

 

Narava je znova dokazala, kako nemočni smo proti njej, gasilci pa smo ponovno dokazali, da 

smo mi tisti, ki smo hitro in strokovno priskočili na pomoč. 

 

Takoj po 60. Skupščini smo pričeli z realizacijo zastavljenih nalog in na koncu leta 2015 smo 

opravili pregled opravljenega dela. Organi in komisije Gasilske zveze Žalec so realizirale vse 

aktivnosti, ki smo jih potrdili na Skupščini.  

Upravni odbor se je sestal na štirih sejah. Skozi vso leto so delale tudi vse komisije po 

področjih od veteranov, članic, mladine, zgodovine požarnega varstva, priznanj in odlikovanj, 

nevarnih snovi, prve pomoči, tehničnega reševanja, izobraževanja, naprav za zaščito dihal, 

zvez, komisije za tekmovanja, gasilsko tehniko in gasilstvo v gospodarskih družbah. Vsa 

zavzetost za aktivno sodelovanje članov komisij je pripomogla k temu, da se je program dela 

v celoti tudi izvedel. Naša GZ se je ponovno predstavila v okviru prireditve »Parada učenja« 

na tržnici v Žalcu.  

 

Leto 2015 je bilo bolj praznično leto, saj je naša gasilska zveza praznovala okrogel jubilej – 

60 let delovanja. Zato smo se skupaj z upravnim odborom in poveljstvom odločili, da naše 

praznovanje ne bo potekalo klasično, ampak se bomo skupaj z vsemi 33 društvi pokazali v 

drugi obliki. Najprej smo oblikovali organizacijski odbor za izvedbo praznovanj ob 60. letnici 

GZ. Poleg tega smo oblikovali več delovnih skupin, ki so z svojim aktivnim delom zapolnile 

mozaik vseh dogajanj in pripomogle k uresničitvi zadanih nalog.  

 

Za rojstni dan GZ Žalec (29.5.) smo obiskali vseh pet občinskih središč, zvečer pa smo 

pripravili razstavo gasilskih domov in gasilske tehnike vseh naših PGD v avli Doma kulture 

Braslovče, v dvorani pa okroglo mizo na temo »Gasilska zveza Žalec v sistemu zaščite in 

reševanja, včeraj – danes - jutri.« Mislim, da ste tisti, ki ste se nam pridružili v Braslovčah, 

bili zadovoljni z našimi sogovorniki in izvedeli kaj novega.   

 

V mesecu juniju smo na Vranskem skupaj s pripadniki Slovenske vojske odigrali prijateljsko 

nogometno tekmo, kjer smo gasilci pokazali vojakom, da ne gasimo samo požarov, ampak 

smo dobri tudi na zelenih površinah. 

 

Konec meseca junija, na vrhuncu praznovanja, smo 26.6.2016 izvedli več aktivnosti. Na 

mestnem trgu v Žalcu so se predstavile sile za zaščito in reševanje (policija, Slovenska vojska, 

reševalci, jamarji, prodajalci zaščitne opreme in drugi). Neposredno ob prireditvenem 

prostoru smo gasilci GZ Žalec izvedli tri prikazne vaje.  Osrednji dogodek pa je bil tega dne v 

večernih urah. Takrat smo organizirali slavnostno akademijo na prostem, sestavljena je bila iz 

prihoda ešalona praporščakov in častnega voda na mesto praznovanja, vožnje gasilskih vozil 

skozi mesto Žalec, pozdrava častnega voda in praporščakov ministrici za obrambo ter 



slavnostnega govora ministrice za obrambo RS in zaključnega dela – zabavnega glasbenega 

koncerta. 

Vsem visokim gostom smo skupaj dokazali, da smo organizacija, ki z skupnimi močmi izpelje 

še tako zahteven in za nekatere nemogoč projekt – slavnostno akademijo združeno z 

praznovanjem Dneva gasilcev GZ Žalec na prostem. 

 

Tudi naš muzej GZ Žalec se nenehno dopolnjuje s slikovnim materialom naših društev, kajti 

dogodki, ki so se zgodili danes, so 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 to je v GZ Žalec najbolj zaslužna komisija za zgodovino 

požarnega varstva. 

 

Veliko aktivnosti še vedno posvečamo mladim. Zavedamo se, da je potrebno našo mladino 

usmerjati, saj v času odraščanja nanjo pretijo različne skušnjave. 

Zato se izvajajo tečaji za preventivne značke »Preprečujmo požare«, tekmovanja, srečanja, 

družabne igre, kviz, orientacija in še bi lahko našteval. Možnosti je dovolj.  Za vso delo se 

moram zahvaliti mentorjem, ki vložijo veliko časa in truda v aktivnosti z mladimi, njihovo 

delo pa usmerja mladinska komisija GZ Žalec. 

 

Seveda ne smem pozabiti na uspešno delo komisije za delo s članicami,  saj so članice 

nepogrešljiv člen v gasilski organizaciji. Velikokrat nam pomagajo tudi pri tistih opravilih in 

nalogah, na katere gasilci operativci včasih celo pozabimo. Komisija je vse skozi skrbela, da 

so se naše članice izobraževale na različnih področjih, obnavljale znanje in se družile, tako na 

nivoju GZ Žalec, z GZ Prebold in tudi širše. 

 

Komisija, ki je tudi zelo aktivna, je komisija za delo s starejšimi gasilci in gasilkami. Ta 

komisija ima ugledno mesto, saj so pod to komisijo združeni vsi naši graditelji oziroma 

predhodniki, ki so osnovali in očuvali gasilstvo v naši dolini. Komisija je znala povezati vse 

veterane naše doline, saj so se le ti množično udeležili raznih posvetov, delavnic, piknikov, 

srečanj in so svoje moči merili na različnih tekmovanjih (stare brizgalne, pokalno, tekmovanje 

GZ, meddruštvena tekmovanja, …). 

 

Opažam, da še občasno v nekaterih društvih prihaja do komunikacijskih šumov pri udeležbi 

določenih ciljnih skupin na aktivnostih, ki se pripravijo na nivoju GZ ali GZS. Upam, da se bo 

to v prihodnosti odpravilo. 

 

Na GZ Žalec deluje tudi komisija za priznanja in odlikovanja, ki vso dobro opravljeno delo 

posameznih gasilcev primerno nagradi s priznanji in odlikovanji. Zavedati se je potrebno, da 

našim članom gasilskih organizacij veliko pomeni kakršno koli priznanje, 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 tudi delo 

komisij na operativnem področju, o tem delu pa bo več povedal poveljnik GZ Žalec David 

Krk.  

 

Naše tekmovalne ekipe so dosegle vrhunske rezultate na področju mladine (kviz, orientacija), 

mladinskih in članskih tekmovanjih, pokalnih tekmovanjih tako v naši zvezi, kot tudi v 

Savinjsko Šaleški regiji in celo na nivoju Gasilske zveze Slovenije.  

Za to gre zahvala vsem našim mentorjem, poveljnikom društev in drugim, ki so skrbeli, da so 

ekipe bile dobro pripravljene in dosegle tako lepe uspehe. 

 



Izobrazili smo veliko naših gasilcev, tako da se nam ni treba bati, da bi bile naše intervencije 

neuspešne. Za to gre zahvala tudi komisiji za izobraževanje in dobro usposobljenim 

predavateljem in inštruktorjem.   

  

Povedati je potrebno, da je naša dolina zelo dobro opremljena z gasilsko tehniko, kajti skoraj 

vsako leto katero od gasilskih društev v gasilski zvezi prevzame  novo vozilo, opremo ali celo 

obnovljen gasilski dom.  

 

Lani so bila nabavljena vozila in gasilska tehnika: 

 PGD Vrbje GVM-1 

 PGD Ložnica GVM-1 

 PGD Žalec PV-1 

 PGD Ločica ob Savinji GVC 24/50 

 PGD Trnava – motorna brizgalna  

 

V letu 2015 sta bila slovesno predana v uporabo tudi gasilska domova: 

 PGD Vrbje 

 PGD Trnava 

 

V letu 2015 sta dve naši društvi praznovali visoka jubileja: 

 PGD Trnava – 90 let 

 PGD Dobriša vas – Petrovče – 70 let 

 

Zahvala za to, da je delovanje Gasilske zveže Žalec tako dobro, gre našim županom, 

občanom, krajanom in vsem posameznikom, ki imajo posluh za gasilstvo. 

 

Zahvaliti se moram vsekakor tudi  vsem članom upravnega odbora, poveljstva, nadzornega 

odbora, predsednikom komisij in članom teh komisij za strpno, kvalitetno in konstruktivno 

delo v letu 2015, v upanju, da bo delo v naši gasilski zvezi še naprej tako kvalitetno, kot je 

bilo do sedaj. Vsi skupaj se zavedamo, da če želimo premagovati vse ovire, moramo delati z 

roko v roki, ne glede kdo od kod prihaja, saj sta samo povezanost in organiziranost garant za 

naše kvalitetno delo, seveda vse za dobro naših občanov. 

 
Zahvala pa gre tudi vsem članom v gasilskih društvih za njihov trud in prizadevnost ob 

izvedbi 60. obletnice delovanja naše gasilske zveze  in tudi drugih aktivnostih – iskreno, hvala 

Vam. 

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

 

 

                                                                                     Predsednik GZ Žalec: 

Edvard Kugler, VGČ ORG II. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Koledar aktivnosti v GZ Žalec 2015 
 

sreda, 14. januar 2015 

seja komisije za veterane SŠR v Žalcu 

Tečaj IDA Ig - 3 člani 

četrtek, 15. januar 2015 

tečaj IDA Pekre - 5 članov 

sreda, 21. januar 2015 

seja komisije za gasilsko tehniko 

sreda, 28. januar 2015 

sestanek tekmovanja SŠ regije v Braslovčah 

petek, 30. januar 2015 

Tečaj IDA Ig - 4 člani 

sreda, 4. februar 2015 

posvet mentorjev mladine GZ Žalec v 

Drešinji vasi 

seja komisije za zveze 

Tečaj IDA Ig - 4 člani 

petek, 6. februar 2015 

Delavnica za članice - zvočna kopel 

ponedeljek, 9. februar 2015 

posvet portalni gasilci GZ Slovenije na Igu 

četrtek, 12. februar 2015 

tečaj IDA Ig - 4 člani 

četrtek, 19. februar 2015 

seja regijskega sveta v Preboldu 

tečaj IDA Ig - 4 člani 

Tečaj NS - 2 člana 

sobota, 21. februar 2015 

Kviz GPO Polzela 

Kviz GPO Žalec 

nedelja, 22. februar 2015 

Kviz GPO Braslovče 

ponedeljek, 23. februar 2015 

Kviz GPO Tabor 

kviz GPO Vransko 

sreda, 25. februar 2015 

podpis pogodbe JGS z občino Braslovče 

seja komisije za veterane 

seja upravnega odbora GZ Žalec 

sobota, 28. februar 2015 

Kviz mladine GZ Žalec 

sreda, 4. marec 2015 

seja mladinske komisije GZ 

seja poveljstva GZ Žalec 

četrtek, 5. marec 2015 

tečaj NS OBN - 4 člani 

sobota, 7. marec 2015 

Gledališča predstava za članice SŠR na 

Gomilskem 

sreda, 11. marec 2015 

Posvet veteranov in veterank GZ Žalec na 

Polzeli 

četrtek, 12. Marec 2015 

podpis pogodbe JGS z občino Žalec 

Posvet ekip starejših gasilcev SŠR za 

tekmovanja v Žalcu 

sobota, 14. marec 2015 

kviz mladine SŠR v OŠ Braslovče 

nedelja, 15. marec 2015 

Zbor mladih GZ Žalec - Kapla 

ponedeljek, 16. marec 2015 

seja nadzornega odbora GZ Žalec 

sreda, 18. marec 2015 

podpis pogodbe JGS z občino Polzela 

Posvet mentorjev in sodnikov ter testiranje 

sodnikov SŠR v Žalcu 

četrtek, 19. marec 2015 

podpis pogodbe JGS z občino Tabor 

sobota, 21. marec 2015 

60. SKUPŠČINA GZ ŽALEC - Dom 

krajanov Tabor 

sreda, 25. marec 2015 

Seja komisije za usposabljanje GZ Žalec 

petek, 27. marec 2015 

Osnovni tečaj v GPO Žalec - pričetek 

sobota, 28. marec 2015 

DRŽAVNI KVIZ MLADINE v Kranju 

GZS organizira posvet za predsednice 

komisij GZ in PGD v Preboldu 

Velikonočna delavnica za članice GZ Žalec 

- izdelki iz slame in sena 

torek, 31. marec 2015 

tečaj GNPB - 2 člana 

sreda, 1. april 2015 

Tečaj portalni gasilci - 3 člani 

četrtek, 2. april 2015 

tečaj GNPA - 2 člana 

 



