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Datum: 23. 6. 2019

VABILO
Na podlagi 18. člena Statuta GZ Žalec in sklepa upravnega odbora Gasilske zveze Žalec z dne 17. junija 2020
sklicujem

65. SKUPŠČINO GASILSKE ZVEZE ŽALEC
ki bo v ponedeljek, 6. julija 2020, ob 19.00 uri
na prireditvenem prostoru v Braslovčah.
Po otvoritvi in pozdravu je predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Izvolitev organov skupščine:
• delovnega predsedstva
• zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
• verifikacijske komisije
2. Poročila:
• predsednika
• poveljnika
• blagajnika
• nadzornega odbora
• verifikacijske komisije
3. Razprava po poročilih in potrditev poročil
4. Sprejem programa dela GZ Žalec za leto 2020
5. Sprejem finančnega plana GZ Žalec za leto 2020
6. Beseda gostov
7. Podelitev priznanj
8. Zaključek Skupščine
ZA GASILCE JE UDELEŽBA NA SKUPŠČINI V GASILSKIH UNIFORMAH!
VLJUDNO VABLJENI.
Pozdravljam vas z gasilskim pozdravom N A P O M O Č !
Predsednik GZ Žalec:
Edvard KUGLER, VGČ org II. stopnje
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Vabljeni na skupščino:
— člani skupščine 32 PGD v GZ Žalec (iz vsakega društva 2 )
— župani občin Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec
— člani upravnega odbora GZ Žalec (17)
— člani poveljstva GZ Žalec (18)
— člani nadzornega odbora GZ Žalec (5)
— predstavnik GZ Slovenije
— poveljnik Savinjsko Šaleške regije Boris Lambizer
— predsednik sveta SŠR Branko Verk
— prejemniki odlikovanj (10)

DELEGATI SKUPŠČINE GZ ŽALEC 2018 - 2023
Z.ŠT.
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.

PGD
Andraž
Arja vas
Braslovče
Dobriša vas Petrovče
Dobrovlje
Drešinja vas
Gomilsko
Gotovlje
Grajska vas
Griže
Kapla Pondor
Kasaze Liboje
Letuš
Levec
Ločica ob Savinji
Ločica pri Vranskem
Loke
Ložnica
Ojstriška vas Tabor
Parižlje Topovlje
Polzela
Ponikva pri Žalcu
Prekopa Čeplje Stopnik
Šempeter
Tešova
Trnava
Velika Pirešica
Vransko
Vrbje
Zabukovica
Zavrh pri Galiciji
Žalec

IME IN PRIIMEK
UROŠ ZABUKOVNIK
IZTOK URANJEK
ANDREJ HRIBERNIK
BERNARD JELEN
IVAN DOBNIK
GREGOR KOŠEC
BOŠTJAN ŠALAMON
ROK SEDMINEK
DARKO KUNST
DARJA ŠALEJ
IVAN HRASTNIK
ALEŠ ZALOŽNIK
PRIMOŽ BRINOVEC
JANKO LUPŠE
KLEMEN CVIRN
JERNEJ VADLAN
DAVORIN DRNOLŠEK
MATEJ ANTLOGA
ALOJZ WEICHARDT
BOŠTJAN BRADEŠKO
JOŽEF JURENEC
JURE VASLE
MITJA RIBIČ
ALJA TKAUC
BORIS PIKL
SIMON BRDNIK
MIRAN GREBOVŠEK
FRANC BLATNIK
DENIS HERLE
ANDREJ KVEDER
MARTIN RAZGORŠEK ML.
DANIJEL SLIPČEVIČ
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Z.ŠT.
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.

IME IN PRIIMEK
FRANJO JELEN
IVAN JECL
JOŽEF MATKO
DAVOR ČADEJ
MATEJ FORŠTNER
FRANC ZAVAŠNIK ML.
SIMON LONČAR
BOŠTJAN PETELINŠEK
DAVOR SUŠAK
GREGOR VIDEC
MATJAŽ DRČA
GORAN LUKEŽ
SAŠO JUS
DAMJAN LUPŠE
ROK BASTL
ANTON URANKAR
DOMINIK DRNOLŠEK
MILAN NOVAK
STANKO KOVČE
MILOŠ DERNAČ
ALJAŽ KOTNIK
MARTIN POTOČNIK
ALJAŽ BRDNIK
SAMO TKAUC
SREČKO REMIC
MATEJ STEPIŠNIK
BRANKO NOVAK
SERGEJ ČERNE
JANKO PUNCER
PETER ŽLIČAR
BOŠTJAN POTOČNIK
SAVINA NARAKS

