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DELEGATI SKUPŠČINE GZ ŽALEC 2018-2023, izvoljeni na občnih zborih PGD 2018  

     

Z.ŠT. PGD IME IN PRIIMEK Z.ŠT. IME IN PRIIMEK 

1. Andraž UROŠ ZABUKOVNIK 2. FRANJO JELEN 

3. Arja vas IZTOK URANJEK 4. IVAN JECL 

5. Braslovče ANDREJ HRIBERNIK 6. JOŽEF MATKO 

7. Dobriša vas Petrovče BERNARD JELEN 8. DAVOR ČADEJ 

9. Dobrovlje IVAN DOBNIK 10. MATEJ FORŠTNER 

11. Drešinja vas GREGOR KOŠEC 12. FRANC ZAVAŠNIK ML. 

13. Gomilsko BOŠTJAN BRIŠNIK 14. SIMON LONČAR 

15. Gotovlje ROK SEDMINEK 16. BOŠTJAN PETELINŠEK 

17. Grajska vas DARKO KUNST 18. DAVOR SUŠAK 

19. Griže DARJA ŠALEJ 20. GREGOR VIDEC 

21. Kapla Pondor IVAN HRASTNIK 22. MATJAŽ DRČA 

23. Kasaze Liboje ALEŠ ZALOŽNIK 24. GORAN LUKEŽ 

25. Letuš PRIMOŽ BRINOVEC 26. SAŠO JUS 

27. Levec JANKO LUPŠE 28. DAMJAN LUPŠE 

29. Ločica ob Savinji KLEMEN CVIRN 30. ROK BASTL 

31. Ločica pri Vranskem JERNEJ VADLAN 32. ANTON URANKAR 

33. Loke DAVORIN DRNOLŠEK 34. DOMINIK DRNOLŠEK 

35. Ložnica MATEJ ANTLOGA 36. MILAN NOVAK 

37. Ojstriška vas Tabor ALOJZ WEICHARDT 38. STANKO KOVČE 

39. Parižlje Topovlje TOMAŽ ŽOHAR 40. MILOŠ DERNAČ 

41. Polzela JOŽEF JURENEC 42. ALJAŽ KOTNIK 

43. Ponikva pri Žalcu SLAVKO DROFELNIK 44. JANI OGRAJENŠEK 

45. Prekopa Čeplje Stopnik MITJA RIBIČ 46. ALJAŽ BRDNIK 

47. Šempeter ALJA TKAUC 48. SAMO TKAUC 

49. Tešova BORIS PIKL 50. SREČKO REMIC 

51. Trnava SIMON BRDNIK 52. MATEJ STEPIŠNIK 

53. Velika Pirešica MIRAN GREBOVŠEK 54. BRANKO NOVAK 

55. Vransko FRANC BLATNIK 56. SERGEJ ČERNE 

57. Vrbje DENIS HERLE 58. JANKO PUNCER 

59. Zabukovica ANDREJ KVEDER 60. PETER ŽLIČAR 

61. Zavrh pri Galiciji MARTIN RAZGORŠEK ML. 62. BOŠTJAN POTOČNIK 

63. Žalec DANIJEL SLIPČEVIČ 64. SAVINA NARAKS 
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PREDLOG POSLOVNIKA O DELU SKUPŠČINE 

 

V skladu s 4. odstavkom 19. člena Statuta Gasilske zveze Žalec je Skupščina Gasilske zveze Žalec na zasedanju 
dne 23. marca 2018 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.  
 



 

5 

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.  
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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 (upravni odbor,  poveljstvo, 
nadzorni odbor), razen za predsednika in 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. 
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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 23.03.2018       
 

Predsednik GZ Žalec: 
   Edvard KUGLER 
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Poročila organizacijsko področje  

Poročilo predsednika GZ Žalec za leto 2017 
 
Spoštovane gasilke, gasilci Gasilske zveze Žalec! 
 
Za nami je leto 2017, ki je bilo zelo pestro na različnih področjih, saj so nas prizadele tako naravne katastrofe od 
hladne zime, poplav in neurij. Ob spremljanju vremena ugotavljamo, da postaja naš planet rahlo nepredvidljiv, za kar 
smo sami deloma krivi.   
 

Zato pa je zaradi nenehnih podnebnih sprememb narava znova dokazala, kako nemočni smo proti njej, v trenutku 
lahko ostanemo brez vsega. Gasilci smo pokazali vsem prizadetim, da smo mi tisti, ki smo pravočasno in strokovno 
priskočili na pomoč ter pomagali našim krajanom, občanom tako v naši dolini, kot  tudi v Savinjsko – Šaleški regiji. 
 
Takoj po 62. Skupščini smo pričeli z realizacijo zastavljenih nalog in na koncu leta 2017 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 in na eni korespondenčni seji. Skozi vso leto so naloge izvajale komisije na 
organizacijskem področju in sicer za veterane, članice, mladino, zgodovino požarnega varstva, priznanja in 
odlikovanja. Na operativnem področju pa so bile aktivne tudi tamkajšnje komisije:  izobraževanje,  tekmovanje, prva 
pomoč, gasilska tehnika, nevarne snovi, tehnično reševanje, zveze, za zaščito dihal, 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 v mesecu maju, kjer so se 
predstavile komisija za mladino, članice in veterane – s tem smo pokazali, da je medgeneracijsko sodelovanje v 
gasilstvu dobro. In tudi gasilci Gasilske zveze Žalec smo pomagali mestu Žalec na tekmovanju Entente Florale 2017. 
 
Naš muzej GZ Žalec se nenehno dopolnjuje s slikovnim in pisnim materialom zveze in 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, 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. 
 
Moram pa poudariti, da je naša gasilska zveza prepoznavna po celotni republiki Sloveniji in v Evropi zaradi zelo 
dobrih rezultatov gasilske mladine tako na tekmovanjih, kvizih in v orientaciji. V lanskem letu je bilo organizirana 
gasilska olimpijada v Avstriji, kjer so mladinke PGD Andraž zasedle izvrstno 3. mesto v svoji kategoriji.  
 
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 kot GZ Prebold in tudi širše. Pohvalno je, da so v okviru Savinjsko Šaleške 
regije pripravile prikazno vajo v Preboldu. 
 
Komisija, ki je tudi zelo aktivna, je komisija za delo veterane in veteranke. 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, …). 
 
Kljub opominjanju in prisotnosti računalniške tehnologije še vedno občasno opažam, da 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. 
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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 nepredvidljivim 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 tako na področju mladine, mladinskih in članskih tekmovanjih, 
pokalnih tekmovanjih 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.   
  
Pa 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 je bil prevzem obnovljenega gasilskega doma v PGD Veliki Pirešici, prav tako je bilo nabavljeno novo vozilo 
PGD Dobriša vas - Petrovče – GVC 16/25. 
 
V letu 2017 sta praznovala obletnico: 

 PGD Parižlje - Topovlje – 90 let 

 PGD Dobrovlje – 30 let 
 
V lanskem letu je bilo praznovanje Dneva gasilcev GZ Žalec združeno s praznovanjem 90 letnice PGD Parižlje – 
Topovlje ter s podpisom obnovljene listine o pobratenju med Gasilsko zvezo Žalec in Gasilsko zvezo Križevci , ki 
traja že 30 let. Še enkrat se vsem sodelujočim zahvaljujemo za udeležbo in sodelovanje pri organizaciji. 
 

Žal pa smo se morali posloviti od zadnjega PIGD-ja Tovarne nogavic Polzele, ker je podjetje v stečaju, tako smo 
izgubili še tretje prostovoljno industrijsko gasilsko društvo (poleg Garanta in Aera).  
 
Pri izvajanju intervencij v mestnih in vaških središčih smo gasilci večkrat priča ozkim dostopom zaradi parkiranih vozil 
zato smo izvedli posvet v mesecu požarne varnosti, s čimer smo dali velik poudarek na osveščanje javnosti pri 
sprostitvi intervencijskih poti.  
Ker vemo, da vzdrževanje gasilskih vozil predstavlja visoke stroške smo dosegli popust pri tehničnih pregledih pri 
podjetju Avtokontrol Žalec in Avto Velenje za vse PGD v Savinjsko – Šaleški regiji, prav tako pa tudi za osebna vozila 
članov gasilskih društev.  
Z GZ Lukovica smo podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju med GZ Lukovica in GZ Žalec (za mejna 
društva iz GPO Vransko, GPO Tabor in GZ Lukovica) ter podpisan je bil podoben sporazum med Občino Vransko in 
Občino Kamnik. 
Leto je volilno potrebno je pripravljati primeren kader za mandatno obdobje 2018 – 2023. Na izredni skupščini 
Gasilske zveze Žalec v decembru je bil sprejet nov Statut.  
 
Iz tega mesta bi se zahvalil vsem članom upravnega odbora, poveljstva, nadzornega odbora, predsednikom komisij 
in članom teh komisij za strpno, kvalitetno in konstruktivno delo v letu 2017, v upanju, da bo delo v naši gasilski zvezi 
še naprej tako kvalitetno, kot je bilo do sedaj.  Vsi skupaj se zavedamo, če želimo premagovati vse ovire moramo 
delati z roko v roki, saj sta garant samo povezanost in organiziranost za naše kvalitetno delo, seveda vse za dobro 
naših občanov. 
Zahvala gre tudi našim županom, občanom, krajanom in vsem posameznikom, ki imajo posluh za gasilstvo. 
Zahvala pa seveda vsem članov v gasilskih društvih za njihov trud in prizadevnost za zagotavljanje požarne varnosti 
do naših krajanov  – iskreno, hvala Vam. 
 

Žalec, 25.2.2018  
 
Predsednik GZ Žalec 
Edvard Kugler, VGČ ORG II. 
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POROČILO PREDSEDNIKA 
 

O DELOVANJU GASILSKE ZVEZE ŽALEC V OBDOBJU 2013-2018 
 

Zaključuje se petletno obdobje, čas med XVI. in XVII. Kongresom GZS in prav je, da opravimo pregled našega dela. 
Ko pogledamo nazaj, lahko z gotovostjo trdim, da se je veliko zgodilo na področju zakonodaje, saj smo dobili  nova 
Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 
 
V vseh teh letih so se odvijale aktivnosti, ki so bile programsko in finančno sprejete na Skupščinah Gasilske zveze 
Žalec. 
 
V tem času smo gasilci Gasilske zveze Žalec praznovali 60. letnico delovanja in ob tem izpeljali vrsto aktivnosti, v 
katere ste vložili članice in člani GZ Žalec veliko truda, s tem pa dokazali, da lahko le z skupnimi močmi izvedemo 
prireditev na visokem nivoju. Izvedli smo: 

1. Obisk vseh občinskih središč  
2. Razstavo gasilskih vozil v sliki, v kulturnem domu v Braslovčah 
3. Strokovni forum GASILSKA ZVEZA ŽALEC v sistemu zaščite in reševanja; Z ramo ob rami rešujemo!  
4. Nogometno tekmi med gasilci in vojaki na Vranskem 
5. Predstavitvene vaje v Žalcu 
6. Slavnostno akademijo na prostem na mestnem trgu v Žalcu.  

 
Skozi vsa leta smo dajali velik poudarek delu z mladimi, saj samo na tak način lahko našo mladino odvrnemo od 
številnih nevarnosti, s katerimi se v mladosti kaj hitro srečajo. Skozi različne aktivnosti kot so kvizi, orientacije, razna 
družabna srečanja, letovanja, lahko našo mladino pripravljamo na poti odraščanja. Seveda je potrebno dati zahvalo 
mentorjem, vodstvom društva in vsem, ki pripomorejo pri delu z mladimi, vsem ki so pomagali pri doseganju dobrih 
uvrstitev tako na nivoju gasilske zveze, regije, države in celo na Olimpijadi. 
 
V tem petletnem obdobju smo gasilci bili zelo aktivni, saj so nas zadele naravne katastrofe kot so žledolom, vetrolom, 
poplave, pa seveda tudi požarov ni manjkalo. In seveda zaradi takšnih nepredvidljivih dogodkov moramo gasilci biti 
dobro usposobljeni, to pa dosežemo z kvalitetnim izobraževanjem naših operativcev.  
 
Seveda med usposabljanja spadajo tudi tekmovanja in na tem področju naše tekmovalne ekipe dosegajo dobre in 
vidne rezultate, saj ime GZ Žalec poznajo že povsod in iz tega mesta bi čestital vsem tekmovalnim enotam za 
dosežene rezultate.  
 
In vseh teh letih je naše delo ovrednotila komisija za odlikovanje, saj je od izmed prispelih vlog s strani PGD-jev in 
GZ  podelila veliko priznanj za opravljeno delo.  
 
Seveda se je v tem obdobju povečalo število članov v PGD-jih, na žalost pa sta se ukinili obe delujoči industrijski 
gasilski društvi Aero Šempeter in Tovarna nogavic Polzela.  
 