sreda, 8. april 2015 

seja upravnega odbora in poveljstva GZ 

Žalec 

četrtek, 9. april 2015 

seja komisije za članice 

sobota, 11. april 2015 

Posvet članic GZ Žalec 

četrtek, 16. April 2015 

Sestanek z ZKŠT Žalec 

petek, 17. april 2015 

Tečaj za delo z motorno žago Nazarje - 12 

članov 

sobota, 18. april 2015 

Posvet članic SŠR in Celjske regije v 

Solčavi 

Tečaj IDA OBN – 7 gasilcev 

sreda, 22. April 2015 

seja komisije za zgodovino 

seja komisije za tekmovanja 

četrtek, 23. April 2015 

tečaj TRE OBN – 3 člani 

Seja regijskega sveta v Gotovljah 

petek, 24. april 2015 

Tečaj za delo z motorno žago Nazarje - 11 

članov 

ponedeljek, 4. maj 2015 

60 let GZ Šaleške doline 

Torek , 5. maj 2015 

Seja za organizacijo 60. letnice 

petek, 8. maj 2015 

Delavnica za članice-kreme in namazi 

torek, 12. maj 2015 

seja komisije za odlikovanja 

sreda, 13. maj 2015 

seja komisije za veterane 

seja mladinske komisije 

četrtek, 14. maj 2015 

Tečaj za inštruktorja - 1 član 

petek, 15. maj 2015 

60 let GZ Zgornje Savinjske doline 

sobota, 16. maj 2015 

prevzem vozila GVM-1 PGD Vrbje 

petek, 22. maj 2015 

Tečaj IDA OBN - 6 članov 

petek, 29. maj 2015 

Obisk občinskih središč ob obletnici GZ 

Žalec 

Strokovni forum "Z RAMO OB RAMI 

REŠUJEMO " v Braslovčah 

sobota, 30. maj 2015 

orientacija mladine GZ Žalec v Braslovčah 

Sreda , 3. junij 2015 

Podpis dogovora o sodelovanju med 

občinama Žalec in Celje ter GZ Žalec in 

Celje 

sobota, 6. junij 2015 

1. tekma pokalno tekmovanje mladine SŠR - 

GZ Šaleške doline 

1. tekma stare brizgalne SŠR - Kaplja vas 

1. tekma članska liga GZ Žalec - Drešinja 

vas 

Torek, 9. Junij 2015 

Sestanek komisije za odlikovanja 

Četrtek, 11. Junij 2015 

Sestanek organizacijski odbor za 

praznovanje 60. Letnice 

sobota, 13. Junij 2015 

2. tekma pokalno tekmovanje mladine SŠR 

– GZ Prebold 

nogometna tekma gasilci – pripadniki 

Slovenske vojske na Vranskem 

nedelja, 14. Junij 2015 

Piknik veteranov GZ Žalec v Taboru 

Usposabljanje praporščakov in častnega 

voda v Ločici ob Savinji 

Petek, 19. Junij 2015 

Seja mladinske komisije 

sobota, 20. junij 2015 

2. tekma stare brizgalne SŠR - Gotovlje 

2. tekma članska liga Gz Žalec - Letuš 

Hitrostno tekmovanje PGD Velika Pirešica 

za pokal KS Galicija 

nedelja, 21. junij 2015 

3. tekma članska liga GZ Žalec - Andraž 

petek, 26. junij 2015 

OSREDNJA SLOVESNOST ob 60.letnici 

GŽ Žalec - akademija na prostem v Žalcu 

sobota, 4. julij 2015 

Pohod članic v organizaciji GZ Kamnik 

 



Ponedeljek, 6. Julij 2015 

Seja komisije za članice 

petek, 10. julij 2015 

3. tekma stare brizgalne - Paška vas 

Sobota, 11. Julij 2015 

Letovanje mladine GZ Žalec v Osilnici – 1. 

Skupina 

nedelja, 12. julij 2015 

Prevzem vozila PGD Ločica ob Savinji 

Ponedeljek, 13. Julij 2015 

Sestanek za organizacijo 60. letnice 

Sreda, 15. Julij 2015 

Letovanje mladine GZ Žalec v Osilnici – 2. 

Skupina 

sobota, 25. julij 2015 

4. tekma stare brizgalne SŠR - Vransko 

sobota, 1. avgust 2015 

Srečanje mladine GZ Žalec – pohodna 

Čemšeniško planino 

5. tekma stare brizgalne SŠR - Braslovče 

Tekmovanje starejših gasilk in gasilcev - 

Kasaze-Liboje 

Gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal 

PGD Velika Pirešica 

sobota, 8. avgust 2015 

6. tekma stare brizgalne SŠR - Topolšica 

sobota, 15. avgust 2015 

4. tekma članska liga GZ Žalec - Gomilsko 

(nočna tekma) 

7. tekma stare brizgalne SŠR - Šoštanj 

Hitrostno gasilsko tekmovanje za prehodni 

pokal PGD Zabukovica 

sobota, 22. avgust 2015 

5. tekma članska liga GZ Žalec - Levec 

Pohod članic GZ Žalec in GZ Prebold 

sobota, 29. avgust 2015 

6. tekma članska liga GZ Žalec - Braslovče 

Medgeneracijsko srečanje veteranov in 

članic GZS v Sežani 

Tekmovanje starejših gasilk in gasilcev - 

Groblja 

sobota, 5. september 2015 

Orientacija mladine SŠ regije v Lučah 

Prevzem novega avtomobila PGD Ložnica 

pri Žalcu 

 

nedelja, 6. september 2015 

7. tekma članska liga GZ Žalec - Polzela 

ponedeljek, 7. september 2015 

seja komisije za tekmovanja 

seja regijskega sveta v Velenju 

Sreda, 9. September 2015 

seja komisije za usposabljanje 

nedelja, 13. september 2015 

Člansko tekmovanje GZ Žalec v Levcu 

Sreda, 16. September 2015 

Seja komisije za veterane 

Sobota, 19. September 2015 

Državno tekmovanje v orientaciji v Dolah 

pri Litiji 

nedelja, 20. september 2015 

3. tekmovanje v pokalnem tekmovanju 

mladine SŠ regije 2015 

sreda, 23. september 2015 

seja poveljstva GZ Žalec 

petek, 25. september 2015 

Nadaljevalni tečaj za gasilce - pričetek 

sobota, 26. september 2015 

Praktične vaje za gasilce Ig - 25 gasilcev 

nedelja, 27. september 2015 

Tekmovanje mladine GZ Žalec in 4. tekma v 

pokalnem tekmovanju mladine SŠ regije 

2015 

ponedeljek, 28. september 2015 

seja upravnega odbora GZ Žalec 

Torek, 29. September 2015 

Seja komisije za članice 

petek, 2. oktober 2015 

Tečaj za strojnike - pričetek 

sobota, 3. oktober 2015 

Posvet za članice v mesecu požarne varnosti 

GZ Žalec 

nedelja, 4. oktober 2015 

Regijsko člansko tekmovanje v Velenju 

sreda, 7. oktober 2015 

Seja komisij za veterane celjske in SŠ regije 

sobota, 10. oktober 2015 

Praktične vaje za gasilce - 25 gasilcev 

Srečanje veteranov GZ Žalec v Taboru 

 

 



nedelja, 11. oktober 2015 

Regijsko tekmovanje mladine v Žalcu 

četrtek, 15. oktober 2015 

Tečaj preventivec – 1 član 

Regijsko tekmovanje mladine – 2. del na 

Polzeli  

petek, 16. oktober 2015 

Osnovni tečaj za gasilce GPO Braslovče 

Tečaj za mentorja mladine - 4 člani 

sobota, 17. oktober 2015 

Srečanje članic GZ Žalec in GZ Prebold 

nedelja, 18. oktober 2015 

Sprejemno testiranje tečaj vodja skupine 

torek, 3. november 2015 

Sestanek komisije za prvo pomoč 

Usposabljanje portalni gasilci - 13 gasilcev 

petek, 6. november 2015 

Tečaj za vodjo skupine - pričetek 

ponedeljek, 9. november 2015 

Seja mladinske komisije 

sreda, 11. november 2015 

Zaključna seja organizacijskega odbora za 

60-letnico GZ Žalec 

četrtek, 19. november 2015 

Tečaj TRE OBN - 4 gasilci 

nedelja, 22. november 2015 

Kuharska delavnica za članice - namazi 

torek, 24. november 2015 

1. posvet veteranskih komisij CE in SŠ 

regije - Žalec 

sreda, 25. november 2015 

Vaje IDA Pekre - 22 gasilcev 

sobota, 28. november 2015 

Srečanje mladine GZ Žalec - Laško 

sreda, 2. december 2015 

Seja komisije za zgodovino 

četrtek, 3. december 2015 

Tečaj IDA - 2 gasilca 

Sreda, 9. December 2015 

Seja komisije za veterane 

Seja komisije za usposabljanje 

ponedeljek, 14. december 2015 

Seja upravnega odbora in poveljstva GZ 

Žalec 

torek, 15. december 2015 

Podpis pogodbe JGS z občino Vransko za 

leto 2016 

Ponedeljek, 21. September 2015 

Seja regijskega sveta 

Sreda, 23. December 2015 

Seja mladinske komisije 



POROČILO PREDSEDNIKA MLADINSKE KOMISIJE GASILSKE ZVEZE 

ŽALEC ZA LETO 2015 

 
Delo mladinske komisije Gasilske zveze Žalec je potekalo po planu, ki ga je komisija sprejela na 

svoji seji. Sam sem se udeleževal sej upravnega odbora GZ Žalec in pa sej mladinske komisije SŠ 

regije. Člani komisije so sodelovali pri izpolnjevanju plana. Naloge so bile razdeljene med člane. 

Nad vsem pa sem imel pregled in sem tudi pomagal pri izvedbah. Dejavnosti, ki so se odvijale so 

bile skladne s programom. Naj vam jih predstavim. 

 

GASILSKI KVIZ 

Sprememba termina na državnem nivoju je tudi nas primorala, da smo izvedli kvize po GPO in kviz 

Gasilske zveze Žalec že v spomladanskih mesecih. Državni kviz se je namreč odvijal že konec 

meseca marca, natančneje  28.3.2015  Po opravljenih kvizih po GPO-jih, smo izvedli 28.2.2015  

kviz GZ Žalec na Polzeli. Organizator je bil GPO Polzela. Prve tri ekipe so se uvrstile na regijsko 

tekmovanje SŠ regije, ki je bilo v Braslovčah. 

Rezultati kviza GZ Žalec:  

Pionirji         1. Drešinja vas,       2. Kapla-Pondor, 3. Andraž 1 

Mladinci       1. Kapla-Pondor 1, 2. Grajska vas,    3. Braslovče 

Pripravniki   1. Kapla-Pondor,    2. Šempeter,        3. Braslovče 

 

Kot rečeno je bila lani Gasilska zveza Žalec na vrsti za izvedbo regijskega kviza. Organizacijo smo 

zaupali GPO Braslovče. Tekmovanje, ki je bilo 14.3.2015, je bilo odlično organizirano pa tudi 

pogoji za tekmovanje so bili izvrstni. Prvi dve ekipi z regijskega tekmovanja sta si pridobili pravico 

nastopa na državnem tekmovanju. 

Rezultati regijskega tekmovanja so bili naslednji:  

Pionirji       1. Drešinja vas,     2. Kapla-Pondor,  

Mladinci     1. Kapla-Pondor,  3. Grajska vas 

Pripravniki 1. Kapla-Pondor,  2. Šempeter,  

 

Državno tekmovanje je bilo 28.3 v Kranju v osnovni šoli dr. Franceta  Prešerna. 

Rezultati ekip z naš zveze na državnem kvizu so sledeči: 

Pionirji    3. Drešinja vas 3,   7. Kapla- Pondor 

Mladinci  2. Kapla-Pondor   

Pripravniki  11. Šempeter, 14. Kapla-Pondor 

 

Vsem organizatorjem se zahvaljujem za požrtvovalnost pri organizaciji tekmovanj. Vsem sodnikom 

hvala za pomoč pri izvedbi tekmovanj. Vsem tekmovalcem pa čestitam za dosežene uspehe, še 

posebej pa tistim, ki so stopili na stopničke. 

Naj še povem, da je lani kviz potekal v novem terminu in z novimi praktičnimi vajami, ki pa so 

prinesle tudi nesporazume in različno tolmačenje pravil. 

 

ORIENTACIJA 

Gasilsko orientacijo je v letu 2015 organiziralo GPO Braslovče. Orientacija je potekala v 

Braslovčah 30.5.2015. Tekmovanje je bilo odlično organizirano in je potekalo brez problemov. 

Tudi tu se je spremenil potek tekmovanja. Dodana je nova točka, ki zahteva mnogo več priprav in 

poznavanje kartografije. Tekmovanja se je udeležilo 60 ekip. Tekmujejo v šestih kategorijah. Prvo 

tekmovanje poteka na nivoju gasilske zveze.  

 

Rezultati tekmovanja so naslednji:  

PIONIRJI     1. Drešinja vas, 2. Levec, 3. Trnava.    

PIONIRKE : 1. Levec, 2. Kapla-Pondor, 3. Vransko.     

MLADINCI : 1. Braslovče1, 2. Kapla-Pondor, 3. Andraž2    

MLADINKE :1. Braslovče1, 2. Braslovče2, 3. Vransko   



PRIPRAVNIKI : 1. Dobrovlje, 2. Vransko, 3. Trnava    

PRIPRAVNICE : 1. Braslovče, 2. Šempeter, 3. Kapla-Pondor.   

 

To so ekipe ki so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki je bilo v gasilski zvezi Zgornje savinjske 

doline v Lučah. Tekmovanje se je odvijalo 5. Septembra 2015. Na državno tekmovanje se je 

uvrstilo 5 ekip,ki so se uvrstile na prve dve mesti. Čisto v vsaki kategoriji pa smo imeli ekipo na 

tretjem mestu. To so: pionirke in mladinci Kapla-Pondor,  pionirji  Levec , mladinke in pripravnice 

Braslovče ter pripravniki Vransko.  Na državno tekmovanje pa so se uvrstili pionirji Drešinja vas, 

mladinci Andraž, pripravnice Kapla-Pondor in Šempeter ter pripravniki Dobrovlje.   