POSLOVNIK 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.
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9. člen
Svoja stališča do predlogov dnevnega reda lahko član Skupščine posreduje ustno ali pisno.
10. člen
Član Skupščine ima pravico voliti in biti izvoljen v organe skupščine.
III. NAČIN DELA SKUPŠČINE
1. Sklic in potek zasedanja Skupščine
11. člen
Vabilo za zasedanje Skupščine z gradivom se mora dostaviti članom Skupščine na sedeže PGD in PIGD,
včlanjenih v GZ Žalec, najmanj 10 dni pred zasedanjem Skupščine.
12. člen
Zasedanje Skupščine prične in jo do izvolitve delovnih organov Skupščine vodi predsednik GZ Žalec
ali njegov namestnik.
13. člen
Zasedanje Skupščine je sklepčno, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj dve tretjini članov
Skupščine.
Če zasedanje ni sklepčno, se začetek zasedanja preloži za 30 minut. Če zasedanje tudi tedaj ni sklepčno,
ima zasedanje posvetovalni značaj.
14. člen
Navzočnost članov Skupščine se ugotavlja s predloženimi pisnimi potrdili o imenovanju za člana
Skupščine, izdanimi s strani matičnih PGD ali PIGD, kar ugotavlja verifikacijska komisija, sklepčnost
pa ugotovi predsednik delovnega predsedstva, ki vodi zasedanje Skupščine. Član Skupščine lahko v
primeru svoje zadržanosti za udeležbo na zasedanju Skupščine pisno pooblasti drugega člana iz istega
PGD ali PIGD po predhodnem pisnem soglasju predsednika tega društva. To pooblastilo in soglasje
nadomestni član Skupščine prav tako predloži verifikacijski komisiji.
15. člen
Po vsakem vprašanju z dnevnega reda se odpre razprava. Razpravo konča delovni predsednik.
Delovni predsednik daje pravico razpravljanja vabljenim udeležencem na zasedanje Skupščine po
vrstnem redu prijavljanja. Vsak razpravljavec mora pred razpravo povedati svoje ime in priimek ter ime
matičnega PGD ali PIGD oziroma organa GZ Žalec.
16. člen
Po potrebi lahko delovni predsednik omeji čas razpravljanja posameznim razpravljavcem na 5 minut. V
primeru kršitve sklepa ga delovni predsednik na to opozori, če pa razpravljavec opozorila ne upošteva,
ga ima delovni predsednik pravico prekiniti.
Delovni predsednik skrbi za to, da razpravljavec ni oviran pri razpravi.
17. člen
Razpravljavec lahko razpravlja le o vprašanjih, ki so na dnevnem redu.
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18. člen
Po obravnavanih vprašanjih se na predlog delovnega predsednika sprejemajo sklepi, ugotovitve,
priporočila in drugi splošni akti.
2. Odločanje
19. člen
Glasovanje je javno ali tajno. O načinu glasovanja odloča Skupščina na predlog delovnega predsednika.
Člani Skupščine glasujejo »za« ali »proti«, ali pa se glasovanja vzdržijo. Rezultat glasovanja ugotavlja
delovno predsedstvo.
Če je pri prvem glasovanju večina glasov vzdržanih ali če je število vzdržanih glasov enako skupnemu
številu »za« in »proti«, se mora glasovanje ponoviti.
Če tudi pri ponovnem glasovanju ne pride do sprememb rezultata, predlog ni sprejet.
Sočasno se lahko glasuje le o enem predlogu. Glasuje se z dvigom barvnega glasovalnega kartona
(zeleni »za«, rdeči »proti«) in dvigom roke brez kartona za vzdržane člane Skupščine ali po potrebi z
osebnim izrekanjem na predlog delovnega predsednika.
20. člen
Skupščina odloča z večino glasov članov Skupščine.
Skupščina sprejme Statut, popravke in dopolnitve Statuta ter statutarne sklepe, z dvotretjinsko večino
vseh članov Skupščine.
21. člen
Pooblastila, ki jih Skupščina prenese na Upravni odbor in druge organe GZ Žalec, se določijo s
posebnimi konkretnimi sklepi Skupščine.
3. Volitve
22. člen
Volitve so javne ali tajne. O načinu volitev odloča Skupščina na predlog delovnega predsednika.
Tajne volitve vodi 3 članska volilna komisija, izvoljena na Skupščini na predlog predsednika GZ Žalec
oziroma njegovega namestnika.
Javne volitve vodi delovni predsednik.
V primeru tajnega glasovanja se uporabljajo volilni listki enake velikosti, oblike in barve, opremljeni z
žigom GZ Žalec, na katerih so napisani po abecednem redu vsi predloženi kandidati oziroma liste.
Člani Skupščine volijo tako, da zaokrožijo zaporedno številko ustreznega kandidata oziroma liste.
Vsak član Skupščine prejme po en volilni listek. Volilni listek, iz katerega ni jasno razvidno, koga izmed
predlaganih kandidatov je član Skupščine volil, ni veljaven.
23. člen
Če so volitve javne, se glasuje o celotni listi kandidatov za posamezne organe GZ (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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POROČILO PREDSEDNIKA GZ ŽALEC ZA LETO 2019
Spoštovane gasilke in gasilci Gasilske zveze Žalec.
Za nami je leto 2019, ki je bilo zelo pestro na različnih področjih. Za nami je tudi leto jubilejev,
leto, ko smo slovenski gasilci praznovali 150. obletnico gasilstva, pa 70. obletnico delovanja
Gasilske zveze Slovenije in 50. obletnico Slovenskega gasilskega muzeja v Metliki.
To je leto, ki je bilo najtoplejše po letu 2014 in tako malo padavin, kot jih je bil v letu 2019, še
ni bilo, seveda iz tega povprečja izstopa zahodni del Slovenije, kjer so imeli padavin dosti.
Iz leta v leto opažamo, da je malo snežnih padavin, manj je tudi dežja, pričela so se sušna
obdobja, povečali so se vetrovi in kratkotrajna močnejša neurja, ki so nepredvidljiva, zato se
moramo gasilci nenehno usposabljati in izobraževati, da smo nepredvidljivim dogodkom kos.
Glede na to, da smo resnično najbolje organizirani in usposobljeni, bomo morali počasi le
postaviti meje, kaj vse pa lahko naredimo za naše občane in krajane, kajti dogaja se nam, da
nas ljudje kličejo že za vsako malenkost, še posebej če ni ogroženo človeško življenje.
Največkrat je potrebno popraviti streho, seveda mi jo zasilno prekrijemo, potem pa bi morali to
prevzeti izvajalci – krovci, ampak je to redko kdaj. In zakaj prihaja do tega? Po mojem mnenju
predvsem zato, ker smo mi »zastonj«, drugega pa je potrebno plačati! Oprema, ki jo kupimo ni
poceni, za vse namene ne tudi ne moremo uporabljati.
Marsikdo bo pomislil, da gledam na delo, ki ga gasilci izvajamo ali izvajate, črnogledo, pa ni
tako. Zavedati se je treba, da veliko svojega prostovoljnega časa namenimo za usposabljanje,
za izobraževanje, pa se ta naš čas nikjer ne šteje.
To bi se lahko rešilo z urejenim statusom gasilca, zato smo iz GZ Žalec v letu 2019 na GZ
Slovenije podali naslednje pobude:
- Gasilci bi imeli prednost v čakalnih vrstah za zdravstvene preglede in operativne posege.
- Predlagali smo, da se čas, porabljen za intervencije, všteje v pokojninsko dobo in se šteje
dvojno.
- Predlagamo da gasilce država oprosti plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
- Predlagamo da gasilcem država prizna dvojno olajšavo pri letni odmeri dohodnine.
- Predlagamo, da bi gasilci imeli popust pri lastnem zavarovanju (avtomobili, premoženje,
nezgodno,…).
- Predlagamo, da podjetje, samostojni podjetnik ali oseba z dejavnostjo dobi določeno
boniteto ali olajšavo pri davkih ali zavarovanju, če zaposli gasilca.
- Mogoče bi morali ločiti, kaj je operativni gasilec in kaj je gasilec. Bonitete pa so lahko za
oba enake. Naš predlog je:
Operativni gasilec: operativni gasilec po določbah zakona in da se vsaj enkrat na leto udeleži
katerega koli izobraževanja na nivoju gasilske zveze, regije, GZS. Sodeluje tudi na
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intervencijah in na društvenih vajah. Društvo, zveza, regija bi morali organizirati določeno
število vaj na leto in poročati, kdo je bil na usposabljanju, vajah in intervencijah.
Gasilec vsak član PGD, ki je najmanj ( 3, 5, 10 let) aktiven v PGD in je v tem času opravljal
vnaprej določene obveznosti, ki niso strogo operativne, v predpisanem obsegu:
usposabljanja, tekmovanja, delo z mladimi, pisarniško poslovanje, finančno poslovanje,
delo na področju zgodovine, organizacija prireditev, druge dejavnosti, ki so povezane z
gasilstvom.
To je nekaj pobud, ki smo jih (usklajene na organih GZ Žalec) posredovali na Gasilsko zvezo
Slovenije in upamo, da se bodo tudi upoštevale. Če samo kritiziramo in ne predlagamo tudi
rešitev, kar se v naši državi žal velikokrat počne, potem bodimo rajši tiho.
V zadnjem času se gasilci vedno bolj in bolj sprašujemo ali smo zavarovani, ko izvajamo javno
gasilsko službo? Za gasilce v GZ Žalec je to urejeno, saj imamo pomembno vlogo pri
organiziranosti in povezovanju prostovoljnih gasilskih društev v dolini. Tako je zavarovanje
gasilcev za primer poškodbe pri delu in zavarovanje za primer invalidnosti urejeno preko GZ
Žalec za gasilce vseh občin, razen gasilcev občine Vransko, ki imajo to zavarovanje urejeno
preko svoje občine.
Na podlagi javnega razpisa se je zavarovanje premoženja, zavarovanje vozil in nezgodno
zavarovanje članstva za obdobje 31. 8. 2018 – 31. 8. 2021 preneslo na ugodnejšega ponudnika
– Zavarovalnico Triglav. Tako, da imajo gasilska društva občin Žalec, Polzela, Tabor in
Vransko to urejeno preko GZ Žalec. V zelo kratkem času pa se bodo pridružila tudi gasilska
društva iz občine Braslovče.
Zavedati se je potrebno, da je GZ Žalec servis za društva, tako na področju izobraževanj,
usposabljanj, tudi zavarovanj, zato predlagam gasilskim društvom, da se za pomoč čim večkrat
obrnejo na strokovno službo naše GZ.
Na GZ si ves čas prizadevamo, da vse dobre ideje in predloge, ki jih pošiljate na zvezo zberemo,
in nato posredujemo dalje na ustrezne inštitucije. Predlogi, ki jih posredujemo se velikokrat tudi
upoštevajo, le včasih je potrebno počakati malo dlje. Če se je s predlogi zamujalo, ne more biti
to nato urejeno čez noč. S strani enega od društev je prišla pobuda, da bi GZS dosegla, da
gasilska društva ne bi plačala davka na dobiček, v kolikor prodajo vozilo ali opremo, saj država
že prej kar večkrat pobere svoj davek. Mislim, da se z takimi problemi slej ko prej srečajo
skorajda vsa gasilska društva. Pobudo smo poslali GZ Slovenije, na odgovor še čakamo.
Ko tako spremljam delovanje društev vidim, da je tudi kar nekaj neznank, na katere pa odgovora
ali vpliva žal nimamo, če pa želimo kaj spremeniti, pa to traja zelo dolgo. Če si spremembe res
želimo, moramo biti vztrajni in ne obupati že pri prvi zavrnitvi.
Imeti moramo cilje in da do njih pridemo, moramo za to veliko narediti, tako je bilo tudi v letu
2019, kjer smo v GZ Žalec bogat program dela in cilje, ki smo jih postavili, v večini tudi dosegli.
Takoj po 65. Skupščini GZ Žalec smo pričeli z realizacijo zastavljenih nalog in na koncu leta
2019 smo opravili pregled opravljenega dela. Organi in komisije Gasilske zveze Žalec so
realizirale vse aktivnosti, ki smo jih na Skupščini potrdili.
Upravni odbor se je sestal na štirih sejah. Skozi vso leto so naloge izvajale komisije na
organizacijskem področju in sicer veterani, članice, mladina, zgodovina požarnega varstva,
priznanja in odlikovanja. Na operativnem področju pa so bile aktivne tudi preostale komisije:
za strokovno usposabljanje, gasilska tekmovanja, nudenje prve pomoči, gasilske tehnike,
nevarnih snovi, tehničnega reševanja, zvez, zaščite dihal in gasilstva v gospodarskih družbah.
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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, ki je
bila v mesecu maju.
Tudi naš gasilski muzej GZ Žalec se nenehno dopolnjuje s slikovnim materialom naših društev,
kajti dogodki, ki so se zgodili danes, so jutri zgodovina, zato je potrebno naše delo resno
arhivirati. 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.
Za našo mladino organiziramo letovanja, 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
tudi izven naše države zaradi zelo dobrih rezultatov gasilske mladine tako na tekmovanjih,
kvizih in v orientaciji.
V lanskem letu je bilo gasilska mladinska olimpijada v švicarskem mestu Martigny , kjer so
znova nastopile tudi mladinke PGD Andraž nad Polzelo in dosegle odlično 9. mesto. Slovenijo
so zastopale poleg mladincev PGD Drenov Grič – Lesno Brdo in mladink PGD Zbilje. S tem
so tudi glas Slovenije, Savinjske doline in GZ Žalec ponesle v svet.
V lanskem letu so nas naše enote zelo uspešno zastopale na regijskem tekmovanju, ki je bilo
oktobra v Žalcu. Na tekmovanju je nastopilo 15 enot iz GZ Žalec in na državno tekmovanje, ki
bo maja 2020 v Celju so se uvrstili: pionirji: Drešinja vas, Kapla-Pondor, Letuš; mladinke:
Andraž nad Polzelo in mladinci: Drešinja vas, Grajska vas.
Na državnem tekmovanju v kvizu v Krškem so nas zastopale 3 tekmovalne ekipe; gasilci
pripravniki PGD Grajska vas so bili tretji, dobre rezultate pa so dosegli še mladinci PGD
Ojstriška vas – Tabor in pionirji PGD Kapla – Pondor. Na državnem tekmovanju v orientaciji
na Kopah pa so nas zastopale 3 ekipe in so dobre rezultate dosegli mladinci in mladinke PGD
Drešinja vas in gasilci pripravniki PGD Ojstriška vas – Tabor, zato vsem tekmovalnim ekipam