Gasilci GZ Žalec smo poskrbeli tudi za boljšo prepoznavnost naše doline, saj smo poskusili z aktivnosti različnih 
komisij prikazati našim občanom, da je medgeneracijsko sodelovanje možno izvesti tam, kjer so prostovoljci. Širši 
javnosti poskušamo naše delo, našo zgodovino predstaviti na Dnevu gasilcev GZ Žalec in v lepem, preglednem in 
zanimivem gasilskem muzeju, za kar gre zahvala vsem štirim komisijam; mladinski, komisiji za članice,  veterane ter 
komisiji za zgodovino požarnega varstva, kjer je znano geslo «Tisto, kar se zgodi danes, je jutri že zgodovina«  . 
 
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 gasilsko vozilo in opremo, ki jo največkrat uporabimo pri reševanju 
ljudi, živali in premoženja. Seveda pa se društva zavedajo, kljub temu da imajo sodobno tehniko in opremo, da 
morajo imeti tudi gasilski dom, nekateri zaradi dotrajanosti ne služijo več svojemu namenu in jih je potrebno obnoviti 
ali celo na novo postaviti. 
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Na koncu bi se zahvalil vsem petim občinam in njihovim županom, Upravnemu in Nadzornemu odboru GZ Žalec, 
Poveljstvu GZ Žalec ter vsem ostalim članom po komisijah za dobro sodelovanje in uspešno delo v mandatnem 
obdobju 2013-2018. 
 
Zahvala gre tudi vsem gasilcem in gasilkam za požrtvovalno in nesebično pomoč pri izvedbi vseh aktivnosti in nalog 
v sistemu zaščite in reševanja. 
 
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
 
Žalec, 25.2.2018  
 
 
Predsednik GZ Žalec 
Edvard Kugler, VGČ ORG II. 
 

 
 
 

Koledar aktivnosti v letu 2017 
 

Datum Aktivnost 

sobota, 7. januar 2017 Tečaj za zlato značko Preprečujmo požare 2-2016 

torek, 10. januar 2017 seja KOM ČL  

sreda, 11. januar 2017 Seja KOM TEK  
Sestanek predavatelji in inštruktorji 

četrtek, 12. januar 2017 tečaj GNPA Sežana (4 člani) 

četrtek, 19. januar 2017 Tečaj IDA Ig (4 člani) 

četrtek, 2. februar 2017 Tečaj IDA Pekre (3 člani) 

  Tečaj TRE (2 člana) 

sobota, 4. februar 2017 Posvet članic SŠ in CE regije 

ponedeljek, 6. februar 2017 Posvet mentorjev GZ Žalec  

sreda, 15. februar 2017 Podpis pogodbe o opravljanju JGS z občino Braslovče  

petek, 17. februar 2017 Pričetek tečaja za gasilce pripravnike 2-2017 

četrtek, 23. februar 2017 Tečaj IDA Pekre (2 člana) 

ponedeljek, 27. februar 2017 15. seja KOM VET  

   kviz mladine GPO Braslovče 

četrtek, 2. marec 2017 18. seja upravnega odbora GZ Žalec 

  Tečaj za nevarne snovi (1 član) 

torek, 7. marec 2017 Podpis pogodbe JGS z občino Žalec 

sreda, 8. marec 2017 Seja komisije za strokovno usposabljanje 

  Seja nadzornega odbora GZ Žalec 

četrtek, 9. marec 2017 Regijska proslava CZ v Vitanju  

petek, 10. marec 2017 Izpiti na tečaju za gasilce pripravnike 2-2017 

sobota, 11. marec 2017 Kviz mladine GZ Žalec 2017 v GPO Tabor 

nedelja, 12. marec 2017 Predstava za članice SŠR 

  zbor mladih GZ Žalec 

ponedeljek, 13. marec 2017 18. seja regijskega sveta 

  Sprejemno testiranje za višjega gasilca 
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torek, 14. marec 2017 Tečaj GNPA (3 člani) v Sežani  

  Tečaj GNPC na Igu (2 člana) 

sreda, 15. marec 2017 Posvet tekmovanja starejših članov - SŠR 

  Seja komisije za zgodovino 

petek, 17. marec 2017 62. SKUPŠČINA GZ ŽALEC 

  Pričetek tečaja za višjega gasilca 2017 

nedelja, 19. marec 2017 Kviz mladine SŠ regije - Nazarje 

sreda, 22. marec 2017 Posvet veteranov GZ Žalec 

petek, 24. marec 2017 Izpiti Višji gasilec 1. del 

torek, 28. marec 2017 Testiranje sodnikov SŠ regije 

četrtek, 30. marec 2017 Tečaj IDA Pekre (3 člani) 

  18. seja poveljstva GZ Žalec 

sobota, 1. april 2017 Kviz mladine GZ Slovenije 

petek, 7. april 2017 Tečaj za delo z motorno žago (19) 

  Izpiti Višji gasilec 2. del 

sobota, 8. april 2017 Operativna delavnica za članice GZ Žalec - oživljanje 

torek, 11. april 2017 Praktične vaje z IDA v Pekrah (22 članov) 

četrtek, 13. april 2017 Praktične vaje IDA v Pekrah za tečajnike VG (30 članov) 

  Tečaj IDA OBN (2 člana) 

petek, 21. april 2017 Pričetek tečaja za gasilce pripravnike 3-2017 

sobota, 22. april 2017 Plenum GZ Slovenije 

  Tečaj IDA OBN Pekre (1 član) 

sobota, 29. april 2017 Skupščina pobratene GZ Križevci iz Hrvaške 

petek, 12. maj 2017 Izpiti višji gasilec 3. del 

petek, 19. maj 2017 Izpiti tečaj za pripravnike 3-2017 

ponedeljek, 22. maj 2017 19. seja upravnega odbora GZ Žalec 

sobota, 3. junij 2017 1. tekma lige mladine SŠR - GZ Šaleške doline 

  1. tekma stare brizgalne SŠR - Kaplja Vas 

nedelja, 4. junij 2017 9. piknik veteranov GZ Žalec na Polzeli 

sobota, 10. junij 2017 2. tekma lige mladine SŠ regije - GZ Prebold 

  1. tekma članske lige GZ Žalec 2017 - Drešinja vas 

sobota, 17. junij 2017 2. tekma članske lige GZ Žalec 2017 - Letuš 

nedelja, 18. junij 2017 orientacija mladine GZ Žalec na Vranskem 

sobota, 24. junij 2017 2. tekma stare brizgalne SŠR - Gotovlje 

  3. tekma članske lige GZ Žalec 2017 - Gomilsko nočna tekma 

sobota, 1. julij 2017 Pohod članic GZS na Tolsto goro 

sobota, 8. julij 2017 3. tekma stare brizgalne SŠR - Topolšica 

petek, 14. julij 2017 4. tekma stare brizgalne SŠR - Paška vas 

sobota, 29. julij 2017 5. tekma stare brizgalne SŠR - Vransko 

sobota, 5. avgust 2017 6. tekma stare brizgalne SŠR - Braslovče  

  Tekmovanje za starejše gasilke in gasilce - Kasaze-Liboje 

petek, 11. avgust 2017 seja MK SŠR 

sobota, 12. avgust 2017 Hitrostno gasilsko tekmovanje za pokal PGD Zabukovica 

sobota, 19. avgust 2017 4. tekma članske lige GZ Žalec 2017 - Levec 
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  7. tekma stare brizgalne SŠR - Šoštanj 

  Hitrostno tekmovanje PGD Gotovlje in veselica 

ponedeljek, 21. avgust 2017 seja KOM GT 

torek, 22. avgust 2017 seja sveta SŠ regije 

petek, 25. avgust 2017 seja KOM IZ 

sobota, 26. avgust 2017 5. tekma članske lige GZ Žalec 2017 - Braslovče 

  Medgeneracijsko srečanje GZS v Črenšovcih 

ponedeljek, 28. avgust 2017 seja KOM ČL 

  Seja KOM TEK 

torek, 29. avgust 2017 seja poveljstva GZ Žalec 

sreda, 30. avgust 2017 seja KOM VET 

petek, 1. september 2017 Tečaj za operativnega gasilca - pričetek 

sobota, 2. september 2017 Orientacija mladine SŠ regije - v GZ Žalec 

nedelja, 3. september 2017 6. tekma članske lige GZ Žalec 2017 - Polzela 

sobota, 9. september 2017 3. tekma lige mladine SŠ regije - GZ ZSD 

  DAN GASILCEV GZ ŽALEC in 90 let PGD Parižlje-Topovlje 

nedelja, 10. september 2017 Sprejemno testiranje za tečaj gasilski častnik 

sobota, 16. september 2017 Državno tekmovanje v orientaciji mladine 

nedelja, 17. september 2017 Člansko tekmovanje GZ Žalec 

petek, 22. september 2017 Zaključni izpit za tečaj Višji gasilec - teorija 

nedelja, 24. september 2017 Mladinsko tekmovanje GZ Žalec in 4. tekma lige mladine SŠR 

sobota, 30. september 2017 Zaključni izpit za tečaj Višji gasilec - praksa 

nedelja, 1. oktober 2017 Izbirno tekmovanje GZ - Taktična mokra vaja 

ponedeljek, 2. oktober 2017 Sprejemno testiranje za tečaj gasilski častnik 

četrtek, 5. oktober 2017 Tečaj INŠ (1 član) 

  Tečaj NS OBN (2 člana) 

petek, 6. oktober 2017 Pričetek tečaja za gasilske častnike 

sobota, 7. oktober 2017 Regijsko tekmovanje mladine 

  Srečanje veteranov GZ Žalec 

nedelja, 8. oktober 2017 Regijsko člansko tekmovanje 

ponedeljek, 9. oktober 2017 Tečaj DP (9 članov) 

četrtek, 12. oktober 2017 Tečaj GNPB (4 člani) 

  Tečaj TRE (5 članov) 

četrtek, 19. oktober 2017 Tečaj GNPA (2 člana) 

sobota, 21. oktober 2017 Srečanje članic GZ Žalec in GZ Prebold 

četrtek, 26. oktober 2017 Tečaj TRE (5 članov) 

ponedeljek, 6. november 2017 Seja kom ZGOD 

ponedeljek, 13. november 2017 seja kom IZOB 

sreda, 15. november 2017 Seja upravnega odbora GZ Žalec 

četrtek, 16. november 2017 Tečaj IDA Pekre (2 člana) 

petek, 17. november 2017 Kulinarična delavnica za članice GZ Žalec 

  Srečanje mentorjev mladine GZ Žalec 

nedelja, 19. november 2017 Delavnica za bolničarje 

četrtek, 30. november 2017 Tečaj IDA Ig (2 člana) 
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  Tečaj IDA Pekre (13 članov) 

četrtek, 7. december 2017 Izredna Skupščina GZ Žalec 

sreda, 13. december 2017 Seja KOM VET 

četrtek, 14. december 2017 Seja KOM VET 

sobota, 16. december 2017 Zaključni izpit tečaj OG 

 
 
 
 
 
 

POROČILO PREDSEDNIKA MLADINSKE KOMISIJE GZ ŽALEC ZA LETO 2017 
 
Delo mladinske komisije je potekalo po planu, ki smo ga v preteklem letu sprejeli. Člani komisije so izpolnili vse 
zadolžitve, tako da je organizacija potekala nemoteno. Nad vsem pa sem imel pregled in sam tudi pomagal pri 
izvedbah. Kot predsednik sem se udeleževal sej upravnega odbora GZ Žalec in sej mladinske komisije SŠ regije. 
Naj predstavim posamezne aktivnosti, ki so se dogajale v letu 2017. 
V mesecu januarju in februarju so  po posameznih društvih potekali zbori mladih. Naj povem, da je  od 32 društev, 
kolikor jih je v zvezi, izvedlo zbor mladih 22 PGD. Še naprej se bomo trudili, da bi v preostalih društvih tudi izvedli 
zbor mladih. 
V Zrečah je v mesecu januarju potekal posvet mentorjev mladine GZ Slovenije, kjer smo tudi bili prisotni. 
Zbor mladih GZ Žalec je bil v mesecu marcu in sicer v GPO Vransko. Udeležili so se ga predstavniki 19 društev naše 
zveze ter tudi gostje sosednjih zvez v regiji. 
6. februarja smo imeli posvet mentorjev GZ Žalec.  Na tem posvetu predstavimo plan za tekoče leto, se pomenimo o 
problemih, podana je kakšna pobuda ali kritika, vse je dobrodošlo. Zbralo se nas je kar 55, to pomeni, da vam ni 
vseeno, kaj in kako se dela z mladimi v zvezi. 
Veliko mentorji sprašujete, kako je z izobraževanjem mladine. Še vedno ni ničesar znanega, Mladinski svet GZ 
Slovenije, ki je zadolžen za pripravo mladinskih programov usposabljanjna, očitno ni dorasel tej zadevi. Trpi pa 
seveda naša mladina. 
 