Državno tekmovanje se je odvijalo v Dolah pri Litiji  19. Septembra 2015. Ekipe iz naše zveze so 

dosegle odlične rezultate.  

Pripravnice:  2. Kapla-Pondor,  3. Šempeter,   

Mladinci:   13. Andraž,   

Pripravniki:  17. Dobrovlje,    

Pionirji:  22. Drešinja vas.     

Vsem , ki so pomagali pri organizaciji tekmovanja se iskreno zahvaljujem, tekmovalcem in 

mentorjem pa iskrene čestitke za dosežke.   

 

GASILSKA TEKMOVANJA 

Lani je potekalo že deveto ligaško tekmovanje SŠ regije. Iz naše zveze se je ligaškega tekmovanja 

udeležilo 28 ekip iz 12 društev. Kot vsako leto se je tudi lani tekmovalo na štirih tekmah, ki so 

združene z tekmami posameznih zveznih tekmovanj gasilskih zvez, združenih v Savinjsko Šaleški 

regiji. Ekipe, ki so v ligi osvojile prva tri mesta, so imele pravico tekmovati na regijskem 

tekmovanju, ki je bilo v naši gasilski zvezi.  Iz naše gasilske zveze so si naslednje ekipe priborile to 

pravico: pionirke iz Andraža so bile 1., pionirji iz Drešinje vasi 2., Letuš 3.,  mladinke Andraž 1. , 

Braslovče 3., mladinci  Andraž 1., Drešinja vas 2. 

Na tekmovanju Gasilske zveze Žalec, ki je potekalo 27.9.2015 na štadionu v Žalcu,  je  tekmovalo 

41 ekip iz 24 gasilskih društev. Tekmovanje je organiziralo GPO Polzela, za kar se jim iskreno 

zahvaljujem.   Rezultati tekmovanja GZ Žalec so naslednji:  

Pionirke 1. Andraž, 2. Polzela, 3. Vransko    

Pionirji  1. Drešinja vas, 2. Letuš, 3. Velika Pirešica    

Mladinke 1.  Grajska vas,  2. Andraž, 3. Polzela.  

Mladinci 1. Andraž, 2. Polzela, 3. Ojstriška vas -Tabor 

 

Regijsko tekmovanje mladine je bilo prav tako organizirano v Žalcu na štadionu 11.10.2015 Imeli 

smo smolo z vremenom tako, da nismo mogli izvesti vaje za mladince, ker je bil teren preveč 

razmočen. V dogovoru z mentorji ekip, se je tekmovanje izvedlo  15.10.2015 v eni izmed hal 

bivšega Garanta na Polzeli. Ekipe iz naše zveze, ki so se uvrstile na državno tekmovanje, so dosegle  

naslednje uvrstitve:   

pionirji 1. Drešinja vas;   

pionirke  1. Andraž nad polzelo;   

mladinke 1. Braslovče, 2. Andraž nad polzelo;  

mladinci  1. Andraž nad Polzelo,  3. Drešinja vas .  

 

Vsem ekipam želim čim boljši rezultat in uvrstitev na državnem tekmovanju v Kopru 12. 6. 2016.  

 

LETOVANJE 

Še vedno se vračamo v Osilnico na Kolpi. Mladina zelo uživa v okolju, kjer so nastanjeni. Imajo 

super sobe, hrano in pogoje za zabavo. Zelo se razumejo med sabo. Sklepajo se prijateljstva, 

simpatije pa se že tudi vidijo. Letujemo v dveh terminih, ker kapacitete ne omogočajo takšnega 

števila otrok, kot jih letuje iz naše gasilske zveze. Prvi termin je bil 11.-15.7.2015, drugi pa 15.-

19.7.2015.  Skupno je letovalo 94 otrok z mentorji. Letos moramo dati večji poudarek k enakomerni 



razdelitvi po terminih, da bomo lažje organizirali prevoz. Sicer pa je še vedno čutiti pozitiven odnos 

mladih do takšne oblike druženja, zato bomo s tem tudi nadaljevali. 

 

SREČANJE MLADINE 

Po programu dela imamo srečanje za mlade dvakrat. Enkrat gremo v hribe, drugič pa plavat. Lani 

smo se 1.8.2015 odpravili na kočo na Čemšeniški planini. Skupaj nas je bilo 100 udeležencev. V 

lepem vremenu smo uživali v svežem zraku in se sprostili v prijetnem druženju brez tekmovalnega 

naboja, ki se nas sicer drži na vsakem koraku. Drugo srečanje pa je bilo 28.11-2015 - kopanje v 

Thermani Laško. Lani je bilo sicer nekoliko manj udeležencev, vendar se je število vseeno povzpelo 

čez 260. Tudi tam so otroci uživali in se sproščali v brezskrbnem kopanju. Lani smo termin kopanja 

prestavili na jesenski čas, ker se je kviz prestavil na pomlad ter smo tako razporedili obremenitev 

otrok in mentorjev. 

 

DRUGE AKTIVNOSTI 

Vsekakor pa je delo z mladimi tudi še kaj drugega, ne pa samo prej opisano. Zbor mladih smo 

izvedli v GPO Tabor v gasilskem domu v Kapli. Udeležili so se ga predstavniki iz 19 društev naše 

zveze ter tudi gostje sosednjih zvez v regiji in župan občine Tabor.  V Zrečah je tudi lani potekal 

posvet mentorjev mladine, ki sem se ga udeležil. Mladi so tudi aktivno sodelovali pri pripravi 

praznovanja 60. letnice GZ Žalec. 

 

ZAJKLJUČEK 

Rad bi se zahvalil vsem, ki s svojim delom pomagate pri vzgoji mladih, saj se vse bolj vzgoja otrok 

prenaša iz drugih ustanov v gasilske vrste. Mentorji moramo biti zgled mladim. Oni v nas vidijo 

neke vrste idole. Enostavno se nimajo kje drugje možnosti naučiti pravilnega obnašanja. Prav je, da 

pomagamo eden drugemu, da pravilno ocenimo, kdo je prava oseba za mentorja ter otroke 

vzgajamo v prijateljskem duhu. Bolj ko se bodo otroci med sabo družili, lažje bo to doseči. Mislim, 

da je delo z mladino v GZ Žalec uspešno. Ohranjamo nivo udeležbe na tekmovanjih in srečanjih. 

Tudi rezultati so odlični na vseh nivojih. Še enkrat čestitke vsem, ki so se udeležili državnih 

tekmovanj in dosegli vidne rezultate. Še posebej pa pionirjem iz Drešinje vasi in mladincem iz 

Kapla-Pondor za dosežene rezultate na kvizu ter pripravnicam iz Kapla-Pondor in Šempetra za 

uspeh na orientaciji. 

 

                                                                                    Predsednik mladinske komisije GZ Žalec 

        Milan Pustoslemšek 

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delovanje članic Gasilske zveze Žalec v letu 2015 
 
Članice Gasilke zveze Žalec smo aktivne tako na družabnem, tekmovalnem, kot tudi na 
izobraževalnem področju.   
Svoje aktivnosti izvajamo po planu komisije za delo članic, ki smo ga pripravile že novembra lansko 
leto. 
Začele smo zelo sprostitveno. Kljub rdečemu alarmu in snegu, smo v petek 6.2.2015 v PGD Velika 
Pirešica organizirale »zvočno kopel«. Udeležba je bila verjetno zaradi vremenskih pogojev 
skromna, a smo zelo uživale ob zvokih gonga, se sprostile in vsaj za eno uro pozabile na vsakdanje 
skrbi. 

 
Po planu dela članic Savinjsko Šaleške regije smo gasilke GZ Žalec organizirale igro v izvedbi 
Kulturnega društva Gomilsko z naslovom Halo, obirovke so tu. Članicam PGD Gomilsko in PGD 
Grajska vas bi se rada zahvalila za vso podporo in odlično pogostitvijo. Vsaka udeleženka je odšla 
domov nasmejana in obdarjena z rožico. 
Vsako leto proti koncu marca, letos 28.3., izvede Gasilska zveza Slovenije posvet za članice v 
Preboldu. Zaradi bližine smo se posveta udeležile po mojem mnenju kot najštevilčnejša zasedba. 
Izvedele smo marsikaj zanimivega iz gasilstva in vsakdanjega življenja.   
Istega dne smo v popoldanskih urah izvedle velikonočno delavnico. Članice PGD Andraž na Polzelo 
so nas naučile izdelati zajčke iz slame. Ob prijetnem druženju in okusnih prigrizkih je čas hitro 
minil, izdelki pa so krasili naše domove v času velikonočnih praznikov. 

 
Na podlagi anket smo letošnji pomladni posvet namenile uniformiranosti gasilk, nošenju položajnih 
oznak in činov in pa nam ženskam namenjeni temi, preventivi pred rakom dojk. Za strokovne teme 
smo za pomoč zaprosile našega poveljnika Davida Krka, ki nas je opozoril na napake, ki jih 



počnemo. Ob predavanju Darje Rojec pa smo se »kocinile« in spustile kako solzo. Posvet smo 
imele 11. aprila v prostorih PGD Braslovče.  

 
Čez en teden smo se po planu Savinsko Šaleške regije udeležile posveta članic Savinjsko-Šaleške in 
Celjske regije v Solčavi. Iz obeh regij nas je bilo 40, naša zveza je bila najštevilčnejša s 14 
udeleženkami. 
Ker nas je Darja Rojec navdušila s svojimi kremami, smo se izven plana odločile še za delavnico 
izdelave kreme in mazil. 8. maja smo se zbrale v prostorih PGD Ponikva pri Žalcu in z velikim 
zanimanjem spremljale, kako se kreme, mazila in deodoranti izdelujejo. Verjamem, da marsikatera 
od udeleženk od takrat izdeluje kreme doma.  

 
 
S svojim prispevkom smo sodelovale tudi na strokovnem forumu ob 60. letnici GZ Žalec, 29.maja. 
Spekle smo pecivo za pogostitev, na katerega bi bila ponosna marsikatera slaščičarka. 
Nekaj članic je s svojo prisotnostjo sodelovalo na svečani akademiji ob 60 letnici Gasilke zveze 
Žalec, ki je bila 29. junija v Žalcu. 
Gasilska zveza Slovenije in Gasilska zveza Kamnik vsako leto v začetku julija organizirata pohod 
članic. Tudi tega smo se udeležile in letos šle na Kisovec. 



Vsako leto se članice GZ Prebold in GZ Žalec srečamo na pohodu članic obeh zvez. Letošnjega je 
organizirala Gasilska zveza Prebold. Hodile smo po grajskih potem in spoznale zgodovino v 
Preboldu. Pohod je bil odlično organiziran. 

 
Udeležile smo se tudi 2. Medgeneracijskem srečanju, ki ga prirejata Svet članic in svet veteranov 
pri Gasilski zvezi Slovenije letos 29. Avgusta v Sežani. Iz naše zveze smo se ga udeležile 3 članice 
PGD Žalec, ki smo zastopale tudi celo regijo. 

 
Jesenski posvet smo imele 3. Oktobra, kjer smo se zopet izobraževale oziroma obnavljale svoje 
gasilsko znanje. Savina Naraks nas je spomnila na nevarnosti, ki prežijo doma, Oskar Neuvirt pa 
nas je s svojimi izkušnjami nasmejal in upam si trditi, da si bomo posvet zapomnile. Članicam PGD 
Žalec se zahvaljujem za gostoljubnost in odlično pogostitev. 

 



Organizacija tradicionalnega srečanja članic GZ Žalec in GZ Prebold je letos pripadala nam. 17. 
Oktobra smo se zbrale v dvorani na Gomilskem. Ob zabavno-izobraževalnem večeru in druženju je 
večer hitro minil.  

 
 
Kot predsednica komisije za delo članic GZ Žalec sem se udeležila dvodnevnega posveta za 
predsednice komisij GZ v Kranjski gori. Posvet je potekal 20. In  21. Novembra.  
 

 
 
Ampak nismo se nismo samo izobraževale in hodile okrog. Od pomladi do začetka oktobra so 
potekala tekmovanja in tudi tukaj dosegale odlične rezultate.  
Na tekmovanju Savinjsko Šaleške regije so članice A dosegle naslednje rezultate: 1. mesto PGD 
Andraž nad Polzelo in 3. mesto PGD Kapla – Pondor. Pri članicah B bodo našo zvezo na državnem 
tekmovanju zastopale članice PGD Braslovče. Vsem tekmovalkah iskreno čestitam in vsem, ki nas 
boste zastopale na državnem tekmovanju, želim veliko sreče in uspeha. 
Da ne bom predolga, se vam želim zahvaliti za vse lepe trenutke, ki jih doživljamo skupaj, za vse 
uspehe, ki jih dosegamo tako na tekmovalnem, izobraževalnem in tudi zasebnem področju. 
 

Mirjana LOVREK,  VGČ org. 1. st. 
Predsednica komisije za delo članic GZ Žalec 

 

 
 



 

 

POROČILO PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA VETERANE ZA LETO 2015 

 

Veteranke in veterani smo še vedno aktivni in po svojih močeh pomagamo mlajšim  kolegom pri 

delu v gasilskih društvih. 