in mentorjem iskreno čestitam za dosežene rezultate.
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.
Komisija, ki je tudi zelo aktivna, je komisija za delo z gasilskimi veterani. 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, …).
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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.
Na GZ Žalec pa 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 kakršno koli priznanje pomeni veliko, saj je to spodbuda za
delo v naprej, zato moramo skrbno pretehtati, komu bomo priznanja tudi podelili.
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 Franc
Rančigaj.
Naše tekmovalne ekipe so dosegle vrhunske rezultate tako na področju mladine, mladinskih in
članskih tekmovanjih, pokalnih tekmovanjih tako v naši zvezi, kot tudi v Savinjsko-šaleški
regiji in celo na nivoju Gasilske zveze Slovenije.
Za to gre zahvala vsem našim mentorjem, poveljnikom društev in drugim, ki so skrbeli, da so
ekipe bile dobro pripravljene in dosegle tako lepe uspehe.
Izobrazili smo veliko naših gasilcev, tako da se nam ni treba bati, da bi bile naše intervencije
neuspešne. Za to gre zahvala tudi komisiji za strokovno usposabljanje in dobro usposobljenim
predavateljem in inštruktorjem.
Povedati je potrebno, da je naša dolina zelo dobro opremljena z gasilsko tehniko, kajti skoraj
vsako leto katero od gasilskih društev v gasilski zvezi prevzame novo vozilo, opremo ali celo
obnovljen gasilski dom.
Lani so bila nabavljena vozila in gasilska tehnika ter prevzet nov gasilski dom:
• PGD Ponikva – AC 24/60 in GVM-1
• PGD Kapla – Pondor – rabljeni vozili GVC 16/25 in GVM-1
• PGD Parižlje - Topovlje – GVV-2 in rabljeno vozilo GVM-1 s prikolico
• PGD Gotovlje – rabljeno vozilo GV-1
• PGD Dobrovlje – rabljeno vozilo GVV-1
• PGD Griže – obnovljen gasilski dom
• Letuš – prikolica z novo motorno brizgalno
V letu 2019 je kar nekaj naših društev praznovalo visoke jubileje:
• PGD Kapla - Pondor– 120 let
• PGD Levec – 110 let
• PGD Griže - 100 let
• PGD Zavrh pri Galiciji – 30 let
V lanskem letu je bilo praznovanje Dneva gasilcev GZ Žalec združeno s praznovanjem 110.
letnice PGD Levec. Še enkrat se vsem sodelujočim zahvaljujem za udeležbo in pomoč pri
izvedbi, še posebej pa PGD Levec za odlično sodelovanje pri organizaciji.
V časopisu Slovenske novice so pripravili akcijo Naj prostovoljno gasilsko društvo, s katero so
želeli izkazati hvaležnost vsem prostovoljnim gasilcem. Z Gasilsko zvezo Slovenije so
pripravili kriterije, po katerih so izbrali po pet finalistov v vsaki skupini, ki so se v akcijo
prijavili, njihove zgodbe pa so predstavili v njihovih edicijah. Izmed vseh prijavljenih zgodb so
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bralci časopisa izbrali zmagovalca. Naj prostovoljno gasilsko društvo v skupini PGD od III.
kategorije dalje je postalo PGD Starše, 2. mesto pa je osvojilo naše PGD Braslovče.
Zmagovalce so slovesno razglasili meseca aprila na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. To
je promocija tudi za našo gasilsko zvezo.
Opažamo, da smo gasilci cenjeni v slovenskem prostoru, kot tudi v domačem okolju, saj smo
povabljeni na številne občinske prireditve, naša naloga, tako vodstva GZ kot tudi vodstev v
PGD-jih pa je, da se vabilom odzovemo in primerno ter dostojno zastopamo gasilsko
organizacijo.
Za to gre zahvala našim županom, občinam, občinskim svetnikom, Upravni enoti Žalec,
Policijski postaji Žalec, drugim organizacijam in vsem posameznikom, ki imajo posluh za
gasilstvo in cenijo naše humanitarno delo.
Iz tega mesta bi se zahvalil tudi vsem članom upravnega odbora, poveljstva, nadzornega odbora,
predsednikom komisij in članom teh komisij za strpno, kvalitetno in konstruktivno delo v letu
2019, 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 samo
povezanost in organiziranost sta garant za naše kvalitetno delo, seveda vse za dobro naših
občanov.
Zahvala pa gre tudi vsem članom v gasilskih društvih za njihov trud in prizadevnost za
zagotavljanje požarne varnosti do naših krajanov – zato iskreno, hvala Vam.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Priloga:
• Poročila predsednikov komisij (5 x)
Žalec, 1.3.2019
Predsednik GZ Žalec
Edvard Kugler, VGČ ORG II.
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POROČILO PREDSEDNIKA MLADINSKE KOMISIJE GZ ŽALEC ZA LETO 2019
Mladinska komisija GZ Žalec se je trudila čim bolj približati planu, ki je bil zastavljen in moram
reči, da smo zastavljene cilje dosegli. Z vsemi člani komisije sem bil vedno v kontaktu, prav
tako z GZ Žalec. Sej UO GZ Žalec in sej MK SŠR sem se z veseljem udeleževal in sem poskušal
konstruktivno vplivati na položaj GZ Žalec v SŠR.
Aktivnosti, ki so se dogajale v letu 2019 so sledeče:
V mesecu januarju in februarju je izvedlo zbor mladih 24 društev, kar je dva več kot leto poprej.
Dvodnevnega posveta mentorjev mladine GZ Slovenije, ki je bil v Zrečah smo se udeležili trije
člani.
31. januarja smo imeli posvet mentorjev GZ Žalec v Šempetru, kjer smo predstavili plan dela,
novosti ter povzetek predstavljenih tem iz Zreč. Udeležilo se ga je 25 društev.
GPO Polzela je organiziralo zbor mladih GZ Žalec, ki so se ga udeležili naši mladi gasilci ter
tudi gostje sosednjih zvez v regiji.
KVIZ
Kviz GZ Žalec je potekal v Žalcu v osnovni šoli v organizaciji GPO Žalec. Tekmovalo je 31
ekip iz 18 društev.
Rezultati:
• Pionirji: 1. Kapla-Pondor, 2. Trnava 1, 3. Andraž nad Polzelo
• Mladinci: 1. Ojstriška vas-Tabor, 2. Kapla-Pondor, 3. Braslovče 2
• Pripravniki: 1. Grajska vas, 2. Šempeter, 3. Ojstriška vas-Tabor
Kviz SŠR potekal prav tako v Žalcu v osnovni šoli v organizaciji GPO Žalec.
Rezultati:
• Pionirji: 2. Kapla-Pondor, 3. Trnava, 5. Andraž nad Polzelo
• Mladinci: 2. Ojstriška vas-Tabor, 6. Braslovče, 7. Kapla-Pondor
• Gasilci pripravniki: 2. Grajska vas, 3. Ojstriška vas-Tabor, 8. Šempeter v SD
Državni kviz je bil v Krškem.
Rezultati naših ekip:
• Pionirji: 15. Kapla-Pondor od 38
• Mladinci: 8. Ojstriška vas-Tabor od 39
• Pripravniki: 3. Grajska vas od 34
Vsem sodnikom in organizatorjem hvala za pomoč pri izvedbi tekmovanj. Vsem ekipam in
njihovim mentorjem pa čestitam za dosežene uspehe in sodelovanje na tekmovanju.
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LETOVANJE
MK GZ Žalec je mesecu juliju 2019 organizirala letovanje mladine in sicer v Osilnico ob Kolpi.
Udeležilo se je 41 mladih gasilk in gasilcev iz 9 društev. V lastni organizaciji so letovali mladi
gasilci PGD Polzela. Letovanje se v letošnjem letu tudi predvideva in sicer od 8.7. do 12.7. po
vsej verjetnosti v Osilnico, saj nam ob slabem vremenu omogočajo v to ceno uporabo
notranjega bazena. Prosimo vsa društva, da svojim mladim članom omogočijo udeležbo na
letovanju, saj je namen medsebojno druženje, spoznavanje, sodelovanje in še par stvari, bi lahko
naštel.
ORIENTACIJA
Tekmovanje GZ Žalec v orientaciji je bilo na Polzeli 11. maja. Sodelovalo je kar 85 ekip iz 23
društev. Rezultati pa so naslednji:
• Pionirke: 1. Drešinja vas, 2. Levec, 3. Polzela
• Pionirji: 1. Drešinja vas, 2. Kapla-Pondor, 3. Kapla-Pondor 1
• Mladinke: 1. Drešinja vas, 2. Andraž nad Polzelo, 3. Polzela
• Mladinci: 1. Drešinja vas, Vransko 1, 3. Kapla-Pondor
• Gasilke pripravnice: 1. Polzela
• Gasilci pripravniki: 1. Trnava, 2. Ločica ob Savinji, 3. Ojstriška vas-Tabor
Organizator regijske orientacije je bila GZ Zgornje Savinjske doline:
• Pionirji: 3. Kapla-Pondor 2, 7. Drešinja vas, 8. Kapla-Pondor 1
• Pionirke 8. Levec , 10. Drešinja vas
• Mladinci 2. Drešinja vas, 5. Andraž nad Polzelo, 10. Polzela
• Mladinke 2. Drešinja vas, 4. Vransko,
• Pripravniki: 1. Ojstriška vas-Tabor, 5. Ločica ob Savinji, 6. Trnava
• Pripravnice: 5. Polzela
Državno tekmovanje je bilo 14. septembra na Kopah.
• Mladinke: 14. Drešinja vas od 31
• Mladinci: 12. Drešinja vas od 35
• Pripravniki:16. Ojstriška vas-Tabor od 32
TEKMOVANJA
Tudi v letu 2019 je potekalo pokalno tekmovanje mladine SŠ regije. Iz naše zveze je sodelovalo
24 ekip iz 14 društev. Med najboljšimi v skupnem seštevku so bili:
• Pionirji: 1. Drešinja vas, 3. Kapla-Pondor
• Pionirke: 2. Andraž nad Polzelo, 3. Gomilsko
• Mladinci: 2. Drešinja vas
• Mladinke: 1. Andraž nad Polzelo
Na tekmovanju GZ Žalec je sodelovalo 33 ekip iz 18 društev, kar je nekoliko maj kot leto
poprej. Najboljši so bili:
Pionirji: 1. Drešinja vas, 2. Kapla-Pondor, 3. Andraž nad Polzelo, 4. Letuš, 5. Polzela
Pionirke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Gomilsko, 3. Velika Pirešica
Mladinci: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Drešinja vas 1, 3. Grajska vas
Mladinke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Braslovče, 3. Polzela
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V lanskem letu so nas naše enote zelo uspešno zastopale na REGIJSKEM TEKMOVANJU, ki
je bilo 6.10.2019 v Žalcu. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 6 enot:
• Pionirji: Drešinja vas, Kapla-Pondor, Letuš
• Mladinke: Andraž nad Polzelo
• Mladinci: Drešinja vas, Grajska vas
Vsem ekipam kot tudi mentorjem še enkrat čestitam za uspeh in želim uspešno delo naprej.
MLADINSKA OLIPIJADA
22. mladinske gasilske olimpijske igre so potekale od 14. do 21. julija 2019 v mestu Martigny
v Švici. Tekmovanje je potekalo v četrtek, 18. julija 2019. Mladinke PGD Andraž nad Polzelo
so osvojile 9. mesto.
23. mladinske gasilske olimpijske igre pa gostimo v Celju. Tako, da bo navijanje bolj dostopno
vsem. Že sedaj vabim v čim večjem številu.
SREČANJA MLADINE IN MENTORJEV
Dvakrat letno imamo tudi srečanje mladine. Enkrat v letu je planiran pohod, drugi del pa je
načrtovano kopanje.
Pohod mladine je bil v začetku avgusta in sicer na Šmohor. Udeležilo se je 69 otrok iz 9 društev.
Kopanje je bilo v mesecu novembru v Thermani Laško. Bilo vas je kar 209 iz 17 društev.
Mentorjev je bilo dovolj, tako da so bili otroci v varnih rokah in so sproščeno uživali v vodnih
igrah.
Srečanje mentorjev je bilo v obliki krajšega pohoda na Šmohor, kjer smo se ob večerji
pogovarjali o delu z mladino, sprejeli nekaj pobud in predlogov za lažje doseganje zastavljenih
ciljev. Odigrali smo tudi zanimivo igro, kjer smo ugotovili, da včasih otroci znajo več kot
mentorji.
Žalosti me pa, da kljub dobri organizaciji in pravočasnem obveščanju, si mentorji ne vzamejo
časa za sproščen pogovor in mogoče delitev kakšnih predlogov ali pobud za boljše sodelovanje.
Na srečanju je bilo 21 mentorjev iz 10 društev. Kar 22 društev ne sodeluje na tem srečanju.
Gasilska mladina je posebno pomembna skupina članstva v gasilskih organizacijah, saj naj bi
nadaljevali tradicijo človekovega prostovoljnega dela na področju zaščite in reševanja ljudi in
premoženja ter dejavnega sodelovanja pri vseh družbenih aktivnostih na območju Slovenije.
Pomembna naloga je izvajanje programov mladinskega dela in njihovo usposabljanje ter
postopno uvajanje v vse dejavnosti društva. Navsezadnje to pomeni tudi prevzem operativnih
in administrativnih nalog v organizaciji. V tem procesu je posebno pomembno medgeneracijsko
sodelovanje, ki mladim prenaša dragoceno znanje in jih pripravlja na odgovorno prevzemanje
nalog, povezanih z delovanjem gasilstva.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Predsednik mladinske komisije GZ Žalec
Dominik Hočevar, VG
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Poročilo komisije za delo članic za leto 2019
Kot vsako leto smo tudi leto 2019 začele z zavihanimi rokavi. V februarju smo bile gostiteljice
regijskega posveta članic SŠ regije in Celjske regije. Na kratko smo predstavile zgodovino
začetka GZ Žalec ter pozdravile in dale besedo gostom našega posveta predsedniku GZS tov.
Janku Cerkveniku, predsedniku GZ Prebold in SŠR, članu UO GZS tov. Branku Verku,
poveljniku celjske regije in član poveljstva GZS tov. Bojan Hrepevniku, poveljniku SŠR in
član poveljstva GZS tov. Borisu Lambizerju, predsedniku GZ Žalec tov. Edvardu Kuglerju,
predsednici komisije za delo s članicami Celjske regije in članici sveta članic GZS Jasmini
Vidmar. Začetek posveta je otvoril tov. Cerkvenik s predavanjem »Kako izboljšati notranjo in
zunanjo podobo gasilske organizacije«, tov. Manca Ahačič nam je predstavila potek naravne
nesreče Jelen dol – Tržič. Med temami smo se naučile tudi tehnike sproščanja - dihalne tehnike
z gospo Barbaro Plesnik ter se posladkale z domačim pecivom, za kar se lahko zahvalimo
pridnim rokam naših gasilk/članic GZ Žalec. Po končanem posvetu so si članice lahko ogledale
še gasilski muzej GZ Žalec. Iz naše zveze se je udeležilo posveta 43 članic, skupno z gosti pa
nas je bilo 120.
V marcu smo organizirale delavnico »Stres v vsakodnevnem življenju« pod vodstvom ga.
Barbare Plesnik ter predstavile program dela v letu 2019 v PGD Letuš. Delavnice se je udeležilo
49 članic.