KVIZ 
Kviz GZ Žalec je potekal v Taboru v osnovni šoli v organizaciji GPO Tabor. Tekmovalo je 29 ekip iz 15 društev. 
Rezultati:  

 Pionirji:  1. Kapla-Pondor, 2. Drešinja vas, 3. Loke                                                           

 Mladinci: 1. Grajska vas 1, 2. Drešinja vas, 3. Grajska vas 2 

 Gasilci pripravniki: 1. Kapla-Pondor, 2. Šempeter, 3. Polzela 2 
Vse te ekipe so se uvrstile na regijski nivo tekmovanja, ki je bilo v organizaciji GZ Zgornje savinjske doline 19. marca 
v Nazarjah. Naše ekipe so se odlično odrezale in zasedle naslednja mesta: 

 Pionirji:  1. Kapla-Pondor, 2. Drešinja vas, 9. Loke                                                           

 Mladinci: 1. Grajska vas 1, 2. Drešinja vas, 3. Grajska vas 2 

 Gasilci pripravniki: 1. Kapla-Pondor, 3. Polzela, 5. Šempeter,  
Kar 5 ekip se je tako uvrstilo na državno tekmovanje, ki je bilo 1. aprila v Šmartnem pri Litiji. 
Rezultati so bili znova odlični:  

 pionirji: Drešinja vas 2. mesto,  Kapla-Pondor 27. mesto 

 Mladinci: Drešinja vas 5. mesto, Grajska vas 11. mesto 

 Gasilci pripravniki: Kapla-Pondor 2. mesto 
Vsem sodnikom in organizatorjem hvala za pomoč pri izvedbi tekmovanj. Vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem 
pa čestitam za dosežene uspehe, še posebej tistim, ki so osvojili medalje. 
 
LETOVANJE 
MK GZ Žalec je tudi v letu 2017 organizirala letovanje mladine v Osilnico ob Kolpi. Smo pa zaradi manj prijav letovali 
samo z eno skupino otrok. Otrok je bilo samo 45. Letovanje je bilo v času od 8. do 12. julija. V letošnjem letu se 
letovanje tudi predvideva, samo kam in kdaj pa še ne vemo. Boste pa pravočasno obveščeni. Prosimo vsa društva, 
da svojim mladim članom omogočijo udeležbo na letovanju. 
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ORIENTACIJA 
Tekmovanje GZ Žalec v orientaciji je bilo na Vranskem 18. junija. Sodelovalo je kar 77 ekip. Rezultati pa so naslednji: 

 Pionirji: 1. Vransko 1, 2. Ločica ob Savinji, 3. Kapla Pondor 1 

 Pionirke: 1. Kapla-Pondor, 2. Velika Pirešica, 3. Levec, 

 Mladinke 1. Vransko 1, 2. Vransko 2, 3. Levec 

 Mladinci: 1. Trnava 1, 2. Ločica ob Savinji, 3. Levec 

 Pripravniki: 1. Kapla Pondor, 2. Šempeter 

 Pripravnice: 1. Kapla-Pondor, 2. Arja vas, 3. Šempeter,  
 
Organizator regijske orientacije je bila naša zveza. Zahvaljujem se članom GPO Polzela, kjer se je tekmovanje 
odvijalo, za vso pomoč. Tudi tu so mladi bili zelo uspešni, saj si je kar 5 ekip priborilo nastop na državnem 
tekmovanju in sicer so bili: 

 Pionirji: 2. Ločica ob Savinji, 3. Kapla Pondor 

 Pionirke: 1. Levec, 2. Velika Pirešica 

 Mladinke 3. Levec 

 Pripravniki: 1. Kapla Pondor 

 Pripravnice: 2. Šempeter, 3. Arja vas 
 
Državno tekmovanje je bilo 16. septembra v Gorici pri Slivnici. Proga je bila izredno zahtevna, a kljub temu rezultati 
odlični. Čestitke vsem. 

 Pionirji: 33. Ločica ob Savinji 

 Pionirke: 2. Levec, 23. Velika Pirešica 

 Pripravniki: 13. Kapla Pondor 

 Pripravnice: 9. Šempeter 
 
TEKMOVANJA 
 
Tudi v letu 2017 je potekalo pokalno tekmovanje mladine SŠ regije. Iz naše zveze je sodelovalo 17 ekip iz 10 
društev. Med najboljšimi v skupnem seštevku so bili: 

 Pionirji Drešinja vas 2. mesto                           

 Pionirke  Andraž nad Polzelo 3. mesto 

 Mladinci Drešinja vas 2. mesto, Andraž nad Polzelo 3. mesto   

 Mladinke Grajska vas 1. mesto, Braslovče 2. mesto 
Četrta tekma je bila hkrati tudi tekmovanje GZ Žalec, kjer je sodelovalo 36 ekip. Iz vsake kategorije so prvi trije 
uvrščeni odšli na regijsko tekmovanje, ki je bilo 7. oktobra v Velenju. Tam pa so se izkazali z naslednjimi rezultati: 

 Pionirji Drešinja vas 2. mesto              

 Pionirke Velika Pirešica 3. mesto 

 Mladinci Drešinja vas 1. mesto          

 Mladinke Andraž nad Polzelo 2. mesto 
Tako so se  4 ekipe uvrstile na državno tekmovanje za Matevža Haceta, ki bo potekalo 22. septembra v Gornji 
Radgoni na sejmišču, saj bo v tem času potekal tudi sejem Sobra. Vsem tekmovalcem kot tudi mentorjem želimo 
uspešne priprave in da našo zvezo zopet zastopajo tako uspešno kot v preteklosti. 
 
SREČANJA MLADINE IN MENTORJEV 
 
Tudi v preteklem letu smo organizirali dve srečanji za naše mlade. Prvo srečanje je bilo  v začetku avgusta in sicer 
pohod na Šmiglovo zidanico. Zjutraj smo se zbrali pred gasilskim domom PGD Grajska vas, tam parkirali svoje 
avtomobile in kombije in peš odšli proti Šmiglovi zidanici. Pot je bila lahka, torej primerna tudi za šestletnike in še 
manj. Dopoldan smo prijetno preživeli ob raznih igrah, ogledali smo si zidanico, kjer nam je gospod Topovšek 
povedal nekaj zanimivih stvari iz časa druge svetovne vojne in po njej, pa seveda ni manjkala malica. Skupaj nas je 
bilo 48.  Hvala članom PGD Grajska vas za pomoč in organizacijo. 
Drugo srečanje  pa je bilo kopanje 25. novembra v Thermani Laško. Bilo vas je kar 205. Mentorjev je bilo dovolj, tako 
da so bili otroci v varnih  rokah in so sproščeno uživali v vodnih igrah. Prav tako imamo letos v planu tovrstno 
srečanje. 
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17. novembra smo imeli še posvet mentorjev na kmetiji Razgoršek, kjer smo se zbrali po kratki večerni hoji. 
Pogovorili smo se o delu mladine v letu 2017 in pa podali nekaj pobud in predlogov za naprej. 
 
GASILSKA OLIMPIJADA 
 
Najbolj ponosni pa smo bili lansko leto na mladinke iz Andraža nad Polzelo, saj so na olimpijadi v Avstriji dosegle 
izvrstno 3. mesto. Verjetno mi vsi skupaj sploh ne vemo koliko vaj, truda,  požrtvovalnosti in odrekanja je bilo treba za 
tak uspeh. Čestitke vsem mladinkam in njihovim mentorjem. 
 
OSTALO 
 
Konec meseca junija smo z 3 pionirji in eno mentorico sodelovali na tekmovanju (Entente Florale Europe 2017) v 
urejenosti mest in krajev.  Na ta način smo pripomogli mestu Žalec, da je osvojilo ta laskavi naslov. 
 
Sodelovali smo tudi na slovesnosti ob Dnevu gasilcev GZ Žalec. 
 
Rad bi se zahvalil vsem, ki pomagate s svojim delom pri vzgoji mladih, saj se vse bolj vzgoja otrok prenaša iz drugih 
ustanov v gasilske vrste. Mentorji moramo biti vzgled mladim. Oni v nas vidijo neke vrste idole. Enostavno se nimajo 
kje drugje možnosti naučiti pravilnega vedenja. Prav je, da pomagamo eden drugemu ter otroke vzgajamo v 
prijateljskem duhu. 
 
ZAKLJUČEK PETLETNEGA OBDOBJA 
 
Ko povzamem delo v zadnjih petih letih pridem do zaključka, da  smo bili zelo uspešni. Imeli smo utečen način 
usposabljanja mladih, usklajen urnik tekmovanj in pa seveda pripravljen program srečanj in razvedrila za mlade. Žal 
je proti koncu prišlo do sprememb na področju usposabljanja. Komisija za izobraževanje pri GZS je pripravila nov 
program usposabljanja.  Mladinski svet GZS bi moral pripraviti program za mladino, ampak ga do danes še vedno ni. 
Po moje se bo ta verzel poznala še nekaj let.  Naša napaka je, da nismo nadaljevali z starim programom, dokler ne 
bo novega. Otroci so veliko odnesli od tečajev za preventivne značke, kar se je poznalo pri odličnih rezultatih na 
kvizih in orientaciji. Za lažje dojemanje uspešnosti ekip, sem pripravil razpredelnico uvrstitev na državnih tekmovanjih 
v kvizu, orientaciji in na državnem gasilskem tekmovanju mladine in pionirjev v letih 2013-2017. 
 
 
KVIZ GZS 2013-2017 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 Kidričevo 24.11. 
Črenšovci 

22.11. 
Kranj 28.3. Stična 2.4. 

Šmartno pri Litiji 
1.4. 

 KATEGORIJA KATEGORIJA KATEGORIJA KATEGORIJA KATEGORIJA 

DRUŠTVO PIO M G.PR M G.PR PIO M G.PR PIO M G.PR PIO M G.PR 

Drešinja vas 10     3   14   2 5  

Grajska vas          3   11  

Kapla-Pondor  1 4 1  7 2 14  20 7 27  2 

Šempeter     4   11       
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ORIENTACIJA GZS 2013-2017 
 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

 Sv. Jurij  
ob Ščavnici 14.9. 

Sv. Jurij  
ob Ščavnici 13.9. 

Dol pri Litiji 19.9. Golte 17.9. Gorica pri Slivnici  
16.9. 

DRUŠTVO KATEGORIJA KATEGORIJA KATEGORIJA KATEGORIJA KATEGORIJA 

 P PR P M PR P P M PR P M PR PR M P M PR PR P PR 

Andraž     5    3  13          

Arja vas        14             

Braslovče    3                 

Dobrovlje            17         

Drešinja vas 29      14   22           

Gotovlje                31     

Kapla-Pondor  7  4     5    2 34   2 13   

Levec      27             2  

Ločica ob Savinji                  33   

Šempeter             3       9 

Velika Pirešica  17 4  3              23  

Vransko               15      

 
 
TEKMOVANJE MLADINE GZS 2013-2017 
 

 2014 2016 

ORMOŽ, 17. 5. KOPER, 12. 6. 

KATEGORIJA KATEGORIJA 

DRUŠTVO P-M P-Ž M-M M-Ž P-M P-Ž M-M M-Ž 

Andraž 6     5 23 2 

Braslovče    14    21 

Drešinja vas 1  1  2  14  

Kapla-Pondor   44      

Velika Pirešica  5       

 
Na koncu bi se rad zahvalil vsem članom mladinske komisije, ki so s svojim delom pripomogli pri izpolnjevanju  
zastavljenega plana, tistim sodnikom, ki so se odzvali mojemu klicu in tistim pomočnikom, ki so pomagali izvajati 
tekmovanja, srečanja in pa seveda vsem mentorjem po društvih, ki so podarili svoj dragocen čas in ga namenili 
vzgoji gasilske mladine. Zavedanje, da je mladina naša prihodnost je velik dar v človeku, ki razmišlja, kako se bo 
razvijalo gasilstvo in pa nasploh človeštvo. Mogoče je to mesto tudi za moje opravičilo, če sem koga kdaj prizadel ali 
užalil. Upam, da s svojim delom nisem razočaral tistih, ki so me izvolili  na mesto predsednika. Lahko rečem, da sem  
se udeležil vseh državnih tekmovanj v kvizu, orientaciji in tekmovanj mladine v Ormožu in Kopru. Trudil sem se, da je 
delo mladinske komisije potekalo tako, da so lahko vsi izrazili svoje želje in pripombe. Vse odločitve smo sprejemali 
sporazumno. 
Novi mladinski komisiji in novemu predsedniku želim, da  uspešno vodi delo mladine in združuje vse mlade v gasilski 
zvezi Žalec. 
 