 

Komisijo za veterane GZ Žalec sestavlja šest članov in ena članica: Olga Krajnc, Ludvik Pikl, 

Anton Mestinšek, Anton Jelen, Ivan Strahovnik, Rudi Sedovšek kot člani in Janez Kokovnik kot 

predsednik komisije. 

Komisija je imela v letu 2015 tri seje, na katerih smo sledili programu dela, ki smo si ga zastavili že 

v letu 2014 in ga je potrdil upravni odbor GZ Žalec. 

 

V GZ Žalec je trenutno 508 veterank in veteranov. 

 

Že 11. marca 2015 je bil v gasilskem domu PGD Polzela organiziran posvet z glavno temo 

»Celostni pogled na človeka na zdravje«, ki se ga je udeležilo 63 veterank in veteranov. Hvala PGD 

Polzela za prostor in predavateljicama Zlatki Jambrovič ter Savini Naraks za informacije in novosti. 

 

Člani tekmovalnih enot so se udeležili posveta o tekmovanjih na nivoju SŠ regije, ter posveta 

sodnikov in mentorjev. 

 

V mesecu juniju je bil organiziran piknik v Taboru pri Lovskem domu. Udeležilo se ga je 98 

veterank in veteranov. Piknik je lepo uspel, za kar gre zahvala udeležencem ter članicam in članom 

PGD Ojstriška vas –Tabor za pogostitev. 

 

Na tekmovalnem področju smo bili zelo uspešni, saj so se starejši gasilci udeležili pokalnega 

tekmovanja GZ Slovenije, kjer so zasedli naslednja mesta: 8. Mesto PGD Drešinja vas, 10. Mesto 

PGD Kasaze-Liboje in 23. Mesto PGD Žalec. 

Žal pa moram napisati, da se je tekmovanja GZ Žalec udeležilo le 6 enot starejših gasilcev in 2 

enoti starejših gasilk, kar ni bilo spodbudno, saj so tudi v drugih gasilskih društvih veterani. Na 

regijskem tekmovanju v Velenju nas je zastopalo 6 enot:  

Starejši gasilci: 2. Mesto PGD Drešinja vas, 6. Mesto PGD Ponikva pri Žalcu, 9. Mesto PGD Žalec 

in 12. Mesto PGD Polzela. 

Starejše gasilke: 3. Mesto Kapla –Pondor in 5. mesto Grajska vas. Na državno tekmovanje, ki bo v 

letu 2016, so se uvrstile vse ekipe, razen Polzele, saj so dosegle predpisane normo. 

V pokalnem tekmovanju starih ročnih in motornih brizgaln SŠ regije je sodelovalo 6 enot iz naše 

Zveze. V skupnem seštevku so zasedle naslednja mesta: 

Ročne brizgalne moški: 1. Mesto Požarna bramba Vransko, 2. Mesto PGD Letuš in 3. Mesto PGD 

Braslovče. 

Motorne brizgalne moški: 2. Mesto PGD  Kapla –Pondor, 6. Mesto PGD Gotovlje. 

Motorne brizgalne ženske: 1. Mesto Kapla-Pondor.  

V tej ligi je bilo 7 tekem, 3 od teh v GZ Žalec in sicer v Gotovljah, Braslovčah in Vranskem.  

Veterani PGD Braslovče so se udeležili tekmovanja s starimi ročnimi brizgalnami v Markovcih na 

Goričkem, kjer so tudi zmagali. Tudi Požarna bramba Vransko je tekmovala v Žalni (GZ Škofljica), 

kjer so prav tako zasedli 1. Mesto. Tudi enoti starejših gasilk PGD Kapla Pondor in starejših 

gasilcev PGD Drešinja vas sta bili aktivni na tekmovalnem področju (Kapla-Pondor 18. Tekem in 

18 pokalov in PGD Drešinja vas 18 tekem in 15 pokalov). Udeleževali sta se tekmovanj po vsej 

Sloveniji. 

Meddruštveno tekmovanje za starejše gasilke in gasilce pa je tudi letos organiziralo PGD Kasaze–

Liboje, tekmovalo je več kot 20 enot iz cele Slovenije. 

 



Kot predsednik komisije za veterane pa sem bil na sejah UO GZ Žalec, na sejah SŠ regije, na sejah 

komisije za veterane SŠ regije ter na posvetu predsednikov komisij gasilskih zvez, ki ga je 

organizirala GZ Slovenije na Igu pri Ljubljani. Dva člana sta se udeležila srečanja veteranov v GZ 

Šmarje pri Jelšah v Podčetrtku, srečanja veteranov GZ Zgornje Savinjske doline v Lučah. Udeležili 

smo se posveta SŠ in Celjske regije, ki ga je v Žalcu organizirala predsednica komisije za veterane 

SŠ regije tovarišica Savina Naraks. 

 

V imenu komisije bi rad čestital vsem tekmovalnim enotam za dosežene uspehe, ki so jih dosegli na 

tekmovanjih in tako uspešno zastopali našo GZ.  

 

Zahvala pa velja vodstvu GZ Žalec, strokovni sodelavki GZ Žalec in vsem, ki so kakorkoli 

pripomogli pri realizaciji programa. 

 

 

                                                            Predsednik komisije za veterana pri GZ Žalec: 

                                                                                             Janez Kokovnik 

  

 
 
 
 

Poročilo o delovanju komisije za zgodovino požarnega varstva za leto 2015 

 

V letu 2015 je Gasilska zveza Žalec praznovala svoj častitljivi jubilej – to je 60. letnico. Projekt z 

bogatim programom je potekal od 29. maja 2015 do 26. junija 2015 z zaključno prireditvijo - 

Slavnostno akademijo v Žalcu. V ta projekt se je vključila tudi komisija za zgodovino oziroma člani 

komisije in so sprejeli določene naloge in dela, katera so uspešno opravili v skupno zadovoljstvo 

jubilanta - GZ Žalec. Naj omenim strokovni forum z naslovom »Gasilska zveza Žalec v sistemu 

zaščite in reševanja – včeraj, danes, jutri«, ki je potekal v dvorani Doma kulture v Braslovčah. V 

avli doma pa je bila pregledno in nazorno pripravljena razstava gasilske tehnike – gasilskih vozil 

nekoč in danes v foto kroniki in z besednim gradivom – opisom gasilskih vozil, katere imajo 

gasilska društva v GZ Žalec. To nalogo smo opravili člani komisije za zgodovino GZ Žalec, 

veterani PGD Braslovče in strokovna sodelavka GZ Sabina Sorčan. Za njihovo vestno opravljeno 

delo kot tudi za vse ostalo delo, ki so ga opravili v projektu, jim v svojem imenu izrekam pohvalo in 

zahvalo. 

Komisija je poskrbela tudi za to, da so bile vse ostale prireditve primerno obeležene (fotografije, 

članki) in bodo tako primerno ohranjene v muzeju GZ Žalec. 

Komisija za zgodovino je v letu 2015 svojo redno dejavnost izvedla po načrtovanem petletnem 

programu (2013-2018), ta je bil sprejet in potrjen na seji UO in Skupščini GZ Žalec. 

Komisija je imela 4. Sejo 10.12.2014, na kateri so člani komisije soglasno potrdili program dela z 

določenimi predlogi in pobudami za leto 2015. V delo in naloge komisije je tako zajeto celotno 

gasilsko področje vseh gasilskih dejavnosti vseh PGD in PIGD, GPO, GZ Žalec, SŠ regije in naše 

krovne organizacije GZS. Komisija je imela v letu 2015 dve seji – 22.4.2015 in 2.12.2015. 

Delo komisije se je izvajalo stalno skozi leto 2015, lahko utemeljim, da dokaj uspešno, za kar so 

vidni rezultati – zbrano mnogoštevilno gradivo. V letu 2015 smo zbrali bogato foto kroniko, 

oplemeniteno s pisnim gradivom, to je preglednimi in vzornimi zapisi vseh pomembnih gasilskih 

dogodkov v letu. Že zbrano gradivo bo v celoti pregledno in nazorno arhivirano v letu 2016 in kot 

takšno razporejeno na za to določeno mesto v našem gasilskem muzeju. Ta je bogata zakladnica 

kulturne gasilske dediščine PGD, PIGD in GZ Žalec. 

Mislim, da delo komisije poteka že vrsto let uspešno in tudi v tem letu v pravilni obliki in je 

posvečeno temeljnemu cilju – to je zbiranju gradiva v foto kroniki in pisnem gradivu novejše 

zgodovine. Tako nadgrajujemo že zbrano gradivo od začetka gasilstva v 19. Stoletju do danes. Na 

to smo lahko ponosni vsi pripadniki gasilskih organizacij v GZ Žalec. 



Delo komisije je lahko vzor tudi tistim, ki še niso v celoti sprejeli miselnosti in načela, da bi temu 

področju posvetili večjo pozornost, to je stalnemu ohranjanju gradiva gasilske zgodovine, ki se še v 

mnogih primerih nahaja nekje odmaknjeno, založeno, lahko rečem pozabljeno. Upam in si želim, da 

bo ta spoštovana bogata zgodovina gasilstva našla pot do pravega mesta, kjer bo na ogled širši 

množici. Zavedajmo se, da ni nikoli prepozno! 

Komisija je pred nekaj leti v program dodala posvečanje večje pozornosti zbiranju gradiva požarno 

reševalnih akcij, saj je to naše glavno poslanstvo v družbi, v kateri smo včasih še vedno premalo 

cenjeni in spoštovani. Gradiva požarnih in reševalnih akcij imamo še vedno premalo, zato bomo 

morali vsi skupaj za to odgovorni zbiranju gradiva v obliki člankov, zapisov, fotografij in ostalega 

posvetiti več pozornosti. Le tako bomo lahko nadgradili in obogatili zbrano muzejsko zbirko, katero 

so nam zapustili naši pionirji in staroste gasilstva v GZ Žalec. 

V letu 2015 si je komisija zadala nalogo, da zbere tudi gasilsko kroniko v sliki in besedi v celoti in 

to v GZ, GPO in gasilskih društvih v počastitev praznovanja 60. letnice GZ Žalec. 

Vsem gasilskim društvom in GPO so bili posredovani dopisi s prošnjo za posredovanje gradiva. 

Določena društva in gasilska poveljstva občin so se že odzvala in tako poslala gasilsko gradivo, 

ostala pa še ne. Upamo in si želimo, da bodo tudi ta izpolnila svojo obvezo in dostavila gradivo, ker 

le tako lahko uredimo celotno gasilsko kroniko. Skupaj s pomočjo gasilskih društev in GPO bomo 

lahko zbrali in pripravili zelo pomembno gasilsko gradivo, ki bo tako prikazalo naše bogato delo v 

tem obdobju. 

Že zbrana gasilska kronika bo predstavljena na Skupščini GZ Žalec 18. Marca 2016. Vse to pa bo 

nato skrbno shranjeno v našem muzeju GZ Žalec, kjer bo na ogled širši množici kot bogata gasilska 

kronika zgodovine za prihodnje rodove. 

Da je bilo delo komisije v letu 2015 uspešno gre zahvala aktivnim članom komisije in pa strokovni 

sodelavki Sabini Sorčan za administrativno pomoč pri delu komisije. Zahvala pa tudi tistim 

gasilskim društvom, ki so se s svojim prispevkom vključili v delo komisije. Hvala vodstvu GZ 

Žalec za njihovo sodelovanje in razumevanje tako pomembne dejavnosti – zgodovine gasilstva, ki 

naj bo vsem gasilkam in gasilcem v ponos in spoštovanje. 

V delo komisije je smo člani v letu 2015 vložili preko 200 ur. 

V letu 2015 se je povečalo število skupin, ki so si ogledale muzej Gasilske zveze Žalec, med njimi 

prevladujejo člani gasilskih društev, muzej pa so obiskale tudi šolske skupine. Lahko rečem, da je 

gasilski muzej postal osrednja turistična gasilska točka v spodnji Savinjski dolini. 

V upanju in želji, da bomo s tako obliko aktivnosti nadaljevali tudi v letu 2016, zavedajoč se 

sprejete funkcije s sprejetimi dolžnostmi kot člana komisije za zgodovino požarnega varstva GZ 

Žalec. Vsi skupaj pa smo lahko veseli, da je le končno tudi naš gasilski muzej, zakladnica z bogato 

gasilsko kulturno dediščino,  našel svoje mesto v širšem prostoru na kulturno turističnem področju v 

občinah spodnje Savinjske doline in tako v bodoče le ne bo »služil samemu sebi«. 

 

 

                                                     Predsednik komisije za zgodovino požarnega varstva GZ Žalec: 

                                                                                  Franci Čretnik, GČ II. stopnje 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Poročila operativno področje za leto 2015 
 

POROČILO POVELJNIKA GZ ŽALEC ZA LETO 2015 
 

Spoštovani gostje, cenjene gasilke in gasilci. 

Tudi v jubilejnem 60. letu delovanja naše gasilske zveze lahko z veseljem poročam, da je delovanje 

in sodelovanje 32 PGD in 1 PIGD združenih v 5 GPO pod okriljem Gasilske zveze Žalec dobro. 

Leto 2015 je bilo za operativne člane v naši GZ delovno in je bilo usmerjeno predvsem v 

zagotavljanje ustrezne operativne pripravljenosti in nudenje pomoči prizadetim v različnih 

nesrečah. Poleg tega nismo pozabili na pomemben segment usposabljanja in izobraževanja, svojo 

pripravljenost pa dokazovali na različnih tekmovanjih in delovali na preventivnem področju. 

