
 

           KO ZAGORI, POMOČ POTREBUJEMO VSI 
 
Datum: 13. 10. 2014 
 

Vabljeni: 
Člani  poveljstev gasilskih društev, gasilskih poveljstev občin in GZ Žalec 
Člani organov in komisij Gasilske zveze Žalec 
Člani regijskega sveta SAŠA regije 
Župani občin Braslovče, Polzela, Prebold,  Tabor , Vransko in Žalec 
Poveljniki Civilne zaščite v občinah 
Zaposleni na občinah, ki skrbijo za področje sociale  
Predstavniki: 

 Izpostave Uprave za zaščito in reševanje Celje 

 Centra za socialno delo Žalec 

 Policijske postaje Žalec 

 Osnovnih šol na območju GZ Žalec 

 Zdravstvenega doma Žalec 

 ZD, Nujna medicinska pomoč Celje 

 ustanov, zavodov in društev, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami 

 gasilskih zvez in člani gasilskih društev v Savinjsko Šaleški regiji 

 medijev obveščanja 
Vsi ostali, ki jih tematika zanima 

 

V A B I L O  

NA OKROGLO MIZO  

 

Smo se že kdaj vprašali, kakšen je naš sosed, sokrajan, občan?   

Ali se težko giba? Mogoče slabo vidi, sliši, je gibalno oviran ali ima druge težave, ki mu 

onemogočajo normalno življenje? So tudi v naši šoli otroci s posebnimi potrebami? 

Kako poteka življenje v domovih za starejše, šolah in drugih ustanovah, kjer bivajo takšni ljudje? 

Kako bomo ukrepali v tem primeru, če pride do požara ali druge nesreče? 

 



 

Na takšna in še kakšna druga vprašanja bomo poskušali odgovoriti na OKROGLI MIZI, posvečeni 

letošnji osrednji temi oktobra – meseca varstva pred požari, ki je namenjena LJUDEM S 

POSEBNIMI POTREBAMI. 

Okrogla miza bo  

v sredo, 22. oktobra 2014, ob 18:00 uri v gasilskem domu v Žalcu. 

 

Kot sogovorniki, ki bodo predstavili svoje poglede in izkušnje v zvezi z navedeno temo,  se nam 

bodo pridružili: 

1. Mag. Dejan Jurkovič, član komisije za preventivo Gasilske zveze Slovenije 

2. Eva Lenko, dipl. pravnica, direktorica Doma upokojencev na Polzeli 

3. Mag. Tatjana Dolinšek in Simona Korez spec. iz podjetja Racio d.o.o družbe za razvoj 

človeškega kapitala 

4. Sebastjan Kamenik, človek, ki kljub slepoti živi polno življenje 

5. Rok Repas, dipl. zdravstvenik, reševalec Nujne medicinske pomoči ZD Žalec – enota A 

6. Mihaela Remic, spremljevalka gibalno ovirane deklice v osnovni šoli v letih 2010-2014 

Pogovor bo vodila Manica Ocvirk. 

 

Cilj okrogle mize je spodbuditi razmišljanje in iskanje novih, boljših rešitev za preprečitev 
oziroma ustrezno ukrepanje v primeru požara ali druge nesreče v okoljih, kjer bivajo ali se 
nahajajo tudi osebe s posebnimi potrebami.  
 
Udeležba za gasilce je v delovni obleki. 
 
Vljudno vabljeni poleg zgoraj navedenih tudi ostali člani gasilskih društev in vsi drugi, ki vas ta 
tematika zanima. 
 
 
Poveljnik GZ Žalec:                      Predsednik GZ Žalec: 
  David KRK                                          Edvard KUGLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri izvedbi okrogle mize sta nam pomagala:  

  
 NORD proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. 