                                                                                             Predsednik  mladinske komisije GZ Žalec 
                                                                                              Milan Pustoslemšek, GČ II. stopnje 
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Poročilo komisije za delo članic za leto 2017 
 

Kot vsako leto, smo tudi letos v začetku januarja članice komisije za delo s članicami pregledale realizacijo plana 
lanskega leta in pripravile plan dela za tekoče leto, ki je bil na skupščini tudi potrjen.  
4.2. smo se udeležile posveta članic SAŠA in Celjske regije v Šoštanju. Teme so bile »železniška nesreča Penk« in 
analiza prve vaje članic Savinjsko Šaleške regije. Po posvetu pa smo si ogledalu še Muzej usnjarstva. 
 

 
 
Marec je mesec, ko si ogledamo gledališko predstavo. Lani smo si jo ogledale v Kulturnem domu v Velenje. 
Ker se rade izobražujemo in družimo z gasilkami vse Slovenije, smo se 1. aprila s polnim kombijem PGD Polzela 
odpeljale v Mokronog na posvet članic GZS. Po zanimivem posvetu smo bi ogledale še edini muzej kozolcev v 
Sloveniji. 

 
 
Prvo pomoč in oživljanje je dobro ponavljati, zato smo 8. Aprila v PGD Loke izvedle operativno delavnico oživljanja in 
uporabe defibrilatorja. 
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Aprila smo se tudi rekreirale, saj je vsako sredo v dvorani v Taboru potekala vadba pilatesa.  
Nekaj gasilk se nas je udeležilo tudi tečaja samoobrambe s Petro Nareks in sicer 21.4. in 5.5. v Vranskem.  
Naša članica Suzana Blatnik je v športni dvorani v Vranskem 8. 15. In 22. pripravila FIX vadbo, ki je bila za nas 
gasilke brezplačna. 
 
17.5. smo tudi  članice sodelovale je na Paradi vseživljenjskega učenja na tržnici v Žalcu. 
 

 
 
27.6. je potekal ogled komisije za ocenjevanje mest in smo se tudi članice sodelovale na predstavitvi GZ Žalec na 
žalski tržnici. 
 
Vsako leto Svet članic in članice GZ Kamnik organizirajo pohod članic iz vse Slovenije in me gasilke GZ Žalec nikoli 
ne manjkamo. Letos je bil pohod 15.7.2017 
 
Gasilke GZ Žalec in GZ Prebold se srečujemo vsaj dvakrat, avgusta na pohodu in oktobra na srečanju. 19. 8. so 
članice GZ Prebold organizirale pohod na Mrzlico. Čeprav nas je bilo malo, smo se imele prav lepo. Pohod je minil v 
smehu in dobri volji. Kljub nevarnosti in opozorilom, da se na področju Mrzlice sprehaja medved, nas zagnanih to ni 
ustavilo.  
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Svet članic in Svet veteranov na GZS je 26.8. pripravilo že četrto medgeneracijsko srečanje. Članice in veterani iz 
PGD Žalec smo v Črenšovcih predstavljali GZ Žalec.  
 
9. septembra smo praznovali Dan gasilcev Gasilske zveze Žalec in 90 letnico PGD Parižlje – Topovlje. Praznovanja 
smo se udeležili tudi članice. 
 
Zadnjo soboto v septembru (30.9.) smo se zbrale članice Savinjsko Šaleške regije in sodelovale na vaji za članice. Iz 
naše zveze smo sodelovale z 9 gasilkami. Vaja je potekala v Gasilski zvezi Prebold. 
 

 
 
Oktobra imamo članice srečanje članic GZ Žalec in GZ Prebold. Tokrat smo se zbrale 21.10. v dvorani na 
Gomilskem.  
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18. novembra pa smo se odpravile na strokovno ekskurzijo v Krško z okolico. Ogledale smo si hidroelektrarno v 
Vrhovem, grad Rajhenburg in šle na degustacijo v manjšo vinarsko klet Mateja Resnika. Glede na to, smo gasilke, je 
bil naš cilj obisk Poklicne gasilske enote v Krškem. Prijazni gasilci so nam predstavili svoje delo, vozila in opremo in 
nas s svojo avto lestvijo dvignili še na panoramski ogled Krškega. Po ogledu naših kolegov smo se odpravile še na 
pozno kosilo v Dolenjske Toplice. Vse udeleženske ekskurzije smo bile z organizacijo in družbo zelo zadovoljne.  
 

 
 
Po planu nam je ostala še kulinarična delavnica, to pa smo izvedle 15. februarja 2018 v prostorih PGD Zavrh. S 
pomočjo Mateja Trbežnika smo degustirale odlične finger food obroke in se posladkale s panakoto in odlično 
grmado. 
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Januarja smo se članice komisije sestale na redni seji in pregledale realizacijo lanskega plana in pripravile nov plan 
dela komisije za delo članic. 
 
3.2. smo se udeležile posveta za članice Savinjsko Šaleške in Celjske regije. Tokrat je organizacijo prevzela Celjska 
regija oziroma članice PGD Nova Cerkev. 25 naših članic se je kljub obilnemu sneženju in neočiščenih cestah 
udeležilo posveta s temama demence in zdravega prehranjevanja. Po posvetu smo si pa še ogledale cerkev.    
 

 
 
Poleg vsega navedenega smo članice tudi tekmovale na ligaških tekmovanjih, tekmovanju zveze in regije,  se 
izobraževale in usposabljale po programu GZ Žalec.  
 
Naj se na koncu poročila zahvalim vseh članicam komisije za delo članic GZ Žalec v obdobju 2013 do 2018 in tudi 
vsem ostalim, ki ste pomagale pri izvedbi našega plana dela, sodelovale z udeležbo, idejami, predlogi in kritikami.  
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Pregled aktivnosti komisije za delo članic Gasilske zveze Žalec med 2013 do 2018 
2013: 

- 7.6. posvet članic GZ Žalec, 

- 24.8. pohod gasilk GZ Žalec in GZ Prebold 

- 19.10. srečanje članic GZ Žalec in GZ Prebold 

- 16.11. kuharska delavnica; peka tort in slavnostnega peciva 

 
2014: 

- 7.2. posvet članic SAŠA-Celjske regije 

- 8.3. gledališka predstava ob dnevu žena 

- 9.3. pohod ob dnevu žena na Hom 

- 5.4. delavnica; izdelava rož iz krep papirja v PGD Ložnica pri Žalcu  

- 10.5. posvet članic GZ Žalec v PGD Prekopa- Čeplje- Stopnik 

- 21.6. medgeneracijsko srečanje v Šinkovem Turnu 

- 5.7. pohod članic GZS 

- 23.8. pohod članic GZ Žalec in GZ Prebold 

- 4.10. delavnica za članice; prva pomoč, uporaba ročnih gasilnih aparatov v PGD Letuš 

- 18. 10. Srečanje članic GZ Žalec in GZ Prebold 

 
2015: 

- 7.3. gledališka predstava za članice SAŠA 

- 28.3. velikonočna delavnica; zajčki iz slame v PGD Andraž 

- 28.3. posvet za članice GZS v Preboldu 

- 11.4. posvet članic GZ Žalec v PGD Braslovče 

- 18.4. posvet članic SAŠA in Celjske regije v Solčavi 

- 8.5. delavnica: izdelava krem in mazil z Darjo Rojec PGD Ponikva pri Žalcu 

- 4.7. pohod članic GZS 

- 22.8. pohod članic GZ Žalec in GZ Prebold 

- 29.8. medgeneracijsko srečanje v Sežani 

- 3.10. posvet v mesecu požarne varnosti PGD Žalec 

- 17.10. srečanje članic GZ Žalec in GZ Prebold 

 
2016: 

- 16.1. kuharska delavnica; izdelava namazov PGD Gotovlje 

- 19.3. gledališka predstava za članice SAŠA 

- 2.4. posvet članic GZS v Preboldu 

- 2.7. pohod članic GZS 

- 20.8. pohod članic GZ Žalec in GZ Prebold 

- 1.10. vaja članic SAŠA: Cinkarna v Ljubiji 

- 15.10. srečanje članic GZ Žalec in GZ Prebold 

- 22.10. strokovna ekskurzija  

2017: 

- 4.2. Posvet članic SAŠA in Celjske regije 

- 12.3. gledališka predstava za članice SAŠA 

- 1.4. posvet članic GZS v Mokronogu 

- 8.4. operativna delavnica; oživljanje in uporaba defibrilatorja v PGD Loke 
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- April – pilates v dvorani v Taboru 

- 21.4. in 5.5. tečaj samoobrambe s Petro Nareks 

- 8. 15. In 22. 5. FIX vadba s Suzano Blatnik na Vranskem 

- 17.5. sodelovanje na Paradi vseživljenjskega učenja na tržnici v Žalcu 

- 27.6. sodelovanje na predstavitvi GZ Žalec na žalski tržnici  

- 15.7. pohod članic GZS 

- 19.8. pohod članic GZ Žalec in GZ Prebold 

- 26.8. medgeneracijsko srečanje v Črenšovcih 

- 30.9. udeležba na dnevu gasilcev v Parižljah - Topovljah 

- 30.9. sodelovanje v vaji članic Savinjsko Šaleške regije: Gospodarski objekt v GZ Prebold 

- 21.10. srečanje članic GZ Žalec in GZ Prebold 

- 18.11. strokovna ekskurzija 

 
2018: 

- 3.2. Udeležba na posvetu članic Savinjsko Šeleške in Celjske regije v Novi Cerkvi 

- 15.2. kuharska delavnica za članice GZ Žalec v PGD Zavrh 

- 11.3. gledališka igra za članice Savinjsko Šaleške regije v Domu krajanov Andraž 

 
V letih od 2013 smo bile članice aktivne tudi na ligaških tekmovanjih, udeleževale smo se dneva gasilcev GZ Žalec, 
vseh posvetov na regiji, GZS, se usposabljale po razpisu GZ Žalec in pridobivale specialnosti. 
Udeležile smo se tudi vseh posvetov za predsednice komisij za delo članic GZ (Dobrna, Zreče, Kranjska gora). 

 
 
Predsednica komisije za delo članic GZ Žalec  
Mirjana LOVREK, VGČ org I. stopnje 
 

 

 

POROČILO PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA VETERANE ZA LETO 2017 
 
V imenu komisije za veterane bom podal kratko poročilo o delu v letu 2017.  
Komisija v sestavi Olga Kranjc, Anton Mestinšek, Ivan Strahovnik, Anton Jelen, Rudi Sedovšek ter jaz kot predsednik 
je imela 4 seje, v celotnem mandatu pa 17. Plan, ki smo si ga zastavili že v letu 2016 smo skoraj v celoti realizirali. V 
GZ Žalec je 542 veterank in veteranov, od tega 358 moških in 184 žensk. V letu 2017 je na novo pristopilo 17 članic 
in članov, umrlo pa jih je 17. 
 Že v mesecu marcu je bil v gasilskem domu PGD Ponikva pri Žalcu organiziran posvet na temo MEDSEBOJNI 
ODNOSI, ki ga je čudovito predstavila tov. Savina Naraks. Na posvet so  bili  vabljeni tudi poveljniki in predsedniki 
PGD in se ga je udeležilo 8 vabljenih. 
 V juniju je bil organiziran piknik v PGD Polzela. Udeležilo se ga je 134 veterank in veteranov iz 24 društev. Piknik je 
bil čudovito organiziran, za kar gre zahvala PGD Polzela. Ogledali smo si muzej starodobnih traktorjev, grad 
Komendo ter graščino Šenek. Na pikniku sta nas pozdravila župan in podžupan občine Polzela. 
57. srečanje je bilo v mesecu oktobru v Taboru, zbralo se nas je 161 ter več gostov. Za pomoč pri organizaciji 
srečanja veteranov in veterank se zahvaljujem PGD Ojstriška vas-Tabor, županu ter občini Tabor. 
Na tekmovanjih smo tudi bili uspešni. V pokalnem tekmovanju starejših gasilk in gasilcev GZS je bilo 7 tekem. 4 
ekipe iz GZ Žalec so zasedle: 12. mesto Drešinja vas, 14.mesto Kasaze- Liboje, 16.mesto Ponikva pri Žalcu in 19. 
mesto Žalec. 
 V pokalnem tekmovanju starih motornih brizgaln SŠ regije je sodelovalo 5 ekip iz GZ Žalec: Kapla Pondor, Gotovlje, 
Parižlje Topovlje. Pri ročnih brizgalnah pa Požarna bramba Vransko, PGD Letuš in PGD Braslovče.  
Tekmovanja starejših gasilk in gasilcev GZ Žalec, ki je bilo v Braslovčah, se je udeležilo 7 ekip, 5 moških ekip PGD 
Drešinja vas, PGD Kasaze-Liboje, PGD Zabukovica, PGD Polzela in PGD Ponikva pri Žalcu in 2 ženski ekipi PGD 
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Kapla –Pondor in PGD Grajska vas. Povedati moram, da je udeležba bila premajhna, saj imajo skoraj vsa društva v 
GZ Žalec dovolj veterank in veteranov za tekmovanje. 
Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo pet ekip in starejše gasilke iz PGD Grajska vas so se uvrstile na državno 
tekmovanje, ki bo letos v Gornji Radgoni. 
Nekaj ekip se je udeležilo meddruštvenih tekmovanj.  
Ob tej priliki čestitam vsem, ki so se udeležili tekem, posebej pa tistim, ki so dosegli vidnejše rezultate, saj je v 
priprave na tekmovanje vloženega veliko truda in prostega časa. 
 Kot predsednik sem bil na sejah UO GZ Žalec, na sejah komisije za veterane SŠ regije, udeležil sem se posveta na 
Igu, ki je bil v mesecu novembru. Tema je bila PISANJE KRONIKE IN ARHIV. Tema je bila zelo zanimiva in koristna, 
saj se premalo zavedamo, da je to premalo ovrednoteno. 
Po dva člana sva se udeležila srečanja veteranov GZ Šmarje pri Jelšah, GZ Prebold in GZ Gornje Savinjske doline. 
Sodelovali smo tudi na prireditvi PARADA UČENJA v Žalcu. Veterani smo sodelovali na Florjanovih mašah, gasilskih 
prireditvah in proslavah obletnic, zlasti tam, kjer smo bili potrebni in kamor smo bili povabljeni. 
Veteranke in veterani smo aktivno vključeni v delo v društvih in pomagamo mlajšim članom s svojim znanjem in 
izkušnjami. Ker je leto volilno, moramo veterani vztrajati, da bomo imeli predstavnike v UO društev in v GPO. 
 