V istem mesecu so tudi članice GZ Prebold gostile gledališko predstavo »Moža je zatajila«,
kamor se je iz naše zveze prijavilo kar 126 članic. V predstavi smo zelo uživale, na koncu pa
so nas članice GZ Prebold pogostile in presenetile z darilcem.
V mesecu maju smo organizirale delavnico v sklopu zdravja » Test hoje« na štadionu Žalec, ki
je bila namenjena vsem, ki jih zanima telesna zmogljivost, imele smo test hoje na 2 km, 6 min
preizkus hoje in 2 minutni preizkus stopanja na mestu. Prijavilo se je 14 članic.
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Od januarja do junija smo imele kratke sestanke glede prihajajočih posvetov, delavnic v tem
letu, v juniju pa smo imele 4. sestanek, kjer je naš dnevni red vseboval prihajajoč Dan gasilcev
GZ Žalec in ešalon članic, srečanje članic GZ Žalec in GZ Prebold v naši gasilski zvezi ter
organizacijo strokovne ekskurzije članic.
Prav tako smo v juniju praznovali Dan gasilcev in 110. obletnico delovanja PGD Levec, kjer
smo članice imele svoj ešalon.
V juliju smo imele pohod članic GZS po Baragovi poti. Začetek pohoda se je pričel pri GD v
Trebnjem, od koder smo lahko štartale po daljši ali krajši poti. Zaključile smo pohod v PGD
Občine. Ogledale smo si Jurjevo domačijo ter film o F. Baragi. Iz naše zveze so se prijavile 4
članice.