Prepričan sem, da smo operativni gasilci dokazali, da znamo in zmoremo uspešno delovati na 

operativnem kot tudi preventivnem področju. Vse to nam dokazujejo tudi številke in menim, da smo 

tudi v letu 2015 dokazali, da smo zaupanja vredna organizacija.   

Da pa smo lahko opravili načrtovana dela pa so poleg prizadevnega dela članstva pomembna tudi 

finančna sredstva zato se iskreno zahvaljujem lokalnim skupnostim na čelu z župani vseh petih 

občin združenim v našo GZ. 

Svoje poročilo pa bom v nadaljevanju razdelil na naslednja področja: 

- intervencije 

- strokovno usposabljanje 

- gasilska tekmovanja 

- preventivna dejavnost in 

- zaključek 

 

Intervencije 

Tako kot v preteklih letih so tudi lani operativni gasilci skrbeli za izvajanje intervencij v skladu s 

potrebami in alarmnimi načrti posameznih občin. V letu, ki je za nami je bilo na območju GZ Žalec 

izvedenih 221 intervencij, od tega so na 192 intervencijah sodelovale enote iz naše GZ. V nobenem 

izmed dogodkov ni bilo potrebe po aktiviranju celotnega operativnega sestava GZ Žalec. Poleg 

izvajanja intervencij pa so v skladu s potrebami prevažali vodo in izvajali razna dela v korist svojih 

občanov. 

V primeru vseh intervencij je bil odziv operativnih gasilcev hiter in učinkovit pri izvajanju 

intervencij pa ni bilo zaznati večjih pomanjkljivosti ali nepravilnosti   Pri izvajanju intervencij pa k 

sreči ni prišlo do poškodb operativnih gasilcev. 

V nadaljevanju pa so v priloženi tabeli razvidne izvedene posamezne intervencije in primerjava z 

letom 2014: 

Vrsta intervencije Leto 2014 Leto 2015 

Skupno število intervencij  176 191 

Požari v naravnem okolju 13 27 

Požari na objektih  44 51 

Požari na prometnih sredstvih 5 14 

Drugi požari (komunalni zabojniki, kmetijski stroji,…) 1 5 

Prometne nesreče 15 20 

Delovne in rudniške nesreče 1 1 

Nesreče z nevarnimi snovmi 2 5 

Zaprosila za tehnično pomoč 25 48 

Močan veter, snegolomi, zaledenitve, visok sneg, toča, plazovi 4 9 

Poplave, poplave meteorne vode 20 3 

Žled 28 / 

Iskanje pogrešanih oseb, pomoč obolelim osebam 5 7 

Nenačrtne motnje oskrbe z elektriko, vodo, prekinitve prometa, 

NUS 

7 / 

*Drugi dogodki  6 1 



 

*Drugi dogodki: nesreče v železniškem prometu, sproščanje nevarnih plinov, nesreče pri športnih in 

drugih aktivnostih, visoki sneg, močan veter. 

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 

Ob zavedanju, da je uspešno in varno delo na intervenciji v veliki meri odvisno od temeljnega in 

dopolnilnega usposabljanja ter izvajanja rednih operativno taktičnih vaj smo na osnovi potreb 

posameznih društev pripravili razpis izobraževanj na GZ Žalec katerega smo izpolnili na področjih 

kjer je bilo dovolj prijavljenih kandidatov in s tem sledimo potrebam naših društev. Zaradi 

premajhnega števila prijav smo v spomladanskem času odpovedali predvideni nadaljevalni tečaj za 

gasilca. 

Sprejeti kriteriji, ki so v nekaterih sredinah sprejeti precej negativno so trenutno veljavni, nikakor 

niso namenjeni oteževanju na poti usposabljanja ampak so namenjeni ustrezni usposobljenosti 

posameznega operativnega člana saj bomo le tako kos vsaki zastavljeni nalogi. Sprejeti sistem 

prijav in odjav na tečajih GZS in s tem posledično plačilom nastalih stroškov je precej spremenil 

resnost pri udeležbi na teh tečajih, se pa še vedno dogaja, da je nekaj naših društev izpadlo iz 

sistema specialističnega usposabljanja zaradi premalo razpisanih tečajev. Zavedati se moramo, da 

so razna specialistična in  obnovitvena usposabljanja zelo pomembna in morajo postati stalnica, 

zato je potrebno zagotoviti zadostno število tečajev in s tem prostih mest. V letu 2015 so bile prvič 

razpisane tudi praktične vaje z IDA na poligonu v Pekrah. Udeleženci iz GZ Žalec so na njih 

pokazali visoko stopnjo strokovnosti in fizične sposobnosti, zato velja v prihodnje to obliko 

usposabljanja začeti redno koristiti. Na področju posredovanja v dvocevnih predorih smo se 

udeležili strokovnega posveta na Igu, določeni posamezniki pa so opravili usposabljanje. Iz namena 

sredstev opreme za portalne gasilce so predvidene enote prejele nekaj opreme, žal pa je na tem 

področju še kar precej nejasnosti. 

Vsekakor pa je najpomembnejši segment strokovnega usposabljanja v domeni posameznih 

poveljnikov PGD v smislu izvajanja stalnega usposabljanja in izvajanja različnih vaj z opremo in 

tehniko, ki jo imajo na razpolago. Številne operativne vaje, ki so bile izvedene v posameznih 

društvih in tudi GPO so bile ustrezno podprte s predpisanimi elaborati oziroma sklepi o izvedbi vaj. 

Vaje so pokazale veliko dobrih stvari, vse tisto kar pa ni bilo najboljše, pa se je brez posledic 

odpravilo. 

Za kvalitetno delo je potrebno pohvaliti komisijo za strokovno vzgojo, predvsem pa inštruktorje, 

predavatelje in strokovno sodelavko Sabino. 

Zavedati se moramo, da je strokovno usposabljanje poleg izvajanja operativnih nalog zanesljivo 

najpomembnejše področje našega dela. Obiskovanje kvalitetno pripravljenih tečajev, učnih delavnic 

in posvetov pa je eden pomembnejših delov našega usposabljanja.  

 

V nadaljevanju pa je iz priložene tabele razvidna udeležba na posameznih tečajih v organizaciji GZ 

Žalec ali GZS v letu 2015: 

OSNOVNI TEČAJ 84 

NADALJEVALNI TEČAJ 68 

TEČAJ ZA VODJO SKUPINE 20 

TEČAJ ZA UPORABNIKA RADIJSKIH POSTAJ 17 

TEČAJ ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO 23 

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul 

A 

2 

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul 

B 

2 

TEČAJ ZA UPORABNIKA DIHALNEGA APARATA  31 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA UPORABNIKE DIHALNEGA APARATA 10 

TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA 1 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA 6 



TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI 3 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNIMI 

SNOVMI 

3 

TEČAJ ZA STROJNIKA 23 

OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM 2 

USPOSABLJANJE ZA POSREDOVANJE V DVOCEVNIH PREDORIH 28 

TEČAJ ZA PREVENTIVCA 1 

TEČAJ ZA MENTORJA MLADINE 4 

PRAKTIČNE VAJE ZA IDA 24 

TEČAJ ZA INŠTRUKTORJA 2 

TESTIRANJE SODNIKOV 34 

USPOSABLJANJE BOLNIČARJEV 36 

SKUPAJ 442 

 

Gasilska tekmovanja 

V sistemu gasilskih tekmovanj je skozi različne starostne kategorije vključeno večje število našega 

članstva. Tekmovanja se organizirajo z namenom preverjanja psihofizične usposobljenosti 

operativnih gasilcev, za medsebojna spoznavanja in izmenjave izkušenj. V tekmovalnem procesu 

imajo pomembno vlogo mentorji in sodniki zato smo za njih organizirali posvet po katerem so 

sodniki z opravljenim testiranjem dokazali svoje znanje. Posamezni sodniki so v skladu s potrebami 

sodelovali na sojenjih na različnih tekmovanjih znotraj regije in tudi GZS. 

V okviru GZ Žalec je tudi v letu 2015 potekalo ligaško tekmovanje članov in članic. Organizatorji 

tekmovanj so bili: PGD Drešinja vas, PGD Letuš, PGD Andraž, PGD Levec, PGD Gomilsko, PGD 

Braslovče in PGD Polzela. Posamezni organizatorji so tekmovanja izvedli na visokem nivoju. V 

skupnem seštevku so se upoštevali štirje najboljši rezultati katere smo razglasili v kategorijah članic 

in članov A ter članov B. 

Člansko tekmovanje GZ Žalec v letu 2015 je bilo izvedeno v Levcu za člane in članice A in B ter 

starejše gasilce in gasilke, 

tekmovanje mladine pa v Žalcu in je bilo združeno s pokalnim tekmovanjem mladine SŠR. Na 

članskem tekmovanju je nastopilo 59 enot, tekmovanja starejših se je udeležilo 8 enot, tekmovanju 

mladine 42 enot iz 24 PGD, kar je nekaj več kot v letu 2014 vendar še vedno zaskrbljujoče. 

V letu 2015 smo bili organizatorji tekmovanja mladine SŠR. Tekmovanje smo pripravili v športnem 

parku v Žalcu vendar nam je pri organizaciji zagodlo vreme in tako zaradi razmočenega terena le 

tega nismo izpeljali v celoti v kategoriji mladincev in mladink in smo kasneje odpovedano vajo z 

ovirami izvedli v proizvodnih prostorih podjetja na Polzeli. Verjamem, da je kljub nekaterim 

posameznikom, ki se s tem niso strinjali tekmovanje potekalo v skladu s pravili, predvsem pa je bilo 

z odločitvijo o prestavitvi vaje omogočeno vsem tekmovalcem enakovredno in varno nastopanje. V 

zameno za brezplačno uporaba stadiona v Žalcu pa smo v skladu z dosedanjo prakso uslugo vrnili z 

redarsko službo ob Teku po ulicah Žalca. V lanskem letu so to delo opravili gasilci iz GPO Žalec. 

V letu 2015 je potekalo tudi drugo izbirno tekmovanje za gasilsko olimpijado na Poljskem. Po 

napornih pripravah skozi vso zimo je le delček sekunde preprečil mladincem PGD Andraž nastop 

na gasilski olimpijadi na Poljskem. Na izbirnem tekmovanju so osvojili 2. mesto in tudi zato si 

zaslužijo vse pohvale.  

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 v letu 2015 in komisiji za tekmovanja se za 

opravljeno delo najlepše zahvaljujem. Najpomembnejši rezultati posameznih tekmovanj so v 

prilogi. 

 

Preventivna dejavnost 

Požarna preventiva je niz dejavnosti, ki služijo preprečevanju nastankov požarov in škodljivih 

posledic požarov, kjer ima pomembno vlogo tudi PGD. Aktivnosti PGD so tako na področju 

požarne preventive izredno pomembne. Z aktivnim delovanjem na preventivnem področju se zelo 

veliko naredi za požarno varnost v svojem požarnem območju in jo je smiselno izvajati vse leto. 



V posameznih PGD so izvedli naslednje aktivnosti kot so pregled požarnega območja, preventivne 

preglede objektov, organizirali pregled ročnih gasilsnih aparatov za krajane, pregled in preizkus 

hidrantnega omrežja, sprejem in pregled požarnih načrtov, pomoč in svetovanje krajanom na 

področju požarne preventive. Obiski v vrtcih in šolah ter pomoč pri izvajanju vaj evakuacij in dnevi 

odprtih vrat so aktivnosti, ki jih PGD redno izvajajo na področju požarne preventive.  

Sigurno pa k dobremu preventivnemu delu in požarni varnosti pripomore tudi številno članstvo, ki 

je vključeno v razne oblike dela v posameznih PGD. 

 

Zaključek 

Verjamem, da smo v preteklem letu naredili veliko dobrega, da smo izpeljali naloge v skladu s 

sprejetim programom dela in zadovoljili potrebe vseh. Zahvaljujem se posameznim občinam in 

njihovim županom za sodelovanje in podporo na operativnem področju, vsem članom poveljstva 

GZ za tvorno sodelovanje in vodenje posameznih komisij. 

Jubilejno 60 leto delovanja naše GZ je pokazalo, da lahko enotni in s skupnimi močmi opravimo 

vsako zastavljeno nalogo zato si želim, da se naše dobro delo nadaljuje tudi v prihodnje. 

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.st. 

 
                               POROČILO KOMISIJE ZA TEKMOVANJE 

 

V  letu 2015 je bilo malo več dela kot v prejšnjih, kajti bili smo tudi organizatorji regijskega 

tekmovanja za mladino.  

Ponovno je bila organizirana članska liga GZ Žalec. Imeli smo štiri kategorije. V prejšnjih letih sta 

bili le dve: članice A in člani A, zato smo dodali še kategoriji članic B in članov B. To se je zgodilo 

zaradi tega, ker so malo starejši gasilci bili prikrajšani pri doseganju dobrih rezultatov v primerjavi 

z mlajšimi. Čeprav tudi vedno ni tako, kar dokazujejo tudi rezultati članic B in članov B. Naša želja 

je le, da bi se lige začelo udeleževati čim več ekip. V letu je bilo 7 tekmovanj, za rezultate pa so 

šteli štirje najboljši rezultati. Tekmovanja so organizirali PGD Drešinja vas, Letuš, Andraž, 

Gomilsko, Levec, Braslovče in zaključek PGD Polzela.  