POVZETKI AKTIVNOSTI VETERANOV IN VETERANK GZ ŽALEC 2013-2018 
 
Komisija za veterane GZ Žalec v sestavi: Anton Strahovnik in Olga Kranjec GPO Žalec, Anton Mestinšek GPO 
Polzela, Anton Jelen GPO Tabor, Ludvik Pikl GPO Vransko, Rudi Sedovšek GPO Braslovče in Janez Kokovnik kot 
predsednik je imela v svojem mandatu 17 sej.  
Program, ki ga je vsako leto potrdila GZ Žalec, je bil v celoti  realiziran. Vsako leto je bil v mesecu marcu organiziran 
posvet. Teme so bile različne: Starejši v prometu, Zdrava prehrana za tretje življensko obdobje, Celostni pogled 
človeka na zdravje, Veterani - potreba ali nujno zlo v gasilstvu, Medsebojni odnosi, Uporaba defibrilatorja.  
Vsako leto v mesecu juniju smo se veterani srečali na pikniku in sicer vsakokrat v drugem GPO.  
Vsako leto v mesecu oktobru pa je bilo organizirano srečanje veteranov in veterank, kjer so bile podeljene plakete 
veterana in predaja veteranskega prapora v hrambo v drugo GPO.  
Vseskozi smo bili aktivni na pokalnih tekmovanjih in v ligaških tekmovanjih s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami, 
proslavah (z ešalonom), pri organizaciji tekmovanj in ostalih prireditev v društvih, na pogrebih, pač tam, kjer so nas 
potrebovali. 
 
Na koncu bi se rad zahvalil članici in članom komisije za uspešno sodelovanje, vodstvu GZ Žalec in strokovni 
sodelavki Sabini za vso podporo in pomoč pri mojem delu. Posebna zahvala tudi vsem, ki so pomagali realizirati 
aktivnosti iz našega programa. 
 
Z gasilskim pozdravom  NA POMOČ! 
  
Predsednik komisije za veterane: 
Janez KOKOVNIK GA II. stopnje 
 

 

 

Poročilo o delovanju komisije za zgodovino požarnega varstva  
za leto 2017 in v obdobju 2013 - 2018 

 
V letu 2017 je komisija izvajala dela in naloge po načrtovanem programu celotnega področja gasilske dejavnosti za 
mandat 2013-2018. Program je terminsko razdeljen po letnicah mandata 2013-2018. Ta program je tudi razčlenjen v 
podskupine po pomembnosti gasilske dejavnosti, ki predstavljajo 14 osnovnih zbirk v foto kroniki, oplemenitene s 
pisno kroniko, to je gradivo iz celotnega področja gasilske dejavnosti vseh PGD in PIGD ter GPO občin Braslovče, 
Polzela, Tabor, Vransko in Žalec kot tudi GZ Žalec, Savinjsko-šaleške regije in naše krovne organizacije GZ 
Slovenije. 
Delo in naloge članov komisije v letu 2017 je bilo opravljeno s popolno aktivnostjo in to uspešno, saj je v komisiji 
vladala pozitivna miselnost, kot tudi dokaj aktivno delo članov komisije, kar je razvidno iz doseženih uspehov dela. 
Poudarjam, da člani komisije v večini več ali manj čutijo določeno moralno odgovornost, dolžnost in pozornost do 
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prostovoljno opravljenega dela in nalog na področju novejše zgodovine gasilstva, kot nadgradnjo že zbranega 
mnogoštevilnega gasilskega gradiva, to je bogate kulturne dediščine GZ Žalec in vseh gasilskih društev. 
Na to mnogoštevilno zbrano gradivo, ki predstavlja v gasilskem muzeju GZ Žalec bogato kulturno gasilsko dediščino, 
smo lahko vsi ponosni. 
V letu 2017 smo člani komisije zopet zbrali dokaj obširno gradivo v pisni obliki in foto kroniki iz celotnega gasilskega 
področja in tako lahko rečem, da smo uspešno izvršili zadane naloge po programu za leto 2017. S takšnim delom 
smo iz leta v leto v petletnem mandatu obogatili našo že zbrano gasilsko dediščino v našem muzeju, ki so nam jo 
zapustili naši pionirji, visoko spoštovani staroste gasilstva Spodnje Savinjske doline in Spodnje Štajerske. 
Leto 2015 je pomembno, saj je v tem letu v mesecu maju GZ Žalec praznovala svoj častitljivi jubilej 60 let. Za to 
praznovanje so imenovane komisije pripravile projekt praznovanja. Vanj je bila v celoti vključena tudi komisija za 
zgodovino, ki je imela določene naloge, ki jih je tudi uspešno izvedla. Vsi dogodki ob praznovanju so zapisani in 
opisani v poročilu za leto 2015. Komisija je poskrbela tudi za to, da so bile vse prireditve primerno obeležene 
(fotografije, članki, plakati,…) in celotno kronološko dokumentacijo skrbno zbrala, uredila in shranila v muzeju GZ 
Žalec. 
Delo komisije v tem mandatu je potekalo po programu.  Komisija je zbrala in uredila kroniko gasilske zgodovine v foto 
kroniki (okoli 6000 fotografij), oplemeniteno s pisnim gradivom, to pomeni z zapisi vseh pomembnih dogodkov v letih 
2013-2018. 
Vso že zbrano gradivo bo v celoti pregledno in nazorno arhivirali in razporedili v prvi polovici leta 2018 na za to 
določenem mestu v našem gasilskem muzeju. 
Lahko rečem, da delo komisije poteka že vrsto let uspešno, tako tudi v letu 2017. Glavna skrb komisije je posvečena 
zbiranju gasilskega gradiva v foto in pisni obliki za kroniko GZ Žalec. Tako uspešno nadgrajujemo že zbrano gasilsko 
gradivo od začetka gasilstva v 19. Stoletju. Na to bogato kulturno gasilsko dediščino smo lahko ponosni vsi člani GZ 
Žalec. 
Za opravljeno delo je bilo porabljenih okoli 1560 prostovoljnih ur. 
Da je bilo delo komisije v tem mandatu tako uspešno, gre zahvala aktivnim članom komisije in ostalim članicam in 
članom, ki so s svojim delom pomagali komisiji kot tudi strokovni sodelavki Sabini za vestno opravljeno 
administrativno računalniško delo. Zahvala pa tudi vodstvu Zveze, PGD in PIGD, vodstvom GPO za njihovo 
sodelovanje, vsem skupaj pa za razumevanje te pomembne gasilske dejavnosti. 
V letu 2018 so volitve, izvolili bomo novo vodstvo GZ Žalec. Tako bo izvoljena tudi nova komisija. Želim, da bodo 
delo uspešno nadaljevali in tako bogatili našo zbirko. 
V letu 2017 se je povečalo število skupin, ki so si z zanimanjem ogledale naš gasilski muzej. Med njimi prevladujejo 
odrasli, ne manjka pa tudi mladih. Lahko trdim, da je postal muzej GZ Žalec zanimiva turistična točka v Spodnji 
Savinjski dolini. 
Poročilo naj zaključim z geslom » Znana nam gasilcem in gasilkam je stalna misel, da bi bil čas sedanjosti in 
prihodnosti prazen, če bi iz naše gasilske zavesti izginila sled preteklosti.« 
Zato je prav, da se zavedamo novih priložnosti in možnosti jutrišnjega dne, kajti včerajšnji dan je že zgodovina, po 
kateri nas bodo ocenjevali mlajši rodovi gasilstva. Zato je ne smemo nikdar zanemariti in pozabiti. 
S ponosom in spoštovanjem lahko napišem, da smo na naš gasilski muzej lahko vsi člani in članice GZ Žalec zelo 
ponosni, saj predstavlja bogato kulturno dediščino razvoja več kot stoletnega gasilstva v GZ Žalec. 
 
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
 
Datum: 12.2.2018 
                                                        Predsednik komisije za zgodovino požarnega varstva GZ Žalec: 
                                                                                  Franci Čretnik, GČ II. stopnje 
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POROČILO KOMISIJE ZA PRIZNAJNA IN ODLIKOVANJA PRI GZ ŽALEC 
 
Komisija za priznanja in odlikovanja pri GZ Žalec vsako leto pisno pozove prostovoljna gasilska društva, da podajo 
predloge z ustrezno utemeljitvijo za odlikovanja svojim članom.  
 
Na seji  komisije za odlikovanja dne 10.05.2017 so bili člani komisije seznanjeni s sklepom UO GZ Žalec o letnih 
kvotah za PGD v GZ Žalec, ki je pričel veljati s 01.01.2017.  
Predvidene kvote za priznanja so: 6 priznanj GZ Žalec za člane in članice, 1 priznanje GZ Žalec za veterane in 2 
priznanji GZ Žalec za mladino, 3 odlikovanja GZS za člane, izven kvote za odlikovanja GZS pa so članice in veterani. 
Komisija je na podlagi Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih obravnavala 37 prispelih predlogov za odlikovanja in 
plamenice GZ Slovenije. Sedem predlogov je bilo vrnjenih predlagatelju v dopolnitev obrazložitve, en predlog pa je 
bil po mnenju komisije primernejši za drugo vrsto priznanja.  
Komisija je obravnavala tudi predloge za priznanja GZ Žalec in soglašala s 68 predlogi za člane in članice ter 6 
predlogi za mladinsko priznanje. Na predlog komisije pa je ob 90. letnici bila podeljena Gasilska plamenica I. stopnje 
PGD Parižlje-Topovlje.  
Na predlog GZ Žalec ob potrditvi regijskega sveta je Plaketo gasilca GZ Slovenije prejel Franci Čretnik – predsednik 
komisije za zgodovino GZ Žalec. Podelitev je bila na seji Plenuma GZ Slovenije 22.4.2017 v Majšperku. 
V tisk in podpis so v času občnih zborov  gasilska društva na GZ Žalec dostavila 328 diplom za priznanja za 
dolgoletno delo in 88 diplom za dolgoletno operativno delo. 
 
Komisija za priznanja in odlikovanja pri GZ Žalec se je v minulem mandatu sestala povprečno dvakrat letno. 
Obravnavali smo predloge, ki so jih PGD pravočasno posredovala preko aplikacije VULKAN na GZ Žalec. Vsak 
predlog smo preverili glede izpolnjevanja pogojev in ustreznosti utemeljitve za predlagano odlikovanje. Zavrnjenih 
predlogov iz strani komisije pri GZS je bilo zelo malo, kar kaže na dobro delo komisije, ki je že predhodno neustrezne 
in ne dovolj utemeljene predloge vrnila predlagatelju, da jih dopolni oziroma dodatno utemelji.  
 
V tem mandatu je bil na nivoju GZS sprejet nov Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih, ki opredeljuje in  določa  vrste 
ter stopnje priznanj in odlikovanj, merila ter postopke podeljevanja, nošenje ter evidenca priznanj in odlikovanj, ki jih 
podeljujejo prostovoljne gasilske organizacije.  
Želeli bi si, da bi društva za požrtvovalno delo z odlikovanjem lahko nagradila več svojih članov, a jih Pravilnik 
Gasilske zveze v tem delu s kvotami omejuje. Hkrati pa ugotavljamo, da društva, ki redno predlagajo svoje člane teh 
problemov nimajo. 
 