V avgustu so članice GZ Prebold organizirale pohod na dom Pod Reško planino. Štart je bil
pri trgovini Mercator v Preboldu in se zaključil pri domu Pod Reško planino. Prvič smo ga
organizirale za vso SŠR, vendar se ni iztekel po naših željah.
V septembru smo imele članice komisije 5. sestanek glede srečanja članic GZ Žalec in GZ
Prebold ter glede vaje članic SŠ regije, ki smo jo imele planirano v mesecu septembru, vendar
je bila v tem letu odpovedana.
V oktobru smo članice komisije za delo s članicami GZ Žalec organizirale srečanje gasilk GZ
Žalec in GZ Prebold v Domu Kulture Braslovče, kjer smo imele kratek kulturni program ter
druženje s pogostitvijo ob ritmih glasbe. Srečanja se je skupno udeležilo 122 članic.

V novembru smo na začetku meseca sklicale 6. sestanek naše komisije, kjer smo analizirale
organizacijo srečanja članic ter pripravile zaključne detajle naše strokovne ekskurzije.
V sredi meseca smo imele strokovno ekskurzijo članic z ogledom PGD Gornja Radgona, voden
ogled gradu Goričko, ogled posestva Passero s pokušino, kjer smo razvajale naše brbončice z
domačo proizvedeno čokolado ter njihovim vinom. Dan smo zaključile z domačim
prekmurskim kosilom v Oštariji Cipot. Vrnile smo se domov v zgodnjih večernih urah. Kot
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prejšnje leto, smo tudi letos naš avtobus zelo hitro zapolnile in ker prijave kar niso prenehale
prihajati, smo se odločili še za en manjši avtobus. Izleta se je udeležilo kar 64 članic / gasilk.

Proti koncu meseca novembra smo imele članice komisij 31.dvodnevni posvet za predsednice
komisij v Termah Zreče. Poslušale smo različne teme iz gasilstva kot so preventiva v gasilstvu,
nesreča gasilcev na Kornatih, tehnično reševanje, razvrščanje itd. Dvodnevnega posveta smo
se udeležile 3 članice iz komisije.
Za zaključek leta smo v mesecu decembru organizirale še zadnjo delavnico v tem letu. Članice
smo se preizkusile v izdelavi prekrasnih sladic na palčkah »cake-popsi« pod odličnim vodstvom
Eve Cotič. Delavnice se nas je udeležilo 19 članic.