Nato smo organizirali člansko in veteransko tekmovanje GZ Žalec, ki je potekalo v organizaciji 

PGD Levec, kjer imajo dobre pogoje za izpeljavo tekmovanja. Mislim, da je bilo tekmovanje 

izpeljano na zelo visoki ravni in ni bilo nobenih pripomb. Problem se pojavlja samo na področju 

sodnikov, ki jih je vedno manj in jih bo potrebno v naslednjih letih pridobiti še nekaj. 

Organizirali smo tudi tekmovanje GZ Žalec za mladino, ki je istočasno bilo četrto tekmovanje v 

pokalnem tekmovanju mladine Savinjsko Šaleške regije. Tekmovanje je lepo potekalo in od 

prisotnih smo dobili potrditev, da je bilo to tekmovanje eno od bolje organiziranih. Organizacijo je 

prevzelo PGD Andraž s pomočjo komisije za tekmovanje in komisije za mladino. 

Na koncu leta smo bili še organizator regijskega tekmovanja SŠ regije za mladino. Potrudili smo se 

in pripravili smo vse za pripravo tekmovanja, ki bi bilo odlično, če nam ne bi zagodlo vreme, 

pravzaprav dež, ki je namočil igrišče do take mere, da ni bilo mogoče izpeljati vaje za mladinke in 

mladince. Tako, da se je tistega dne lahko zaključilo tekmovanje  za pionirke in pionirje. Pri 

mladinkah  in mladincih pa nam je ostala vaja z ovirami. To smo v tekočem tednu nato izpeljali v 

hali bivše tovarne Garant s pomočjo podjetja ESAM hiše, PGD Andraž in PGD Polzela. Bilo je 

sicer kar veliko pripomb glede tekmovanja, ampak ne glede organizacije, temveč zaradi dveh 

terminov. To je bila v dani situaciji po mnenju večine najboljša rešitev.  

Tako lahko leto opišem zelo aktivno in tudi zelo uspešno glede dela komisije za tekmovanje. 

 

Predsednik komisije za tekmovanja: 

 Aleksander Koler, VGČ 2. stopnje 



TEKMOVALNI REZULTATI ENOT IZ GZ ŽALEC  

NA GASILSKIH TEKMOVANJIH VIŠJEGA RANGA V LETU 2015 
 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI ZA MLADINO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V GASILSKEM 

KVIZU ZA MLADINO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
DRUGO IZBIRNO TEKMOVANJE ZA GASILSKO OLIMPIJADO 

2. Andraž  Mladinci 

 

POKALNO TEKMOVANJE GZ SLOVENIJE 2015  

 

 šest oz. sedem tekmovanj 

 sodelovala 3 gasilska društva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kapla Pondor  pripravnice 

3. Šempeter pripravnice 

14. Drešinja vas pionirke 

14. Arja vas mladinke 

27. Levec pionirji 

2. Kapla-Pondor mladinci 

3. Drešinja vas  pionirji 

7. Kapla-Pondor pionirji 

11. Šempeter pripravniki 

14. Kapla-Pondor pripravniki 

Drešinja vas Starejši gasilci 

Žalec Starejši gasilci 

Kasaze-Liboje Starejši gasilci 



REGIJSKO TEKMOVANJE 2015 

V lanskem letu so nas naše enote uspešno zastopale na regijskem tekmovanju.  Na državno tekmovanje so se 

uvrstile naslednje enote: 

1. Drešinja vas pionirji 

1. Andraž pionirke 

1. Andraž mladinci 

3. Drešinja vas mladinci 

1. Braslovče mladinke 

2. Andraž mladinke 

1. Andraž članice A 

3. Kapla – Pondor članice A 

2. Braslovče članice B 

1. Drešinja vas člani A 

2. Andraž člani A 

3. Dobrovlje  člani A 

2. Dobrovlje člani B 

3. Levec člani B 

3. Kapla – Pondor starejše gasilke 

5. Grajska vas starejše gasilke 

2. Drešinja vas starejši gasilci 

6. Ponikva pri Žalcu starejši gasilci 

9. Žalec Starejši gasilci 

 

 
 

 
 

POKALNO TEKMOVANJE MLADINE SŠ REGIJE 2015 – uvrstitve med najboljše 3 

Organizirana so bila štiri tekmovanja. Naše ekipe so zmagale v treh kategorijah! 

Na tekmovanjih je sodelovalo skupaj 29 ekip iz naše zveze, iz 11 gasilskih društev, kar je nekaj manj kot leto 

prej. Zelo si želimo, da bi jih bilo v prihodnje več, predvsem iz tistih gasilskih društev, ki se tega tekmovanja do 

sedaj niso ueleževala.  

 

 



Uvrstitve med najboljše tri 
 

 

 

 

 

 
 
             
 

 
 

POKALNO TEKMOVANJE STARIH BRIZGALN SŠ REGIJE 2015 

 

 sedem tekmovanj 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Andraž pionirke 

1. Andraž mladinke 

1. Andraž mladinci 

2. Drešinja vas pionirji 

2. Drešinja vas mladinci 

3.  Letuš pionirji 

3. Braslovče mladinke 

1. Požarna bramba 

Vransko 
Ročne brizgalne - moški 

1. Kapla Pondor Motorne brizgalne - 

ženske 2. Kapla Pondor Motorne brizgalne - moški 

2. Letuš Ročne brizgalne - moški 

3. Braslovče Ročne brizgalne - moški 



 
POROČILO KOMISIJE ZA GASILSKO TEHNIKO GZ ŽALEC 2015 

 

Komisija za gasilsko tehniko GZ Žalec je v minulem letu prejela v obravnavo šest vlog za izdajo 

mnenj ob zamenjavi gasilskih vozil oz. izdajo mnenja ob nakupu opreme iz naslova okroglega 

jubileja posameznega prostovoljnega gasilskega društva. 

 

V obravnavo smo prejeli naslednje vloge: 

 PGD Vrbje - mnenje ob zamenjavi vozila GVM-1, 

 PGD Žalec - mnenje ob nakupu vozila PV-1, 

 PGD Ložnica pri Žalcu - mnenje ob zamenjavi vozila GVM-1, 

 PGD Ločica ob Savinji - mnenje ob nakupu vozila AC 24/60, 

 PGD Polzela - izdaja mnenja ob nakupu osebne zaščitne oz. reševalne opreme ob 110. 

obletnici društva. 

Komisija je na dopisnih sejah obravnavala omenjene vloge in izdala ustrezna mnenja. 

 

26.6.2015 je potekala slavnostna akademija ob praznovanju 60-te obletnice GZ Žalec. V sklopu 

osrednje prireditve je bil izveden tudi mimovoz gasilskih vozil iz GZ Žalec. Od 68 gasilskih vozil, 

jih je bilo prisotnih 65. Predstavitev vozil je bila korektno izpeljana ter brez poškodb vozil in 

sodelujočih voznikov. 

 

V minulem letu smo planirali izvedbo delavnice za strojnike, ki pa ni bila realizirana in se prestavi v 

leto 2016.  

 

 

Predviden plan dela za leto 2016 je: 

 

1. Podajanje mnenj k nabavi opreme in tehnike, 

2. popis tehnike in večje opreme v društvih GZ Žalec, 

3. skupna nabava opreme - osveščanje gasilskih društev za optimalno nabavo opreme, 

4. spremljanje novosti na področju opreme in tehnike in obveščanje gasilskih društev o tem. 

 

Na področju usposabljanj planiramo izvedbo: 

 delavnice za strojnike, 

 delavnice za orodjarje, 

 ter tečaj varne vožnje za voznike gasilskih vozil na poligonu varne vožnje na Vranskem. 

Termin delavnic je predvidoma pozno pomladi ali zgodaj jeseni, tečaj varne vožnje pa po dogovoru 

z AMZS. 

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«. 

                                                                                                   Predsednik komisije: 

                                                                                                     Peter Jezernik, VGČ 1. stopnje 

 
 
 
 
 
 
 



POROČILO O DELU KOMISIJE ZA PRVO POMOČ V LETU 2015 
 

Preteklo leto je bilo za komisijo ponovno zelo delovno ter razgibano. Izvajali smo redne sestanke 

komisije in se udeleževali vseh dogodkov, ki so bili izvedeni v okviru GZ Žalec in je bila potreba 

po prisotnosti gasilcev - bolničarjev. 

To so bili: 

28.2.2015 - kviz GZ Žalec na Polzeli 

14.3.2015 - kviz SŠR v Braslovčah 

21.3.2015 - skupščina GZ Žalec v Taboru 

29.5.2015 - strokovni forum ob obletnici GZ Žalec v Braslovčah 

30.5.2015 - orientacija GZ Žalec v Braslovčah 

13.6.2015 - nogometna tekma na Vranskem ( gasilci- Slovenska vojska ) 

26.6.2015 - slavnostna akademija ob obletnici GZ Žalec v Žalcu 

13. - 19.7.2015 - letovanje mladine na Kolpi 

13.9.2015 - tekmovanje za člane in članice ter starejše člane in članice GZ Žalec v Levcu 

27.9.2015 - tekmovanje mladine GZ Žalec v Žalcu 

11.10.2015 - tekmovanje SŠR za mladino v Žalcu - bilo prisotno reševalno vozilo 

15.10.2015 - tekmovanje SŠR za mladino - vajo izvajali samo mladinke in mladinci na Polzeli v 

prostorih nekdanjega Garanta 

 

15.11.2015 smo izvedli delavnico za bolničarje GZ Žalec, v gasilskem domu na Polzeli. Teme na 

delavnici so bile; zaustavitev krvavitev, imobilizacija z opornicami in oskrba opeklin. 

Pri tej delavnici so bolničarji prinesli svojo opremo, ki jo imajo v svojih gasilskih društvih, saj je to 

najboljši način, da znajo rokovati s svojo opremo, ko jo potrebujejo pri nudenju prve pomoči. Lahko 

rečem, da je te opreme čedalje več tudi v naših društvih. Ker se trudimo, da naši bolničarji dobijo 

dovolj znanja, vsako leto povabimo k sodelovanju g. Zabukovška s sodelavci iz službe NMP Celje. 

Prav tako vsako leto izberemo takšne teme, ki nam pridejo najbolj prav pri našem delu gasilca ali 

kot bolničarja. Najboljše pa je, če lahko delo gasilca in delo bolničarja združimo in s tem 

pomagamo osebi, ki je potrebna te pomoči, saj nas ne povezuje samo znanje ampak tudi številka 

112, ta pa rešuje življenja. 

 

Kljub številnim dogodkom na katerih je sodelovala naša komisija sem vesela, da ni prišlo do 

poškodb ali drugih zapletov bodisi na tekmovanjih, kvizih, orientacijah ali ostalih prireditvah.  

 

Hvala vsem, ki ste pomagali, da je komisija izvedla vse zastavljene naloge. 

 

Z gasilskim pozdravom   

NA POMOČ! 

 

                                                                            Predsednica komisije: 

                                                                              LIDIJA KRK, GČ   

 
 

 
 

 

 

 

 

 



POROČILO KOMISIJE ZA GASILSTVO V GOSPODARSKIH SLUŽBAH 

 

 

Komisija v se v letu 2015 ni sestala zaradi nesklepčnosti nekaterih članov, vendar je kljub temu bilo 

opravljenega dela: 

 

 Sprejeli  plan za delo v letu 2015 ter se seznanili s poročilom komisije za leto 2014 

 Člani komisije, ki so zadolženi po svojih GPO, so pregledali nekaj evidenc po PGD-jih 

oddanih požarnih načrtih in smo ugotovili, da je stanje katastrofalno na tem področju, zato 

nas čaka ogromno dela 

 Vsem PGD- jem je bilo preko strokovne sodelavke GZ Žalec poslana pobuda, da pri 

razdeljevanju gasilskih koledarjev opozorijo lastnike oz. upravljavce nameščenih sončnih 

elektrarn, da pristopijo k izdelavi in oddaji požarnega načrta, prav tako vsem delegatom 

občnih zborov GZ Žalec.  