Zahvaljujem se članom komisije za korektno delo v lanskem letu in preteklem mandatnem obdobju. 
 
Čestitam tudi vsem dobitnikom priznanj in odlikovanj, saj so s svojimi dejanji dober vzgled sotovarišem in mlajšim 
gasilcem. 
 
Z gasilskim pozdravom - NA POMOČ ! 
                                                                         
Datum: 11.03.2018 
 

Predsednik komisije za priznanja in odlikovanja pri GZ Žalec 
                                                                                                Ivan Kotnik 
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Poročila operativno področje za leto 2017  
 

POROČILO POVELJNIKA GZ ŽALEC ZA LETO 2017 
 
Spoštovani gostje, cenjene gasilke in gasilci. 
Leto je minilo in zopet smo se zbrali na skupščini, da pregledamo opravljeno delo v preteklem letu, ki je bilo obenem 
tudi zadnje leto v mandatnem obdobju, predstavimo naše dosežke in morda tudi kritično spregovorimo o kakšni 
stvari. Na postavljeno vprašanje, kakšno je bilo leto 2017 za operativne člane v Gasilski zvezi Žalec lahko odgovorim 
z eno besedo – delovno. To dokazujejo tudi številke in včasih se vprašam ali lahko svoje delo sploh še izboljšamo in 
kje so meje našega dela. Čeprav smo prostovoljci, imamo vsak svoje službe, obveznosti in družine. Menim, da smo 
tudi v letu 2017 dokazali, da smo zaupanja vredna organizacija.  
Z nekoliko grenkim priokusom poročam, da je v preteklem letu prenehalo z delovanjem še zadnje PIGD Polzela TN, 
delo in sodelovanje z ostalimi 32 PGD v Gasilski zvezi Žalec pa je dobro. Delo v posameznih društvih je bilo 
usmerjeno v stalno operativno pripravljenost, v nudenje pomoči tistim, ki so jo potrebovali, v usposabljanja, 
tekmovanja, vzdrževala se je gasilska tehnika in oprema, izvajala so se dela na preventivnem področju.  
Prepričan sem, da smo operativni gasilci znova dokazali, da znamo in zmoremo uspešno delovati na operativnem 
kot tudi preventivnem področju.  
 
Svoje poročilo pa bom v nadaljevanju razdelil na naslednja področja: 

- intervencije 
- strokovno usposabljanje 
- gasilska tekmovanja 
- preventivna dejavnost  in 
- zaključek 

 
Intervencije 
Tako kot vsa leta do sedaj 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 228 intervencij. V 
nobenem izmed dogodkov ni bilo potrebe po aktiviranju celotnega operativnega sestava GZ Žalec. Poleg izvajanja 
intervencij so operativci v skladu s potrebami prevažali vodo in izvajali še razna ostala 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. Tudi v letu 2017 nam narava ni prizanesla in nam je v mesecu decembru 
pokazala svojo moč v obliki vetroloma. V odpravljanje posledic je bilo vključenih 17 naših PGD, na zahtevo 
poveljnika SŠR pa smo zbrali še ekipo 20 gasilcev z ustrezno opremo za pomoč v GZ ZSD. Zaradi poškodb na 
visokih stavbah je na pomoč odšla tudi ekipa z ALK. 
Posebno obliko intervencij predstavljajo posredovanja ob prometnih nesrečah in nesrečah z nevarno snovjo. Številni 
dopisi prejeti iz URSZR in GZS, sestanki na izpostavi v Celju kjer sta na isto temo zapisana dva precej različna 
zapisnika, nerealni in nedosegljivi časi zapisani v poročilih iz intervencij žal ne pomagajo tistim, ki potrebujejo 
takojšnjo pomoč. V sredinah kjer imajo opredeljena takšna posredovanja v svojih alarmnih načrtih nikomur nočejo 
odvzemati pristojnosti, želijo le izkoristiti svojo bližino in poznavanje območja, znanje in opremljenost ter 
pripravljenost pomagati. Zdrav razum bi pri ureditvi le tega veliko pomagal. 
Pri izvajanju intervencij je žal prišlo do ene težje poškodbe operativnega gasilca, ki pa je že uspešno okreval. Za 
izvedbo intervencij so naši operativni gasilci opravili več kot 12.000 ur, zato izrekam vsem iskreno zahvalo, saj ste s 
svojim delom pomagali ljudem v nesreči in s svojim ukrepanjem in strokovnim znanjem pripomogli k zmanjšanju 
posledic nesreč. 
 
V nadaljevanju pa je v priloženi tabeli razvidna izvedba posameznih intervencij v letu 2017: 
 

Vrsta intervencije  

Skupno število intervencij  228 

Požari v naravnem okolju 36 

Požari na objektih  42 

Požari na prometnih sredstvih 14 

Prometne nesreče 17 

Nesreče z nevarnimi snovmi 4 

Zaprosila za tehnično pomoč 55 
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Močan veter, poplave, snegolomi, zaledenitve, visok sneg, toča, plazovi 46 

Iskanje pogrešanih oseb, pomoč obolelim osebam 4 

Sproščanja nevarnih plinov 6 

Drugi dogodki  4 

 
Strokovno usposabljanje 
Strokovno usposabljanje je poleg izvajanja operativnih nalog zanesljivo najpomembnejše področje našega dela. 
Obiskovanje kvalitetno pripravljenih tečajev, učnih delavnic in posvetov je eden pomembnejših delov našega 
usposabljanja. Zavedamo se dejstva, da je uspešnost intervencije v veliki meri odvisna prav od strokovnega 
usposabljanja in izvajanja različnih operativno- taktičnih vaj.  
Prenova temeljnih učnih programov, ki je bila izvedena na nivoju GZS je pred nas postavila nove izzive in tudi nekaj 
negotovosti, ki smo jih uspešno premagali. Na osnovi izkazanih potreb posameznih društev smo v skladu z razpisom 
za strokovno usposabljanje skozi vse leto sledili potrebam naših društev z organizacijo različnih tečajev. Žal pa je 
precej drugače na nivoju GZS kjer je kar nekaj društev izpadlo iz sistema dopolnilnega in obnovitvenega 
usposabljanja ( IDA, NS, TRE, GNP, …). Razna obnovitvena usposabljanja morajo postati stalnica v našem 
usposabljanju zato je potrebno zagotoviti zadostno število prostih mest in s tem omogočiti nemoteno obnavljanje 
znanja in posledično tudi prijavo za sofinanciranje zdravniških pregledov za najzahtevnejša opravila. 
V GZ Žalec smo izvedli in zaključili tri tečaje za gasilca pripravnika in tečaj za višjega gasilca. Tečaj za operativnega 
gasilca in gasilskega častnika pa se je z opravljenim preizkusom teoretičnega in praktičnega znanja pred 
predsednikom ocenjevalne komisije s strani GZS zaključil v letošnjem letu. Na pobudo Splošne bolnišnice Celje – 
urgentnega centra se je v 9 PGD v občini Žalec pristopilo k sistemu prvih posredovalcev. 
Pomemben segment usposabljanja predstavljajo tudi številne opravljene vaje v posameznih društvih in GPO, ki so 
bile podprte z ustreznimi dokumenti.  
Za kvalitetno delo je potrebno pohvaliti komisijo za strokovno vzgojo, predvsem pa inštruktorje, predavatelje in 
strokovno sodelavko Sabino.  
 
V nadaljevanju pa je iz priložene tabele razvidna udeležba na posameznih tečajih v organizaciji GZ Žalec ali GZS: 
 

TEČAJ ZA GASILCA PRIPRAVNIKA 76 

TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA 25 

TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILSKEGA ČASTNIKA 1 

TEČAJ ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO 22 

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul A 10 

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul B 3 

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul C 4 

TEČAJ ZA UPORABNIKA DIHALNEGA APARATA  23 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA UPORABNIKE DIHALNEGA APARATA 5 

TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA 12 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA 1 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNIMI 
SNOVMI 

2 

OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM 3 

USPOSABLJANJE ZA POSREDOVANJE V DVOCEVNIH PREDORIH 12 

PRAKTIČNE VAJE ZA IDA V PEKRAH 39 

TEČAJ ZA INŠTRUKTORJA 1 

TEČAJ ZA MENTORJA MLADINE 2 
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USPOSABLJANJE (DELAVNICA) BOLNIČARJEV 31 

TESTIRANJE GASILSKIH SODNIKOV 27 

TESTIRANJE PRVIH POSREDOVALCEV 42 

SKUPAJ 341 

 
Gasilska tekmovanja 
V proces gasilskih tekmovanj je skozi različne starostne kategorije vključeno večje število našega članstva. V 
tekmovalnem procesu imajo pomembno vlogo sodniki zato so se le ti sestali na posvetu kjer so opravili testiranje. Z 
organizacijo gasilskih tekmovanj poskrbimo za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih 
gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje dobrih medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj.   
Leto 2017 je zaznamovala gasilska olimpijada v Avstrijskem Beljaku. Za nastop na največjem gasilskem tekmovanju 
sta se potegovali dve enoti iz naše GZ in sicer člani A iz Drešinje vasi in mladinke iz Andraža. Skozi zahteven proces 
vadb in kvalifikacij, ki so potekale v Slovenski Bistrici so si z osvojenim 2. mestom mladinke priborile olimpijski 
nastop, člani A pa so osvojili zelo dobro 7. mesto. Mladinkam iz Andraža je na 21. mladinski gasilski olimpijadi uspel 
odličen nastop s katerim so osvojile 3. mesto. Iskrene čestitke obema ekipama. 
Tekmovanje GZ Žalec v kategorijah članic in članov A in B, ter starejših gasilk in gasilcev je bilo izvedeno na 
tekmovalnem prostoru pred gasilskim domom v Braslovčah. Žal nam jo je pri izvedbi le tega močno zagodlo vreme, 
člansko tekmovanje smo kljub izredno težkim razmeram izvedli, tekmovanje starejših pa prestavili na kasnejši datum. 
Tekmovanje mladine GZ Žalec je bilo združeno s pokalnim tekmovanjem mladine SŠR in je potekalo na avto 
poligonu ZŠAM v Ločici ob Savinji. Na obeh tekmovanjih je sodelovalo 91 tekmovalnih enot. Tekmovanje za mladino 
in starejše gasilce je bilo izvedeno v skladu z razpisom za memorial Matevža Haceta medtem, ko so se članske 
ekipe pomerile v suhi vaji z motorno brizgalno in so si nato v dodatnih kvalifikacijah najboljše ekipe z izvedbo 
Taktične mokre vaje pridobile pravico nastopa na tekmovanju SŠR. Na tekmovanju SŠR si je kar 10 enot z uvrstitvijo 
med prve tri v posamezni kategoriji pridobilo pravico nastopa na letošnjem Državnem gasilskem tekmovanju. Žal v 
letu 2017 kar 11 gasilskih društev na tekmovanju mladine ni imelo nobene ekipe, v članskih kategorijah pa je bilo 
takšnih 7 PGD kar je zaskrbljujoče. 
V okviru GZ Žalec je že 9 leto zapored potekalo ligaško tekmovanje članov in članic. Organizatorji tekmovanj so bili: 
PGD Drešinja vas, PGD Letuš, PGD Levec, PGD Gomilsko, PGD Braslovče in PGD Polzela, ki so tekmovanja izvedli 
na visokem nivoju. Na nivoju SŠR je potekalo pokalno tekmovanje starih ročnih in motornih brizgaln. V naši GZ so 
takšno tekmovanje izvedli v PGD Gotovlje, PGD Braslovče in PGD Vransko. 
Požrtvovalnim organizatorjem vseh tekmovanj GZ in ligaških tekmovanj ter tekmovalni komisiji GZ Žalec se za 
opravljeno delo najlepše zahvaljujem.  
V nadaljevanju pa so predstavljeni najpomembnejši rezultati posameznih tekmovanj: 
 

REZULTATI ENOT IZ GZ ŽALEC NA GASILSKIH TEKMOVANJIH VIŠJEGA RANGA V LETU 2017 
 
GASILSKA OLIMPIJADA, BELJAK 
 

3. Andraž nad Polzelo Mladinke 

 
IZBIRNO TEKMOVANJE ZA GASILSKO OLIMPIJADO, SLOVENSKA BISTRICA 
 

2. Andraž nad Polzelo Mladinke 

7. Drešinja vas Člani A 

 
POKALNO TEKMOVANJE GZS – SKUPNO 
 

13. Drešinja vas Starejši gasilci 

14. Kasaze – Liboje Starejši gasilci 

16. Ponikva pri Žalcu Starejši gasilci 

19. Žalec Starejši gasilci 
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REGIJSKO TEKMOVANJE 2017 
 

1. Andraž nad Polzelo Člani A 

1. Drešinja vas Mladinci 

1. Kapla – Pondor Članice A 

2. Andraž nad Polzelo Mladinke 

2. Dobrovlje Člani A 

2. Drešinja vas Pionirji 

2. Drešinja vas Starejši gasilci 

2. Grajska vas Starejše gasilke 

2. Levec Člani B 

3. Velika Pirešica Pionirke 

 
POKALNO TEKMOVANJE MLADINE SŠ REGIJE 2017 – uvrstitve med najboljše 3 
 

1. Grajska vas Mladinke 

2. Braslovče Mladinke 

2. Drešinja vas Mladinci 

2. Drešinja vas  Pionirji 

3. Andraž nad Polzelo Mladinci 

3. Andraž nad Polzelo Pionirke 

 
POKALNO TEKMOVANJE S STARIMI BRIZGALNAMI SŠ REGIJE 2017 

 
 

 

 
Preventivna dejavnost 
Požarna preventiva je širok pojem, ki vključuje različne dejavnosti z enakim ciljem, in sicer varovanje ljudi, živali, 
premoženja in okolja. Namen požarne preventive je v prvi vrsti preprečitev nastanka požara; v primeru nastanka 
požara pa hitra in varna pogasitev oziroma evakuacija ter v primeru razširitve požara hitro in učinkovito posredovanje 
gasilskih in drugih služb. V posameznih PGD pa so organizirali naslednje aktivnosti: 

 pregled ročnih gasilnih aparatov za krajane, 

 meritve in preizkus delovanja hidrantov in opreme v hidrantnih omaricah, 

 tlačni preizkus cevi, 

 obisk učencev OŠ in malčkov v vrtcih 

 preglede hmeljskih sušilnic 

 predstavitve ravnanja z AED 

 strokovne ekskurzije 
Sigurno pa k dobremu preventivnemu delu in požarni varnosti pripomore tudi številno članstvo, ki je vključeno v 
razne oblike dela v posameznih PGD. 
 