Pregled aktivnosti komisije za delo članic Gasilske zveze Žalec v letu 2019:
-

9.2. Regijski posvet članic SŠR in Celjske Regije
15.3. delavnica »Stres v vsakodnevnem življenju«, gasilski dom PGD Letuš
24.3. gledališka predstava »Moža je zatajila«, Prebold
18.5. delavnica »Test hoje«, štadion Žalec
6.7. pohod članic GZS po Baragovi poti
31.8. 1.pohod članic SŠR v GZ Prebold na dom Pod Reško planino
19.10. srečanje članic GZ Žalec in GZ Prebold, Dom Kulture Braslovče
16.11. strokovna ekskurzija članic »Prekmurje«
23./24.11. posvet predsednic komisij za članice v termah Zreče
7.12. delavnica »Cake-popsi«, gasilski dom PGD Griže
Predsednica komisije za članice GZ Žalec:
Suzana Kočevar, VG
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POROČILO KOMISIJE ZA VETERANE ZA LETO 2019
8. januarja sem se udeležil seje sveta SŠR v Topolšici.
14. marca smo se udeležili Posveta tekmovalnih enot starejših gasilcev in gasilk iz SŠR v Žalcu.
V sliki in besedi nam je obe vaji; vajo s hidrantom kot raznoterosti s poudarkom na novostih iz
nove knjižice Pravil gasilskih in gasilsko športnih disciplin, predstavil tov. Ivan Jezernik, član
komisije za tekmovanja pri GZ Slovenije.
20. marec – sprejet program dela komisije za veterane in veteranke GZ Žalec s koledarjem
tekmovanj
24. marec - ogled predstave za članice GZ SŠR v Preboldu – Moža je zatajila
29. marec - Skupščina GZ Žalec v Taboru
4. april - Posvet veteranov in veterank GZ Žalec v Drešinji vasi, predavanje psihoterapevta
Staša Žnidarja Kako ohraniti aktivne možgane v starosti.
22. junij - Udeležba Veteranskega ešalona na Dnevu gasilcev v Levcu.
30. junij - Piknik veteranov in veterank na Vranskem, ogled Šventnerjeve hiše in Gas. muzeja
v Prekopi
18. julija sem se udeležil srečanja veteranov GZ ZSD v Gornjem gradu.
13. septembra sem se udeležil srečanja veteranov GZ Šaleške doline pri gasilskem domu Šalek.
Udeleževali smo se Florjanovih maš in sodelovali na gasilskih prireditvah in proslavah.
Celo poletje smo tekmovali v vaji s hidrantom in raznoterostih ter s Starimi motornimi in
ročnimi brizgalnami. Na tekmovanjih smo bili uspešni, dosegli smo:
Na sedmih tekmah v Pokalnem tekmovanju GZS »Vaja s hidrantom in Raznoterosti«:
• 5. mesto PGD Drešinja vas
• 16. mesto PGD Ponikva pri Žalcu
• 23. mesto PGD Žalec in
• 24. mesto PGD Kasaze – Liboje
Na Tekmovanju GZ Žalec 14.09.2019 v Libojah smo se uvrstili starejši gasilci na:
• 1.mesto PGD Ponikva pri Žalcu
• 2.mesto PGD Drešinja vas
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•
•
•
•
•
•

3.mesto PGD Zabukovica
4.mesto PGD Kasaze-Liboje
5.mesto PGD Žalec
6.mesto PGD Dobriša vas-Petrovce in
7.mesto PGD Polzela in
starejše gasilke 1.mesto PGD Kapla-Pondor

Na Regijskem tekmovanju v Velenju 28.09.2019 smo se uvrstili starejši gasilci na:
• 6.mesto PGD Kasaze Liboje
• 8.mesto PGD Drešinja vas
• 9.mesto PGD Ponikva pri Žalcu in
• 10.mesto PGD Zabukovica in
starejše gasilke
• 1.mesto PGD Kapla-Pondor.
Na Državno tekmovanje, ki bo 24.05.2020 so se uvrstile iz naše GZ tri ekipe:
• starejši gasilci PGD Kasaze-Liboje in PGD Drešinja vas ter
• starejše gasilke PGD Kapla-Pondor.
Tekmovali smo tudi v Ligi starih ročnih in motornih brizgaln SŠR ter dosegli na šestih tekmah
naslednje rezultate:
Motorne brizgalne
– moški
• 3.mesto PGD Kapla-Pondor
• 4.mesto PGD Gotovlje
• 5.mesto PGD Parižlje-Topovlje
- ženske
• 1.mesto PGD Kapla-Pondor,
Ročne brizgalne
- moški
• 1.mesto Požarna bramba Vransko
• 2.mesto PGD Braslovče
• 3.mesto PGD Letuš
- ženske
• 1.mesto PGD Braslovče.
59. srečanje veteranov in veterank GZ Žalec je potekalo v soboto 12.oktobra v Taboru.
05.11.2019 sem se udeležil Posveta za predsednike komisij za veterane v Gasilskih zvezah, ki
je bilo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Teme:
- Demenca- bolezen sodobnega časa
- Delovanje komisij za veterane v GZ
- Popis gasilskih eksponatov
- Predstavitev dela GZS
07.11.2019 sem se v Šeščah udeležil srečanja starejših gasilcev in gasilk GZ Prebold.
22.11. sem se udeležil srečanja gasilskih veteranov GZ Šmarje pri Jelšah, ki je bilo v Kozjem.
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11.decembra smo se udeležili Posveta veteranov in veterank SŠR, ki je potekal v Šempetru.
Osrednja tema posveta je bila »Kožni rak in zaščita pred soncem« s predavateljico prim. mag.
Ano Benedičič.
Veteranke in veterani smo aktivno vključeni v delo v društvih in pomagamo mlajšim članom s
svojim znanjem in izkušnjami.
Rad bi se zahvalil članicama in članom komisije za veterane, vodstvu GZ Žalec in strokovni
sodelavki Sabini Sorčan za uspešno sodelovanje, podporo in pomoč. Posebna zahvala gre tudi
vsem, ki so pomagali realizirati aktivnosti iz našega programa.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Kapla, 31.12.2019
Predsednik komisije za veterane:
Ivan Derča, VGČ II. stopnje
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Poročilo o delovanju komisije za zgodovino požarnega varstva
za leto 2019