 

Osnovne naloge naše komisije so naslednje: 

 

 Ohranjanje še delujočega PIGD  

 Nudenje strokovne pomoči pri delu PIGD kot vsem ostalim 

 Pridobljene podatke o gospodarskih subjektih, ki so zavezani za pripravo požarnega načrta, 

preveriti oz. ažurirati ali imajo zavezanci načrt izdelan in so ga tudi oddali pristojni gasilski 

enoti  

 Ponuditi gospodarskim in drugim subjektom možnost organiziranja seminarjev za zaposlene 

preko GZ Žalec 

 Izdelati in ažurirati seznam subjektov, ki imajo sončne elektrarne 

 Strokovna pomoč pri izdelavi, nabavi požarnega reda za zavezance požarnih načrtov  

 Izvedba delavnice na temo Požarni redi, načrti in evakuacije 

 

                                                                                 

                                                                             

                                                                                                Predsednik komisije za 

 gasilstvo v gospodarskih družbah 

          Aleksander Jelen, VGČ II. stopnje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Plan dela GZ Žalec za leto 2016  

 

PROGRAM DELA GASILSKE ZVEZE ŽALEC  
ZA LETO 2016 

 

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.  Organizacija učne delavnice za poveljnike, namestnike in 
podpoveljnike 

Poveljnik 
 

Poveljstvo GZ 
Komisije 
Strokovna služba 

Marec 2016 
 

4.  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 

5.  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 
 

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

Predsednik 
Poveljnik 

Strokovna služba po potrebi 

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

Poveljnik 
 

Poveljstvo GZ 
Strokovna služba 

celo leto 

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

Predsednik  
Poveljnik 

Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 

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

Predsednik  
Poveljnik 

Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 

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

Predsednik  
Poveljnik 

Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 

11.   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 

12.  Spremljanje razvoja opreme in tehnike  
 

Poveljnik  
Komisije 

Poveljstvo GZ 
Komisije 

celo leto 

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

opreme 
 sofinanciranje zdravniških pregledov 
 sofinanciranje visokih obletnic 
 ostale razpise - po potrebi 

Predsednik  
Poveljnik 

Strokovna služba celo leto 

14.  Obveščanje in pomoč ter priprava dokumentacije za prijavo 
na razpis za sofinanciranje mladinskih projektov iz sredstev 
gasilske znamke  

Predsednik  
Predsednik MK 

Strokovna služba celo leto 

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

Vodstvo zveze Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 

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

Poveljnik  
Komisije 

Poveljstvo GZ 
Komisije 

celo leto 

17.  Sodelovanje z Regijskim centrom za obveščanje, Policijo in 
Reševalno službo – NMP 

Vodstvo zveze Vodstvo zveze 
Strokovna služba 
 

celo leto 



 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

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

Vodstvo zveze Strokovna služba celo leto 

19.  Druge operativne naloge, ki bodo nastale pri delu zveze oz. 
bodo prenesene na zvezo 

Vodstvo zveze Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 

20.  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 

21.  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 

 Ohranjanje še delujočega PIGD in nudenje strokovne 
pomoči pri delu  

Pomočnik poveljnika za 
gasilstvo v 
gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 
Pomočnik poveljnika za 
GOSP 
Strokovna služba 

Celo leto 

 Pridobljene podatke o gospodarskih subjektih, ki so 
zavezani za pripravo požarnega načrta, preveriti oz. 
ažurirati ali imajo zavezanci načrt izdelan in so ga tudi 
oddali pristojni gasilski enoti  

Pomočnik poveljnika za 
gasilstvo v 
gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 
Pomočnik poveljnika za 
GOSP 
Strokovna služba 

Celo leto 

 Ažurirati seznam subjektov, ki imajo sončne elektrarne  Pomočnik poveljnika za 
gasilstvo v 
gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 
Pomočnik poveljnika za 
GOSP 
Strokovna služba 

Celo leto 

 Ponuditi gospodarskim in drugim subjektom možnost 
organiziranja seminarjev za zaposlene preko GZ Žalec 
 

Pomočnik poveljnika za 
gasilstvo v 
gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 
Pomočnik poveljnika za 
GOSP 
Strokovna služba 

Celo leto 

 Strokovna pomoč pri izdelavi, nabavi požarnega reda za 
zavezance požarnih načrtov 

Pomočnik poveljnika za 
gasilstvo v 
gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 
Pomočnik poveljnika za 
GOSP 
Strokovna služba 

Celo leto 

 Izvedba delavnice na temo Požarni redi, načrti in evakuacije Pomočnik poveljnika za 
gasilstvo v 
gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 
Pomočnik poveljnika za 
GOSP 
Strokovna služba 

Celo leto 

22.  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 

23.  NALOGE NA PODROČJU TEKMOVANJ    

 Organizacija posveta sodnikov in mentorjev Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 
 

april 2016 
 

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

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ 
Komisija za TEK 
Strokovna služba 

marec 2016 

 Člansko tekmovanje GZ Žalec  Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 

 

 Tekmovanje mladine GZ Žalec  Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 
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 Udeležba enot na državnem tekmovanju  Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 
PGD 

11. in 
12.6.2016 

 Sodelovanje sodnikov na pokalnem tekmovanju za mladino 
SŠR 

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 

celo leto 

 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 

24.  NALOGE NA PODROČJU GASILSKE TEHNIKE    

 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 

 Skupna nabava opreme - osveščanje gasilskih društev za 
optimalno nabavo opreme 

Poveljnik  
Komisija za gasilsko 
tehniko 

Poveljstvo GZ 
Komisija za GT 

celo leto 

 Tečaj varne vožnje na poligonu AMZS Vransko Poveljnik  
Komisija za gasilsko 
tehniko 

Poveljstvo GZ 
Komisija za GT 

Po 
dogovoru 

25.  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 

26.  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 

27.  NALOGE NA PODROČJU TEHNIČNEGA REŠEVANJA    

 Dokončati popis opreme, ki sodi v področje tehničnega 
reševanja 

Poveljnik  
Predsednik komisije 

Poveljstvo GZ 
Komisija za TRE 

celo leto 

 Spodbujanje vključevanja v specialnost  tehnično reševanje Poveljnik  
Predsednik komisije 

Poveljstvo GZ 
Komisija za TRE 
 
 

celo leto 
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28.  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 

november 
2016 

 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  
 

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  
 

Poveljstvo GZ 
Komisija  
Strokovna služba 

celo leto 

3. Vodenje evidenc izobraževanja za potrebe zveze in GPO Poveljnik  
 

Komisija  
Strokovna služba 

celo leto 

4. Izvedba temeljnega usposabljanja v skladu s sprejetim  
programom GZ Žalec: 
 Nadaljevalni tečaj za gasilce – 2 tečaja 
 Tečaj za vodjo enote 
 Tečaj za vodjo skupine 

Predsednik  
Poveljnik  
 

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 – marec, april 

Poveljnik  
 

Poveljstvo GZ 
Komisija za IZOB  
Strokovna služba 

Po 
programu 
izob. GZŽ 

 Izvedba delavnic, posvetov in izobraževanja mladine v 
skladu s sprejetim  programom GZ Žalec, še posebej: 
 Delavnica za poveljnike – marec 2016 
 Učna delavnica za strojnike – maj, junij 2016 
 Učna delavnica za orodjarje – september, oktober 2016 
 Tečaji za bronasto, srebrno in zlato značko 

Preprečujmo požare – skozi celo leto 
 Izvedba ostalih delavnic po programu dela ostalih 

komisij 

Poveljnik  
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 
 

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 
 

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, okrogle 
mize ali druge oblike usposabljanja 

Upravni odbor Predsednik 
Poveljnik 
Strokovna služba 

Po potrebi 

2. Organizacija in izvedba 61. Skupščine GZ Žalec - Braslovče Upravni odbor 
Poveljstvo 

Predsednik 
Poveljnik 
Strokovna služba 
PGD Ojstriška vas 
Tabor 

18.3.2016 

3. Organizacija praznovanja Dneva gasilcev GZ Žalec  Upravni odbor 
Poveljstvo 

Upravni odbor  
Komisije 

predvidoma 
junij 2015 

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 – po potrebi 

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   
 Spremljanje dela in pomoč pri ustanavljanju mladinskih 

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

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 

Predsednik MK GZ 

Člani MK v PGD in 
GZ 
 
Strokovna služba 

celo leto 

 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 12.3.2016 

 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 GZ Žalec 
Predsednik MK GZ 

PGD, 
Člani MK GZ 
Strokovna služba 

julij 2016 
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 Priprava in organizacija kviza gasilske mladine 
Predsednik MK GZ 

PGD, 
Člani MK GZ 
Strokovna služba 

5.3.2016 
Vransko 

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

Junij 2016 

 Organizacija srečanj mladine GZ Žalec – pohod in kopanje 
Predsednik MK GZ 

PGD, Člani MK GZ 
Strokovna služba 

6.8.2016 
26.11.2016 

 Organizacija srečanja in posveta mentorjev mladine Predsednik MK GZ 
Člani MK GZ 
Strokovna služba 

28.1.2016 

 Tekoče naloge: 
8. 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, 
Strokovna služba 

celo leto 

15. DELO S ČLANICAMI    

 Priprava, sprejem in izvajanje programa komisije za delo 
članic 

Predsednica komisije 
GZ 

Komisija za delo 
članic 

februar  

 Posvet članic v oktobru – strokovna ekskurzija – 1.10.2016 
Organizacija delavnic (zvočna kopel, namazi) 

Predsednica komisije 
GZ 

Komisija za delo 
članic 

celo leto 

 Operativna delavnica Predsednica komisije 
GZ 

Poveljstvo  
Komisija za delo 
članic 

April 2016 

 Udeležba na srečanju članic GZ Žalec in GZ Prebold  
 

Predsednica komisije 
GZ 

Komisija za delo 
članic 
Članice PGD 

22.10.2016 

 Organizacija pohoda za članice GZ Žalec in Prebold Predsednica komisije 
GZ 

Komisija za delo 
članic 

20.8.2016 

 Udeležba na srečanju članic SŠ regije Predsednica komisije 
GZ 

Komisija za delo 
članic 
Članice PGD 

21.5.2016 

 Udeležba na posvetu članic SŠR in CE regije 
 

Predsednica komisije 
GZ 

Komisija za delo 
članic 
Članice PGD 

 

 Gledališka igra za članice SŠR Predsednica komisije 
GZ 

Komisija za delo 
članic 
Članice PGD 

19.3.2016 

 Udeležba na pohodu članic GZS Predsednica komisije 
GZ 

Komisija za delo 
članic 
Članice PGD 

2.7.2016 

 Udeležba na medgeneracijskem srečanju članic in veteranov 
GZS 
 

Predsednica komisije 
GZ 

Komisija za delo 
članic 
Članice PGD 

 

  Objave v medijih  
 Priprava in udeležba na tekmovanjih 
 Spodbujanje k vključevanju članic v usposabljanja po 

razpisu GZS in GZ Žalec 
 Sodelovanje z regijo, GZ, komisijami, PGD 
 Udeležba na posvetih za članice GZS 
 Udeležba na svečanih prireditvah (Dan gasilcev GZ 

Žalec, obletnicah PGD in sosednjih GZ ) 

Predsednica komisije 
GZ 

Komisija za delo 
članic 
Članice PGD 

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 – 

16.3.2016 
 udeležba na posvetu tekmovalnih enot starejših članic in 

članov SŠR – 2.3.2016 

Predsednik komisije 
za veterane GZ 

Komisija za 
veterane 

 
celo leto 
 
 

 organizacija piknika z družabnimi igrami – junij 2016 
 

Predsednik komisije 
za veterane GZ 

Komisija za 
veterane 

 
celo leto 

 organizacija srečanja veteranov in veterank  GZ Žalec Predsednik komisije 
za veterane GZ 

Komisija za 
veterane 

8. oktober 
2016 

 Udeležba na medgeneracijskem srečanju članic in veteranov 
GZS 
 

Predsednik komisije 
za veterane GZ 

Komisija za 
veterane 
Veterani v PGD 
 
 
 

 



 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

  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 
Veterani v 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 2016 

 Ureditev kronike v sliki in besedi in ustrezno arhiviranje 

 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, 4.3.2016 
 
 
Poveljnik GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
David KRK        Edvard KUGLER 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5. Finančni plan GZ Žalec za leto 2016 

 

PREDLOG FINANČNEGA PLANA GASILSKE ZVEZE ŽALEC 

ZA LETO 2016 
 

I. DELOVANJE ORGANOV GZ  – DOTACIJE OBČIN 

A. PRIHODKI                                  24.960,00 

B. ODHODKI                                    24.960,00 

 

1. ogrevanje 1.000,00   

2. poštnine         500,00   

3. telefon 1.200,00   

4. elektrika         600,00   

5. odvoz smeti         180,00   

6. pisarniški material         800,00   

7. priznanja, nagrade         750,00   

8. strokovna literatura     500,00   

9. delno plačilo strok. delavca      3.600,00   

10. plačilo provizije banki         360,00   

11. vodenje poslovnih knjig         960,00   

12. vzdrževanje opreme         600,00   

13. nabava opreme      1.800,00   

14. delovanje UO, komisij      2.000,00   

15. potni stroški, dnevnice      2.200,00   

16. skupščina GZ      1.400,00   

17.  udeležba na proslavah  1.200,00   

18. dan gasilcev      2.400,00   

19.  osrednja vaja GZ      1.000,00   

20. tekmovanja      1.500,00   

21. usposabljanje         300,00   

22. nepredvideni izdatki ( venci, sveče, …)         110,00   

 

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 članic    

6. srečanje članic     

7. piknik veteranov    



8. srečanje veteranov    

9. prehrana na tekmovanjih    

10. smučanje na Golteh    

 

V. ZAVAROVANJE DOMOV, OPREME, MOŠTEV – OPRAVIMO SAMO 

PRENAKAZILO SREDSTEV NA ZAVAROVALNICO 

 

A. PRIHODKI 

B. ODHODKI  

 

VI. INFORMACIJSKE STORITVE ZA DRUŠTVA 

 

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 + nabava gasilskih uniform 

Pod 16. - Skupščina gasilske zveze – gradivo občnega zbora, stroški prostorov, kulturni program, 

pogostitev delegatov in gostov 

Pod 17. - Udeležba na proslavah – razna praznovanja PGD in sosednjih GZ  

Pod 18. - 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: 

                                            24.960,00 € : 32 PGD =  780,00 EUR 

 

OBČINA BRASLOVČE   5.460,00 €     

OBČINA POLZELA    2.340,00 €     

OBČINA TABOR    2.340,00 €      

OBČINA VRANSKO   3.120,00 €      

OBČINA ŽALEC  11.700,00 €    

                                               24.960,00 €   

 

Žalec, 21. september 2015 

 

                Pripravil:                                                          Predsednik GZ: 

            Jelko Hrustel                                                         Edvard Kugler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Poslovnik o delu skupščine 

 
V skladu s 4. odstavkom 19. člena Statuta Gasilske zveze Žalec je Skupščina Gasilske zveze 
Žalec na zasedanju dne 28. marca 2013 sprejela  
 

POSLOVNIK O DELU 
SKUPŠČINE GASILSKE ZVEZE ŽALEC 

 
I. SPLOŠNA DOLOČILA 

1. člen 
 
S tem poslovnikom se ureja delo Skupščine Gasilske zveze Žalec (v nadaljnjem besedilu: GZ 
Žalec), določa način uresničevanja pravic in dolžnosti članov Skupščine in postopek usklajevanja 
ter rešujejo druga vprašanja, ki zadevajo delo Skupščine in njenih organov.  
 