Zaključek 
Vsekakor je potrebno opozoriti in tudi spodbuditi vodstva v posameznih PGD za večjo aktivnost pri pridobivanju in 
usmerjanju mladih v gasilske vrste. Mladina je naša bodočnost.  
Verjamem, da smo v preteklem letu naredili veliko dobrega, da smo izpeljali naloge v skladu s sprejetim programom 
dela in pričakovanji. Za uspešno delovanje pa so poleg prizadevnega dela članstva pomembna tudi finančna 
sredstva zato se iskreno zahvaljujem lokalnim skupnostim na čelu z župani vseh petih občin. 
Leto 2018 je volilno leto in to pomeni novo prelomnico. Pojavljajo se številna vprašanja. Ali smo delovali dovolj dobro, 
smo izkoristili vse možnosti usposabljanja, smo poskrbeli za dobro vzdušje pri delu na Gasilski zvezi? 
Posameznikov, ki bi bili pripravljeni prevzeti kakšno od vodilnih mest ni na pretek. Ali se s tem ne želijo izpostavljati 
odgovornostim, ki jih ta prinašajo, imamo preveč aktivnosti, je kriva preobremenjenost, ki je posledica današnjega 
tempa življenja ali pa je preprosto bolje krmariti nekje v ozadju in od tam na varni razdalji ocenjevati opravljeno delo?  

1. Požarna bramba 

Vransko 

Ročne brizgalne - moški 

1. Kapla Pondor Motorne brizgalne - ženske 

2. Letuš Ročne brizgalne - moški 

3. Braslovče Ročne brizgalne - moški 
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Prepričam sem, da so se takšna vprašanja že porajala in da se bodo tudi v prihodnje. Kakšen konkreten premik v 
statusu operativnega gasilca bi bil sigurno velik prispevek k izboljšanju stanja. 

Vsem članom, ki so s svojim delom v mandatnem obdobju 2013 – 2018 pripomogli k boljši varnosti naših občanov in 
po mojem mnenju uspešnemu delu Gasilske zveze Žalec, se iskreno zahvaljujem z željo, da s tako vnemo in 
zagnanostjo delujejo še naprej.  

Z gasilskim pozdravom 

NA POMOČ! 
   

       Poveljnik GZ Žalec: 
David KRK, VGČ II.st. 

 
 
 

 

 

 

 

POROČILO KOMISIJE ZA NUDENJE PRVE POMOČI PRI GZ ŽALEC ZA LETO 2017 
 
Ko sem začela pisati to poročilo, sem se zamislila, kakšno temo naj za leto 2017 izpostavim. Tem je veliko, vendar 
bom izbrala meni najbolj pomembno glede na naše poslanstvo komisije za nudenje prve pomoči.  
To je uporaba AED-ja in njegovo ravnanje.  
Štejejo sekunde! Če se človeku ustavi srce in mu nihče ne pomaga, umre v približno desetih minutah (možnost 
preživetja je vsako minuto manjša za 10%), možgani pa se nepopravljivo okvarijo že po nekaj minutah. Večina 
zastojev srca in posledično smrti se pripeti izven bolnišnic, ob prisotnosti očividcev. Vzroki za tako stanje se lahko 
večinoma pozdravijo le s sunkom električnega toka. Z AED damo možnost vsakemu očividcu, da prične z postopki 
oživljanja že veliko prej preden prispe reševalna ekipa (povprečno potrebujejo 10-15 minut). Hitreje kot začnemo 
oživljati, več možnosti za preživetje ostane. Strokovnjaki si želijo, da bi človeka prvič stresli z električnim sunkom v 3-
5 minutah od tega ko se je zgrudil, česar seveda reševalna ekipa z rešilcem ne zmore. Očividec, ki je ob dogodku 
prisoten, pa to zmore. Koliko lahko očividec naredi? Toliko, kot zdravnik brez opreme. Z AED pa skoraj toliko, kot 
reševalna ekipa z vso opremo! Samo uporaba AED, brez stiskov prsnega koša in umetnega dihanja, je neučinkovita!       
Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri 
človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Sestavljen je iz ohišja z 
baterijo, iz katerega izhajata dve nalepki, elektrodi. Odvisno od modela na njem najdemo največ dva guma, za vklop 
ter za proženje električnega sunka. Zvočnik ter pri nekaterih ekran, kjer se navodila tudi izpišejo. Uporaba je varna in 
enostavna, uporablja ga lahko prav vsak. 
 
Sodelovali smo v vseh dejavnostih v okviru GZ Žalec: 

 11.03.2017- kviz GZ Žalec - Tabor 

 18.06.2017- orientacija  GZ Žalec -  Vransko 

 09.07-13.07.2017- letovanje GZ Žalec -  Kolpa 

 02.09.2017- orientacija SŠR - Polzela 

 09.09.2017- dan gasilcev GZ Žalec - Parižlje-Topovlje 

 17.09.2017- tekmovanje članov in starejših članov GZ Žalec - Braslovče 

 24.09.2017- tekmovanje mladine GZ Žalec - Ločica ob Savinji 

 01.10.2017- tekmovanje starejših gasilcev GZ Žalec - Braslovče 
 
Delavnica bolničarjev je letos potekala malo drugače. Izvedli smo jo 19.11.2017 v PGD Ločica ob Savinji. Delavnica 
je potekala skozi praktične vaje na temo zajemalna nosila z vso opremo ter prva pomoč pri prometnih nesrečah -  
reševanje oseb iz avtomobila. Bolničarji so bili opremljeni s svojo opremo, ki jo imajo v svojih društvih ter oblečeni v 
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zaščitne obleke z vso osebno opremo, ki spada zraven. Vtisi s strani bolničarjev so bili zelo dobri. Inštruktorji, ki jih 
vsako leto povabimo k sodelovanju, so bili zelo pozitivno presenečeni, da imajo naši bolničarji toliko znanja ter jih 
pohvalili.  
Ker pa je to leto, 2018, tudi volilno leto, se moj mandat izteče. Hvala vsem ter vsakemu posebej, ki ste mi v tem 
mandatu stali ob strani, se odzvali mojim klicem, ko se je pojavila potreba po prisotnosti bolničarjev. Hvala, da ste 
kljub svojim službam našli čas za nas, gasilce, ter smo skupaj izvajali naše poslanstvo v gasilskih vodah. Hvala 
strokovni sodelavki Sabini in vodstvu GZ Žalec za vso podporo in pomoč. Mojemu nasledniku pa želim veliko elana 
in dobre volje pri delu.  
 
Z  gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
 
Predsednica komisije za nudenje prve pomoči pri GZ Žalec: 
                     Lidija KRK, GČ 
 
 

  
POROČILO O DELU KOMISIJE ZA GASILSTVO V GOSPODARSKIH DRUŽBAH V LETIH 2013 - 2018 

 
Komisija v sestavi  Boštjan Potočnik, Rok Jager, Davorin Drnolšek, Darko Jazbec, Vid Blagotinšek, Marko 
Križnik in Aleksander Jelen je delovala na področju gasilstva v gospodarskih družbah.  
 
Smernice za delovanje komisije, ki smo jih postavili v letu 2013: 

 ohranitev obeh še delujočih PIGD  

 nudenje strokovne pomoči pri delu PIGD 

 dobiti podatke o gospodarskih subjektih, ki so zavezani za pripravo požarnega načrta, preveriti ali 
imajo zavezanci načrt izdelan in so ga tudi oddali pristojni gasilski enoti (najprej strokovna 
sodelavka izdela seznam vseh subjektov, člani komisije izločijo tiste, ki niso dolžni izdelati načrta)  

 ponuditi gospodarskim subjektom možnost organiziranja seminarjev za zaposlene (ustrezen izpit 
za izvajanje teh izobraževanj imajo trije člani v GZ Žalec) 

 izdelati seznam subjektov, ki imajo sončne elektrarne – kontakt z Elektro Celje 

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

 izvedba delavnice na temo Požarni redi, načrti in evakuacije 
 
Izvedene naloge naše komisije v letih 2013 - 2018: 

 Predstavitev smernic za delo komisije v letih 2013-2018 

 Pridobili smo podatke za kasnejšo obdelavo o gospodarskih subjektih, ki so zavezani za pripravo 

požarnega načrta 

 Pridobili smo seznam subjektov, ki imajo nameščene sončne elektrarne (MFE ) v sodelovanju z 

Elektro Celjem  

 Žal sta v tem mandatu prenehali delovati obe PIGD v naši gasilski zvezi: PIGD Aero Šempeter ter 

PIGD Tovarna nogavic Polzela.  

 

Soočali smo se tudi z neresnostjo nekaterih članov komisije v smislu neudeležbe na sejah in o tem obvestili 

pristojne poveljnike GPO. Prav tako smo preko Gasilske zveze Slovenije iskali strokovno pomoč pri izvedbi 

delavnice na temo Požarni redi, požarni načrti in evakuacije, katere pa nismo dobili v takšni obliki, da bi 

lahko dovolj strokovno izvedli delavnico.  

       Predsednik komisije za gasilstvo v gospodarskih družbah 
 Aleksander Jelen, VGČ II. stopnje 
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GASILSKA ZVEZA ŽALEC 
Ulica h. 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:SI56 6100 0000 7550 439          

 
Številka: 005/2018-03 
Datum: 22. 2. 2018 

KANDIDACIJSKA LISTA 
ZA VOLITVE FUNKCIONARJEV IN NADZORNEGA ODBORA  

V GZ ŽALEC ZA OBDOBJE 2018 - 2023 
 

Evidentirana kandidata za FUNKCIONARJA GZ ŽALEC 
 

Funkcija Ime in priimek Letnica  
rojstva 

St.  
izobrazbe 

čin PGD 

Predsednik GZ Žalec Edvard Kugler 1970 VI. VGČ org II.st. Gotovlje 

Poveljnik GZ Žalec Franc Rančigaj 1958 VII. VKGČ Gomilsko 

 
 

Kandidati za člane NADZORNEGA ODBORA GZ ŽALEC (po abecednem redu) 
 

 Ime in priimek Letnica  
rojstva 

St.  
izobrazbe 

čin PGD 

1.  Andrej Blatnik 1964 VI. GČ 1. stopnje Prekopa-Čeplje-Stopnik 

2.  Janko Drča 1958 VI. GA 1. stopnje Kapla-Pondor 

3.  Anton Pečnik 1960 IV. GČ 2. stopnje Griže 

4.  Franc Skok 1956 VII. VGČ org II. stopnje Gomilsko 

5.  Rok Ušen 1986 VI. GČ 1. Stopnje Ločica ob Savinji 

 
 Predsednik  kandidacijske komisije 

           Anton Laznik l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

35 

 
GASILSKA ZVEZA ŽALEC 

Ulica h. 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:SI56 6100 0000 7550 439          

 
Številka: 005/2018-06 
Datum: 12. 3. 2018 

KANDIDACIJSKA LISTA 
ZA VOLITVE UPRAVNEGA ODBORA IN POVEJSTVA GZ ŽALEC ZA OBDOBJE 2018 - 2023 

 