Komisija se je sestala v letu 2019 enkrat, glavna tema seje je bila modernizacija promocije
muzeja in kako ustvariti promocijski video, katerega bi lahko vedno pred ogledom muzeja
predvajali v dvorani. Nabrali smo gradivo in kreirali. Da najdemo rdečo nit videa, je vsak od
članov prejel tekstualno gradivo. Dogovorili smo se, da se na začetku leta 2020 dobimo z
idejami, kako ustvariti promocijski video, prav tako smo pridobili ponudbo za transparent nad
vhodom v muzej.
Komisija je izvajala dela in naloge po načrtovanem programu celotnega področja gasilske
dejavnosti za mandat 2019-2023. Program je terminsko razdeljen po letnicah mandata 20192023. 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 2019 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. Na to mnogoštevilno zbrano gradivo, ki
predstavlja v gasilskem muzeju GZ Žalec bogato kulturno gasilsko dediščino, smo lahko vsi
ponosni.
V letu 2019 smo člani komisije zopet zbrali dokaj obširno gradivo v pisni obliki in fotokroniki
iz celotnega gasilskega področja in tako lahko rečem, da smo uspešno izvršili zadane naloge po
programu za leto 2019.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Datum: 27.2.2020
Predsednik komisije za zgodovino požarnega varstva GZ Žalec:
Aleš Založnik, VG I. stopnje
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POROČILO KOMISIJE ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA 2019
Komisija za odlikovanja pri gasilski zvezi Žalec vsako leto v aprilu pozove društva, da podajo
predloge za odlikovanja svojim zaslužnim članom.
Komisija je na seji 24.04.2019 pregledala in obravnavala preko aplikacije VULKAN prispele
predloge. Na podlagi Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih je bilo obravnavanih 30 prispelih
predlogov za odlikovanja Gasilske zveze Slovenije.
Komisija je 6 predlogov potrdila kot utemeljene, 20 predlogov je sicer formalno izpolnjevalo
pogoje, vendar jih je zaradi preskromne utemeljitve komisija vrnila, da jih društva dopolnijo
in dodatno utemeljijo. Štirje predlogi so bil neprimerni zaradi neizpolnjevanja pogojev in kot
takšni zavrnjeni.
Komisija je GZS predlagala podelitev odlikovanj za tri društva, ki so v tekočem letu praznovala
visok okrogli jubilej delovanja društva. To so:
1. PGD Kapla-Pondor – 120 let
Srebrna plaketa GZS
2. PGD Levec – 110 let
Bronasta plaketa GZS
3. PGD Griže – 100 let
Odlikovanje za posebne zasluge
Komisija za odlikovanja je obravnavala tudi 84 prispelih predlogov za priznanje Gasilske zveze
Žalec. Od teh je dva predloga za plaketo veterana odstopila v obravnavo komisiji za veterane.
Od ostalih prispelih predlogov je komisija potrdila 30 priznanj Gasilske zveze Žalec in osem
predlogov za mladinska priznanja, sedem predlogov je bilo zaradi neizpolnjevanja pogojev
zavrnjenih, ker imajo člani že višje odlikovanje ali ker predlagani ne izpolnjujejo pogoja dobe
članstva v gasilski organizaciji. Ostale predloge je vrnila društvom v dopolnitev.
Na slovesnosti ob Dnevu Civilne zaščite 8.3.2019 v Mestinju so prejeli priznanje Civilne zaščite
tudi člani iz GZ Žalec:
- Ivan Derča PGD Kapla-Pondor – zlati znak CZ
- Jožef Matko PGD Braslovče - bronasti znak CZ
- PGD Kapla-Pondor, Levec in Griže ob jubileju – plakete Civilne zaščite
Na predlog vodstva GZ Žalec ob potrditvi sveta SŠ regije je Franc Skok iz PGD Gomilsko in
nekdanji predsednik GZ Žalec prejel Kipec gasilca na Plenumu GZS 6.4.2019 v Tolminu.
GZ Žalec je za plaketo gasilca predlagala Ivana Derča PGD Kapla-Pondor, vendar je bil na seji
sveta SŠ regije izbran kandidat iz GZ Šaleške doline.
V času občnih zborov so gasilska društva na GZ Žalec dostavila v tisk in podpis 216 diplom za
priznanja za dolgoletno delo in 62 diplom za dolgoletno operativno delo.
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Kot je razvidno še vedno v obravnavo s strani predlagateljev prejemamo kar veliko preskromno
utemeljenih predlogov, ki bi jih komisija sicer lahko zavrnila a jih po obravnavi vrne
predlagateljem v dopolnitev. Želja je, da se društva kot predlagatelji za člane, ki jih predlagajo
za priznanje ali odlikovanje pri utemeljitvi bolj potrudijo. Tako bo komisija lažje opravila svoje
delo pa tudi manj slabe volje s strani predlagateljev bo. Nenazadnje si predlagani za svoj vložek
v gasilsko organizacijo zasluži, primerno utemeljitev na podlagi katere bo vsakomur jasno, da
odlikovanje prihaja v prave roke.
Zahvaljujem se članom komisije za korektno delo v lanskem letu. Posebna zahvala pa gre tudi
naši strokovni sodelavki Sabini Sorčan za zbiranje predlogov in pripravo gradiva.
Čestitam tudi vsem dobitnikom priznanj in odlikovanj, saj so s svojimi dejanji dober vzgled
sotovarišem in mlajšim gasilcem.
Z gasilskim pozdravom - NA POMOČ !
Žalec, 10.03.2020
Predsednik komisije za priznanja in odlikovanja pri GZ Žalec
Ivan Kotnik, VGČ II. stopnje
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Datum: 14.03.2020
POROČILO POVELJNIKA GZ ŽALEC O OPRAVLJENEM DELU NA STROKOVNO
OPERATIVNEM PODROČJU ZA LETO 2019
Dragi mladi gasilci, cenjene gasilke in gasilci, spoštovani gostje, vsi prisrčno pozdravljeni!
Z zadovoljstvom lahko poročam, da je tudi v preteklem letu 2019 na operativnem področju
potekalo dobro sodelovanje več kot 4000 članov vseh kategorij v 32 društvih naše GZ Žalec.
To še posebej velja za naše temeljno poslanstvo, to je t. i. posredovanje ob naravnih in drugih
nesrečah. Le dobro sodelovanje namreč lahko prinese najboljše rezultate, kar je še posebej
izrazito v naši gasilski dejavnosti. V delovanje zveze nam je uspelo vključiti ves razpoložljivi
strokovni kadrovski potencial. Predstavniki naše zveze pa pomembno delujemo tudi v organih
Gasilske zveze Slovenije.
Gasilska zveza Žalec je po modelu organiziranosti gasilstva in v skladu s pogodbami o
opravljanju javne gasilske službe v občinah Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec. Po
številu članov gasilske organizacije je GZ Žalec med 120 gasilskimi zvezami na 3. mestu
nekako poravnana z GZ Šmarje pri Jelšah.
Zavedamo se, da je vsebina pomembnejša od formalnosti in se zato v okviru zveze tudi trudimo
zagotoviti v teh neprijaznih družbenih razmerah takšne pogoje medsebojnega sodelovanja, ki
bodo ohranili tudi tradicijo naših prednikov, ki so delovali s tehničnega vidika v neprimerno
težjih pogojih. Splošno znano je namreč, da pretirana konkurenca lahko ovira medsebojno
sodelovanje. V smislu zasledovanja cilja po dobrem medsebojnem sodelovanju smo v nedeljo,
10.3.2019, v Kapli uspešno organizirali redni letni posvet poveljnikov in namestnikov gasilskih
društev v GZ Žalec in članov poveljstva GZ Žalec. Na posvetu je bilo prisotnih 70 udeležencev
iz 29 gasilskih društev in Zveze. Predstavljene so bile novosti iz Priročnika o razvrščanju,
izpostavljena je bila tema prvih posredovalcev, predstavljene novosti na področju zavarovanja
in usposabljanja ter drugo. Osrednja tema je bila Predstavitev praktičnih izkušenj iz intervencije
ob neurju v Beli Krajini 2018, katero je izvedel poveljnik Belokranjske regije Boštjan Majerle.
V odmoru pa se je predstavilo podjetje Kompas Telekomunikacije. Na koncu so lahko
udeleženci podali svoje predloge in vprašanja.
Uspešno sodelovanje in ohranjanje tradicije naših prednikov je zagotovo eden od pogojev za
naše zadovoljstvo nad opravljenim delom in vloženim trudom ter znanjem.
Zadovoljstvo nad opravljenim delom je rezultat vključevanja vsega strokovnega potenciala,
timskega dela in prizadevnosti sleherne posamezne gasilke in gasilca v okviru GZ Žalec, zato
s tega mesta izrekam zahvalo prav vsem, ki ste kakorkoli sodelovale in sodelovali pri izvajanju
naših nalog.
Kronološki potek opravljenih nalog in aktivnosti organov GZ Žalec je razviden iz priloženega
seznama k gradivu. Komentar po posameznih področjih delovanja pa je sledeč:
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1. INTERVENCIJE (oziroma ukrepanje in posredovanje)
Z zadovoljstvom ponovno lahko poročam, da tudi v letu 2019 na območju GZ Žalec ni prišlo do
nobenega neželenega pojava, ki bi zahteval aktiviranje operativnih enot iz območja celotne GZ
Žalec (kar je sicer opredeljeno tudi v pogodbah o opravljanju javne gasilske službe). Povečalo
pa se je skupno število intervencij na kar 292, kar je statistično gledano največ v zadnjih desetih
letih, ko je bilo povprečno letno število intervencij 214,7, kar je razvidno iz preglednice v
nadaljevanju.
Pohvalimo se lahko o hitrem in učinkovitem posredovanju v vseh primerih. Zato izrekam vsem
sodelujočim pri intervencijah iskreno zahvalo, saj ste s svojim delom pomagali ljudem v
nesreči in s svojim ukrepanjem in strokovnim znanjem pripomogli k zmanjšanju posledic
nesreč.
Poleg t.i. klasičnih intervencij smo sodelovali tudi v iskalnih akcijah pogrešanih oseb pod
okriljem policije, prevažali smo pitno vodo v sušnih mesecih na oddaljene domačije in izvajali
reševanje obolelih oseb na zaprosilo zdravstvene službe.
Pri intervencijah v letu 2019 bistvene pomanjkljivosti ali nepravilnosti niso bile ugotovljene.
Na manjše ugotovljene pomanjkljivosti so bili odgovorni gasilski vodje v občinah in društvih
sproti opozorjeni v okviru analiz po intervencijah.
V spodnji preglednici je razvidno število posameznih intervencij v letu 2019 in
intervencij v obdobju 2009-2019 ter stroški intervencij.
2019
2009-2019
Int podskupina
število int. stroški
število int.
Poplave, plazovi
26
10499
44
Toča, močan veter, udari strel
12
8713
164
Visok sneg, žled, hud mraz
0
0
75
Nesreče v gorah, delovne, na vodi in v
vodi, druge nesreče
5
975
27
Nesreče v cestnem, železniškem, zračnem
prometu
32
37293
150
Reševanja obolelih oseb
14
3459
28
Pogrešane osebe, živali in stvari
3
817
35
Požari v objektih, komunalnih zabojnikih 51
89207
486
Požari na prometnih sredstvih
7
17311
106
Požari v naravi oziroma na prostem
31
48160
296
Tehnična in druga pomoč
102
27880
893
Eksplozije, sproščanja nevarnih plinov,
nesreče z nevarnimi snovmi
9
6158
58
292
250.471
2.362

skupno število

stroški
246145
132610
195192
25403
125186
7791
170380
735976
67552
134668
138436
28177
2.007.516