2. člen 
 
Skupščina sprejema Poslovnik o delu Skupščine z namenom, da bi nemoteno uresničevala svoje 
funkcije in naloge.  

3. člen 
 
Pristojnosti Skupščine GZ Žalec so opredeljene v 20. členu Statuta Gasilske zveze Žalec.  
 

4. člen 
 
Skupščina izvoli naslednje delovne organe:  
·delovno predsedstvo, ki šteje 3 člane (predsednika in dva člana),  
·zapisnikarja,  
·verifikacijsko komisijo - 3 člane,  
·overovatelja zapisnika - 2 člana,  
·volilno komisijo (ob tajnih volitvah) - 3 člane.  
 
Člane delovnih organov razen zapisnikarja voli Skupščina izmed članov Skupščine in članov 
organov GZ Žalec.  
Po potrebi lahko skupščina izvoli še druga delovna telesa.  
 
 II. PREDSTAVNIKI V SKUPŠČINI 

5. člen 
 
Pri delu Skupščine sodelujejo predstavniki po ključu, navedenem v prvem odstavku 18. členu 
Statuta GZ Žalec. 

6. člen 
 
Skupščine se smejo udeležiti vsi, ki želijo biti neposredno ali posredno seznanjeni z delom GZ 
Žalec, vendar nimajo pravice razpravljati in glasovati.  
 

7. člen 
 
Član Skupščine uresničuje na zasedanju Skupščine svoje pravice in dolžnosti, določene s 
Statutom GZ Žalec, drugimi splošnimi akti GZ Žalec in s tem poslovnikom.  
 

8. člen 
 
Član Skupščine odgovarja za svoje delo PGD ali PIGD, ki ga je izvolilo za člana Skupščine. 
 
 



 
9. člen 

 
Svoja stališča do predlogov dnevnega reda lahko član Skupščine posreduje ustno ali pisno.  

10. člen 
 
Član Skupščine ima pravico voliti in biti izvoljen v organe skupščine.  
 
III. NAČIN DELA SKUPŠČINE  
 
1. Sklic in potek zasedanja Skupščine  

11. člen 
  
Vabilo za zasedanje Skupščine z gradivom se mora dostaviti članom Skupščine na sedeže PGD in 
PIGD, včlanjenih v GZ Žalec, najmanj 10 dni pred zasedanjem Skupščine.  
 

12. člen 
 
Zasedanje Skupščine prične in jo do izvolitve delovnih organov Skupščine vodi predsednik GZ 
Žalec ali njegov namestnik.  

13. člen 
 
Zasedanje Skupščine je sklepčno, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj dve tretjini 
članov Skupščine.  
Če zasedanje ni sklepčno, se začetek zasedanja preloži za 30 minut. Če zasedanje tudi tedaj ni 
sklepčno, ima zasedanje posvetovalni značaj.  
 

14. člen 
 
Navzočnost članov Skupščine se ugotavlja s predloženimi pisnimi potrdili o imenovanju za člana 
Skupščine, izdanimi s strani matičnih PGD ali PIGD, kar ugotavlja verifikacijska komisija, 
sklepčnost pa ugotovi predsednik delovnega predsedstva, ki vodi zasedanje Skupščine. Član 
Skupščine lahko v primeru svoje zadržanosti za udeležbo na zasedanju Skupščine pisno pooblasti 
drugega člana iz istega PGD ali PIGD po predhodnem pisnem soglasju predsednika tega društva. 
To pooblastilo in soglasje nadomestni član Skupščine prav tako predloži verifikacijski komisiji.  

15. člen 
 
Po vsakem vprašanju z dnevnega reda se odpre razprava. Razpravo konča delovni predsednik.  
 
Delovni predsednik daje pravico razpravljanja vabljenim udeležencem na zasedanje Skupščine po 
vrstnem redu prijavljanja. Vsak razpravljavec mora pred razpravo povedati svoje ime in priimek ter 
ime matičnega PGD ali PIGD oziroma organa GZ Žalec.  
 

16. člen 
 
Po potrebi lahko delovni predsednik omeji čas razpravljanja posameznim razpravljavcem na 5 
minut. V primeru kršitve sklepa ga delovni predsednik na to opozori, če pa razpravljavec opozorila 
ne upošteva, ga ima delovni predsednik pravico prekiniti.  
 

Delovni predsednik skrbi za to, da razpravljavec ni oviran pri razpravi. 
 

17. člen 
 
Razpravljavec lahko razpravlja le o vprašanjih, ki so na dnevnem redu.  
 

18. člen 
Po obravnavanih vprašanjih se na predlog delovnega predsednika sprejemajo sklepi, ugotovitve, 
priporočila in drugi splošni akti.  



2. Odločanje  
19. člen 

 
Glasovanje je javno ali tajno. O načinu glasovanja odloča Skupščina na predlog delovnega 
predsednika.  
 
Člani Skupščine glasujejo »za« ali »proti«, ali pa se glasovanja vzdržijo. Rezultat glasovanja 
ugotavlja delovno predsedstvo.  
 
Če je pri prvem glasovanju večina glasov vzdržanih ali če je število vzdržanih glasov enako 
skupnemu številu »za« in »proti«, se mora glasovanje ponoviti.  
 
Če tudi pri ponovnem glasovanju ne pride do sprememb rezultata, predlog ni sprejet.  
 
Sočasno se lahko glasuje le o enem predlogu. Glasuje se z dvigom barvnega glasovalnega 
kartona (zeleni »za«, rdeči »proti«) in dvigom roke brez kartona za vzdržane člane Skupščine ali 
po potrebi z osebnim izrekanjem na predlog delovnega predsednika.  
 

20. člen 
 
Skupščina odloča z večino glasov članov Skupščine.  
 
Skupščina sprejme Statut, popravke in dopolnitve Statuta ter statutarne sklepe, z dvotretjinsko 
večino vseh članov Skupščine. 

21. člen 
 
Pooblastila, ki jih Skupščina prenese na Upravni odbor in druge organe GZ Žalec, se določijo s 
posebnimi konkretnimi sklepi Skupščine.  
 
3. Volitve  

22. člen 
 
Volitve so javne ali tajne. O načinu volitev odloča Skupščina na predlog delovnega predsednika. 
 Tajne volitve vodi 3 članska volilna komisija, izvoljena na Skupščini na predlog predsednika GZ 
Žalec oziroma njegovega namestnika.  
 
Javne volitve vodi delovni predsednik.  
 
V primeru tajnega glasovanja se uporabljajo volilni listki enake velikosti, oblike in barve, opremljeni 
z žigom GZ Žalec, na katerih so napisani po abecednem redu vsi predloženi kandidati oziroma 
liste.  
 
Člani Skupščine volijo tako, da zaokrožijo zaporedno številko ustreznega kandidata oziroma liste.  
 
Vsak član Skupščine prejme po en volilni listek. Volilni listek, iz katerega ni jasno razvidno, koga 
izmed predlaganih kandidatov je član Skupščine volil, ni veljaven.  
 

23. člen 
 
Če so volitve javne, se glasuje  o celotni listi kandidatov za posamezne organe GZ Žalec (upravni 
odbor, poveljstvo, nadzorni odbor,) razen predsednika, poveljnika, namestnika predsednika in 
namestnika poveljnika, o katerih  se pred tem glasuje posamično.  
 

24. člen 
 
V kolikor določen predlagani kandidat ali lista kandidatov za organe GZ Žalec ne prejme dovolj 
glasov (večino), se kandidacijski postopek ponovi, Skupščina pa se mora ponovno sklicati v roku 
60 dni. 



 
4. Zapisniki  

25. člen 
 
O delu Skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje osnovne podatke o razpravi, predlogih, sklepih, 
ugotovitvah in priporočilih.  
 
V zapisnik se vnašajo tudi rezultati glasovanja oziroma volitev.  
 

26. člen 
 
Na zahtevo člana Skupščine, ki ima ločeno mnenje, se mora njegovo mnenje vnesti v zapisnik.  
 

27. člen 
 
Zapisnik piše zapisnikar, ki ga izvoli Skupščina.  
 
Zapisnik z zasedanja Skupščine podpišejo zapisnikar, delovni predsednik in dva overovatelja 
zapisnika.  

28. člen 
 
Za hrambo izvirnih zapisnikov in drugega skupščinskega gradiva skrbi strokovna služba GZ Žalec.  
 
Na zahtevo člana Skupščine mu mora strokovna služba GZ predložiti na vpogled shranjene zapise 
skupščin na sedežu GZ Žalec.  
 
IV. JAVNOST DELA SKUPŠČINE  

29. člen 
 
Zasedanje Skupščine GZ Žalec je javno. O delu Skupščine GZ Žalec obvešča vse PGD in PIGD, 
včlanjene v GZ,  in sredstva javnega obveščanja.  
 
Za javnost dela Skupščine je odgovoren predsednik GZ Žalec.  
 

30. člen 
 
Po obravnavi pomembnejših vprašanj lahko delovno predsedstvo Skupščine sestavi posebno 
sporočilo za javnost.  
 
Predsednik in poveljnik GZ Žalec lahko po potrebi skličeta novinarsko konferenco.  
 
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

31. člen 
 
O vseh vprašanjih, ki niso zajeta v tem poslovniku, odloča Skupščina.  
 

32. člen 
 
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se uveljavijo po enakem postopku, kot je veljal pri 
njegovem sprejemu.  
 

33. člen 
 

Ta poslovnik velja od 28. 3. 2013.       
Predsednik GZ Žalec: 
   Edvard KUGLER 

 
 



 

6. Člani Skupščine GZ Žalec 2013-2018 

 

Z.ŠT. PGD IME IN PRIIMEK IME IN PRIIMEK 

1. Andraž UROŠ ZABUKOVNIK FRANJO JELEN 

3. Arja vas IZTOK URANJEK IVAN JECL 

5. Braslovče ANDREJ HRIBERNIK JANKO TOMANIČ 

7. Dobriša vas Petrovče BERNARD JELEN DAVOR ČADEJ 

9. Dobrovlje IVAN DOBNIK MATEJ FORŠTNER 

11. Drešinja vas GREGOR KOŠEC FRANC ZAVAŠNIK ML. 

13. Gomilsko BOŠTJAN ŠALAMON KARLI VOVK 

15. Gotovlje MATEJ KOMPOLŠEK GREGOR DVANAJŠČAK 

17. Grajska vas TOMO JERNEJC IZTOK TURNŠEK 

19. Griže CIRIL GOJZNIKAR ALEŠ ŠTUCIN 

21. Kapla Pondor IVAN HRASTNIK MARJAN REMIC 

23. Kasaze Liboje ANDREJ KOS JOŽE SELČAN 

25. Letuš PRIMOŽ BRINOVEC SAŠO JUS 

27. Levec ANTON JAVORNIK DAMJAN LUPŠE 

29. Ločica ob Savinji MATEJA LOČIČNIK ROK BASTL 

31. Ločica pri Vranskem JASMINA BOLTE IVAN URANKAR 

33. Loke DAVORIN DRNOLŠEK MIHAEL CENTRIH 

35. Ložnica MITJA LEŠNIK MILAN NOVAK 

37. Ojstriška vas Tabor ALOJZ WEICHARDT STANKO KOVČE 

39. Parižlje Topovlje DANIEL KRONOVŠEK MILOŠ DERNAČ 

41. Polzela DRAGICA SKORNŠEK MARTIN KOREZ 

43. Ponikva pri Žalcu SLAVKO DROFELNIK JANI OGRAJENŠEK 

45. Prekopa Čeplje Stopnik BLAŽ BRDNIK ROMAN NOVAK 

47. Šempeter ALEŠ LAZNIK NATAŠA IRŠIČ 

49. Tešova BORIS PIKL MARKO KRIŽNIK 

51. Trnava SIMON BRDNIK MATEJ STEPIŠNIK 

53. Velika Pirešica MIRAN GREBOVŠEK ŠTEFAN OZVALDIČ 

55. Vransko FRANC BLATNIK MARTIN REBERŠEK 

57. Vrbje DUŠAN KRAJNC TOMAŽ LEŠNIK 

59. Zabukovica ANDREJ KVEDER MITJA POLAVDER 

61. Zavrh pri Galiciji MARTIN RAZGORŠEK ML. BOŠTJAN POTOČNIK 

63. Žalec VID BLAGOTINŠEK SAVINA NARAKS 

65. Tovarna nogavic Polzela DARKO JAZBEC FRANCI TEVŽIČ 
 