Kandidati za člane UPRAVNEGA ODBORA GZ ŽALEC (po abecednem redu) 
 

 
Ime in priimek 

Letnica  
rojstva 

St. izob. čin PGD 

1.  Ivan Derča 1952 IV. VGČ II.st. Kapla-Pondor 

2.  Iztok Derča 1970 V. GA II.st. Grajska vas 

3.  Klemen Herle 1978 IV. VGČ II.st. Vrbje 

4.  Dominik Hočevar 1976 VI. VG Šempeter v SD 

5.  Rafael Hrustel 1964 VII. VGČ org II.st. Levec 

6.  Suzana Kočevar 1978 V. GA I.st. Ložnica pri Žalcu 

7.  Ivan Kotnik 1964 IV. VGČ II.st. Polzela 

8.  Edvard Kugler 1970 VI. VGČ org II.st. Gotovlje 

9.  Janko Lupše 1972 IV. VGČ I.st. Levec 

10.  Milan Pustoslemšek 1967 V. GČ II.st Kapla Pondor 

11.  Franc Rančigaj 1958 VII. VKGČ Gomilsko 

12.  Nejc Ropas 1994 V. VG Vransko 

13.  Iztok Uranjek 1956 VII. VG Arja vas 

14.  Primož Urbas 1980 V. GČ II.st. Braslovče 

15.  Jernej Vadlan 1990 V. GA I.st. Ločica pri Vranskem 

16.  Marko Verdev 1979 VII. GČ I.st. Andraž nad Polzelo 

17.  Aleš Založnik 1982 VI. VG I.st. Kasaze-Liboje 

 
 

Kandidati za člane POVELJSTVA GZ ŽALEC (po abecednem redu) 
 

 Ime in priimek 
Letnica 
rojstva 

St. izob. Čin PGD 

1.  Aleksander Jelen 1972 VI. VGČ II.st. Braslovče 

2.  Peter Jezernik 1977 VI. VGČ I.st. Ojstriška vas Tabor 

3.  Aleksander Koler 1975 IV. VGČ II.st. Polzela 

4.  Zvonko Kotnik 1969 IV. VGČ II.st. Šempeter 

5.  David Krk 1977 V. VGČ II.st. Andraž 

6.  Janko Lupše 1972 IV. VGČ I.st. Levec 

7.  Danijel Pantner 1962 IV. VGČ II.st. Braslovče 

8.  Gašper Pižorn 1978 IV. GČ I.st. Gotovlje 

9.  Franc Rančigaj 1958 VII. VKGČ Gomilsko 

10.  Janez Šalej 1966 IV. VGČ II.st. Griže 

11.  Rok Ušen 1986 VI. GČ I.st. Ločica ob Savinji 

12.  Primož Vasle 1974 VI/2. VGČ II.st. Žalec 

13.  Dušan Zabukovnik 1974 VI. VGČ II.st. Andraž 

mailto:gasilska.zveza.zalec@siol.net
http://www.gz-zalec.org/
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Člani poveljstva na podlagi funkcije – 24. Člen Statuta GZ Žalec 

14.  Poveljnik  GPO Braslovče     

15.  Poveljnik GPO Polzela     

16.  Poveljnik GPO Tabor     

17.  Poveljnik GPO Vransko     

18.  Poveljnik GPO Žalec     

19.  Poveljnik sektorja 1 GPO 
Žalec 

    

20.  Poveljnik sektorja 2 GPO 
Žalec 

    

21.  Poveljnik PGD Braslovče 
Danijel Pantner 

1962 IV. VGČ II.st. Braslovče 

22.  Poveljnik PGD Polzela 
Aleksander Koler 

1975 IV. VGČ II.st. Polzela 

23.  Poveljnik PGD Ojstriška vas-
Tabor Gregor Serdoner 

1988 V. NGČ I.st. Ojstriška vas-Tabor 

24.  Poveljnik PGD Vransko Martin 
Reberšek 

1986 V. NGČ Vransko 

25.  Poveljnik PGD Žalec Primož 
Vasle 

1974 VI/2. VGČ II.st. Žalec 

 
                  

 Predsednik  kandidacijske komisije 
            Anton Laznik l.r. 

 
 

 

PREDLOG PROGRAMA DELA GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 
 
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 
2018 

3.  Organizacija učne delavnice za poveljnike, namestnike in podpoveljnike – 
po potrebi 

Poveljnik 
 

Poveljstvo GZ 
Komisije 
Strokovna služba 

 

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 pri uveljavljanju Pravil gasilske službe in druge 
zakonodaje 

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.  Strokovna pomoč PGD in GPO pri postopkih ob nastanku škodnega 
primera 

Predsednik  
Poveljnik 

Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 

10.  Pomoč pri zavarovanju za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 
invalidnosti 

Predsednik  
Poveljnik 

Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 
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 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

11.   Aktivnosti za izboljšanje statusa prostovoljnega gasilca: 
 Spremljanje aktivnosti GZS na tem področju in obveščanje  
 Podajanje predlogov na ustrezne ustanove 
 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 
 ostalo - 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 
 nabava, 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 

18.  Usposabljanje skupaj s Slovensko vojsko Vodstvo zveze Poveljstvo GZ II. polovica leta 

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

Vodstvo zveze Strokovna služba celo leto 

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

Vodstvo zveze Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 

21.  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 

22.  GASILSTVO V GOSPODARSKIH DRUŽBAH    

 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 

23.  NALOGE NA PODROČJU INFORMATIKE    

 Analiza izvajanja nalog na področju informatike na nivoju PGD in pomoč 
PGD pri uporabi informacijskega sistema 

Predsednik GZ 
  

Upravni odbor 
Strokovna sodelavka  

celo leto 

 Redno osveževanje spletne strani GZ Žalec, Facebook strani 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 



 

38 

 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

24.  NALOGE NA PODROČJU TEKMOVANJ    

 Organizacija posveta sodnikov in mentorjev-po potrebi Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 

marec 2018 
 

 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 2018 

 Člansko tekmovanje GZ Žalec  Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 

7.10.2018 

 Tekmovanje mladine GZ Žalec  Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 

16.9.2018 

 Udeležba enot na državnem tekmovanju v Gornji Radgoni Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 
PGD 

22. in 23.9.2018 

 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 
(mladinska komisija,…) 

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 

celo leto 

25.  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 

26.  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 zaščite in reševanja 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  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, 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 

27.  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 

28.  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 specialnosti za  tehnično reševanje 
 

Poveljnik  
Predsednik komisije 

Poveljstvo GZ 
Komisija za TRE 

celo leto 
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29.  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  
Predsednik komisije PP 

Poveljstvo GZ 
Komisija za PP 
Komisija IZOB 

november 
2018 

 Evidenca o opravljenih zdravstvenih pregledih operativnih gasilcev Poveljnik  
Predsednik 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: 
 Tečaj za gasilca pripravnika – 2 tečaja 
 Tečaj za operativnega gasilca 
 Tečaj za višjega gasilca 
 Tečaj za nižjega gasilskega častnika 

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 strojnike 

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 

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 
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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 63. Skupščine GZ Žalec - Andraž Upravni odbor Poveljstvo Predsednik 
Poveljnik 
Strokovna služba 

23.3.2018 

3. Organizacija praznovanja Dneva gasilcev GZ Žalec  Upravni odbor Poveljstvo Upravni odbor  
Komisije 

 

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 4 x 
 Poveljstvo najmanj 4 x 
 Nadzorni odbor 1-2 x 
 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 

16.3.2018 
V Braslovčah 

 Usposabljanje mladinskih mentorjev: 
 udeležba na tečajih za mentorje mladine  
 udeležba na posvetu mentorjev GZ Slovenije – januar 2018 
 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 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 2018 

 Priprava in organizacija kviza gasilske mladine Predsednik MK GZ PGD, 18.2.2018 
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Člani MK GZ Strokovna 
služba 

OŠ Braslovče 

 Priprava in organizacija orientacije GZ Žalec 
Predsednik MK GZ 

PGD, Člani MK GZ 
Strokovna služba 

26.5.2018 
GPO Žalec 

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

PGD, Člani MK GZ 
Strokovna služba 

4.8.2018 
24.11.2018 

 Organizacija srečanja in posveta mentorjev mladine 
Predsednik MK GZ 

Člani MK GZ Strokovna 
služba 

25.1.2018 
 

 Tekoče naloge: 
 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 Celo leto 

 Organizacija delavnic (kulinarična – 15.2.2018, pilates – vsaka sreda v 
aprilu) 

Predsednica komisije GZ Komisija za delo članic celo leto 

 Operativna delavnica – prva pomoč Predsednica komisije GZ Poveljstvo  
Komisija za delo članic 

16.11.2018 

 Strokovna ekskurzija članic  Predsednica komisije GZ Komisija za delo članic 12.5.2018 

 Udeležba na srečanju gasilk GZ Žalec in GZ Prebold  
 

Predsednica komisije GZ Komisija za delo članic 
Članice PGD 

Oktober 2018 

 Organizacija pohoda za članice GZ Žalec in Prebold Predsednica komisije GZ Komisija za delo članic 19.8.2018 

 Udeležba na posvetu članic SŠR in CE regije – Nova Cerkev 
 

Predsednica komisije GZ Komisija za delo članic 
Članice PGD 

3.2.2018 

 Gledališka igra za članice SŠR – GZ Žalec Predsednica komisije GZ Komisija za delo članic 
Članice PGD 

11.3.2018 

 Udeležba na pohodu članic GZS – Kamniško sedlo Predsednica komisije GZ Komisija za delo članic 
Članice PGD 

30.6.2018 

 Udeležba na medgeneracijskem srečanju članic in veteranov GZS 
 

Predsednica komisije GZ Komisija za delo članic 
Članice PGD 

Konec avgusta 
2018 

  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 – 6.3.2018 
 udeležba na posvetu tekmovalnih enot starejših članic in članov SŠR 

– 14.3.2018 

Predsednik komisije 
za veterane GZ 

Komisija za veterane  
celo leto 
 
 

 Organizacija piknika z družabnimi igrami 
 

Predsednik komisije 
za veterane GZ 

Komisija za veterane Junij 2018 

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

Komisija za veterane 6. 10. 2018 

 Udeležba na medgeneracijskem srečanju članic in veteranov GZS 
 

Predsednik komisije 
za veterane GZ 

Komisija za veterane 
Veterani v PGD 

Avgust 2018 

  udeležba na tekmovanjih in svečanostih ter pogrebih 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 2018 

Predsednik 
Predsednik komisije  

Predsednik komisije 
Člani komisije 

celo leto 
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 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

 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  

GPO in PGD 
Strokovna služba 
Predstavnik za odnose z 
javnostmi 

 

  Obveščanje javnosti o dogodkih v GZ Žalec 
 Organiziranje tiskovnih konferenc – po potrebi 
 Sodelovanje z mediji obveščanja 
 

Predsednik GZ 
Poveljnik GZ 
  

Upravni odbor 
Poveljstvo 
Strokovna sodelavka  
Predstavnik za odnose z 
javnostmi 

celo leto 

 
Žalec, 6.3.2018 
 
 
Poveljnik GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
David KRK        Edvard KUGLER 

 

 
 
 

PREDLOG FINANČNEGA PLANA GASILSKE ZVEZE ŽALEC 
ZA LETO 2018 

 
I. DELOVANJE ORGANOV GZ  – DOTACIJE OBČIN 

A. PRIHODKI                                            24.960,00 
B. ODHODKI                                            24.960,00 

 

1. ogrevanje 780,00   

2. poštnine 400,00   

3. telefon 1.200,00   

4. elektrika 1.000,00   

5. odvoz smeti 150,00   

6. pisarniški material 660,00   

7. priznanja, nagrade 500,00   

8. strokovna literatura 300,00   

9. delno plačilo strok. delavca 4.000,00   

10. plačilo provizije banki 120,00   

11. vodenje poslovnih knjig 980,00   

12. vzdrževanje opreme 1.000,00   

13. nabava opreme 1.600,00   

14. delovanje UO, komisij 2.000,00   

15. potni stroški, dnevnice 2.500,00   

16. skupščina GZ 1.500,00   

17.  udeležba na proslavah 1.000,00   

18. dan gasilcev 2.400,00   

19.  osrednja vaja GZ 1.000,00   

20. tekmovanja 1.500,00   

21. usposabljanje 270,00   

22. nepredvideni izdatki ( venci, sveče, …) 100,00   
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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  
 

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK 
 
Pod 14. - Delovanje UO, komisij – stroški posvetov, priprava gradiva, … 
Pod 15. - Potni stroški, dnevnice – stroški, ki jih povrnemo predstavnikom GZ na raznih     posvetih, 

sestankih… 
Pod 16. - Skupščina 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 
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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, 22. september 2017 
 
                Pripravil:                                                          Predsednik GZ: 
            Rafael Hrustel l.r.                                                       Edvard Kugler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