Manj pa nas razveseljuje dejstvo, da je v letu 2019 prišlo pri operativnem delu do 6 telesnih
poškodb gasilcev. V primerjavo s prejšnjimi leti je to statistično gledano kar 300% porast.
Prijavljene poškodbe pri gasilskem delu v zadnjih letih v GZ Žalec
• 2017
2
• 2018
2
• 2019
6
Naslednji grafično prikazani statistični podatki kažejo v letu 2019, glede na desetletno
primerjalno povprečje, na bistven porast deleža intervencij reševanja obolelih oseb, medtem, ko
se delež vseh vrst požarov zadovoljivo zmanjšuje, kar kaže tudi na boljšo ozaveščenost občanov.
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Pogrešane osebe,
živali in stvari
1%
Visok sneg, žled,
hud mraz
0%

Eksplozije,
Požari na
sproščanja nevarnih
prometnih
plinov, nesreče z
Nesreče v gorah,
sredstvih
nevarnimi snovmi
delovne, na vodi in v
2%
3% Toča, močan
vodi, druge nesreče
veter, udari
2%
strel
4%
Reševanja
obolelih oseb
5%

Intervencije 2019

Tehnična in druga
pomoč
35%

Poplave,
plazovi
9%

Požari v naravi
oziroma na prostem
11%
Nesreče v cestnem,
železniškem,
zračnem prometu
11%

Požari v objektih,
komunalnih
zabojnikih
17%
Nesreče v gorah,
delovne, na vodi in v
Reševanja vodi, druge nesreče
1%
obolelih oseb
1%

Intervencije 2009-2019
Pogrešane osebe,
Eksplozije,
živali in stvari
Visok sneg, žled,
sproščanja
1%
hud mraz
nevarnih plinov, Poplave,
3% Požari na
nesreče z
plazovi
prometnih
nevarnimi
2%
sredstvih
snovmi
5%
2%
Nesreče v cestnem,
železniškem,
zračnem prometu
6%

Tehnična in druga
pomoč
38%

Toča, močan veter,
udari strel
7%

Požari v naravi
oziroma na prostem
13%

Požari v objektih,
komunalnih
zabojnikih
21%

30

2. STROKOVNO USPOSABLJANJE
Strokovno usposabljanje je poleg izvajanja operativnih nalog zanesljivo najpomembnejše področje
našega dela. Ker poznam potek strokovnega usposabljanja v sosednjih gasilskih zvezah in drugih
regijah, ocenjujem da smo bili primerjalno na področju usposabljanja zelo uspešni. Permanentno
oziroma organizirano usposabljanje je v letu 2019 uspešno zaključilo 527 kandidatov, kar je
rekordna številka v zadnjih desetih letih in pomeni, da je bil v proces tega strokovnega
usposabljanja praktično vključen vsak sedmi član gasilske organizacije v okviru GZ Žalec.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV ORGANIZIRANEGA USPOSABLJANJA V GZ ŽALEC
OD 2010 DO 2019
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V priloženem poročilu komisije za strokovno usposabljanje so navedeni podrobnejši podatki za
leto 2019.
Zavedamo se dejstva, da je uspešnost intervencije v veliki meri odvisna prav od strokovnega
usposabljanja in izvajanja različnih operativno - taktičnih vaj.
Na osnovi izkazanih potreb posameznih društev smo pripravili Razpis usposabljanja za leto 2019,
s katerim smo sledili potrebam naših društev z organizacijo različnih tečajev.
Za kvalitetno opravljeno delo se zahvaljujem članom komisije, inštruktorjem, predavateljem in
strokovni sodelavki Sabini in predsedniku komisije Davidu Krku, sicer tudi namestniku poveljnika
GZ Žalec, ki je ta del tega poročila o strokovnem usposabljanju tudi pripravil.
Potekale so še tudi druge oblike usposabljanja in strokovni posveti.
V vseh GPO so bile izvedene praktične vaje, podprte z ustreznimi elaborati. Najbolj prizadevni
poveljniki društev pa redno organizirajo tudi operativne vaje. Takšni poveljniki si zaslužijo
posebno pohvalo.
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3. TEKMOVANJA
Gasilska tekmovanja, predvsem mladinska, so poleg strokovnega usposabljanja, garancija, da
bo imela gasilska organizacija tudi v bodoče za izvajanje operativnih nalog zagotovljeno
zadostno strokovno usposobljeno kadrovsko bazo in obdržala dosežen ugled v družbi. Doseženi
uspehi naše mladine na tekmovanjih v kvizu in orientaciji so v poročilu predsednika komisije
za delo z mladimi. Komisijo za tekmovanja vodi Aleksander Koler, ki skupaj s člani komisije
vedno poskrbi tudi za dobro pripravo tekmovalnih prog, za kar se jim posebej zahvaljujem.
Gasilska mladinska olimpijada 2019
V lanskem letu je bila v švicarskem mestu Martigny mladinska olimpijada, na kateri so iz
Slovenije sodelovale tri enote mladih gasilcev, med njimi MLADINKE PGD ANDRAŽ NAD
POLZELO, ki so dostojno zastopale tudi GZ Žalec. Dosegle so odlično 9. mesto, za kar jim
iskreno čestitamo.
Tekmovanja na nivoju GZ Žalec
Na tekmovanju GZ Žalec (članskem in mladinskem) je sodelovalo skupaj 99 ekip, kar je 7 več
kot leta 2018. Kar 10 gasilskih društev tudi lani na tekmovanju mladine ni imelo ekipe, kar
je še vedno precej zaskrbljujoče. Pet gasilskih društev pa ni imelo nobene ekipe na članskem
tekmovanju, kar je sicer 2 manj kot leto prej. Pohvaliti je potrebno gasilska društva, ki so
imela na tekmovanju tri oz. štiri ekipe mladine (Andraž, Braslovče, Drešinja vas, Polzela
in Ponikva pri Žalcu).
V lanskem letu so bili soorganizatorji tekmovanj GZ Žalec naslednji:
• Za članice in člane PGD Arja vas
• Za starejše članice in člane PGD Kasaze-Liboje
• Za mladino PGD Parižlje-Topovlje
• Za regijsko mladinsko tekmovanje PGD Polzela
Vsem organizatorjem izrekamo pohvale za uspešno organizacijo.
Regijska tekmovanja
V letu 2019 so na vseh nivojih potekala kvalifikacijska tekmovanja. V vseh kategorijah je
potekalo tudi regijsko tekmovanje ki je bilo 28.9.2019 (člansko) v Velenju in 6.10.2019
(mladinsko) v Žalcu. Na tekmovanju je nastopilo 33 enot iz GZ Žalec. Udeležbo na državnem
tekmovanju, ki bo predvidoma v letu 2020 v Celju, si je z odličnimi rezultati priborilo rekordnih
19 enot.
Na državno tekmovanje so se uvrstile naslednje enote:
• Pionirji: Drešinja vas, Kapla-Pondor, Letuš
• Mladinke: Andraž nad Polzelo
• Mladinci: Drešinja vas, Grajska vas
• Članice A: Andraž nad Polzelo, Kapla-Pondor
• Člani A: Drešinja vas, Andraž nad Polzelo 1, Andraž nad Polzelo 2
• Članice B: Braslovče, Vransko, Andraž nad Polzelo
• Člani B: Letuš, Levec
• Starejše gasilke: Kapla-Pondor
• Starejši gasilci: Kasaze-Liboje, Drešinja vas
Čestitam vsem enotam, ki so tako odlično zastopale svoja gasilska društva in s tem tudi
našo GZ Žalec in se posebej zahvaljujem vodstvom in mentorjem teh društev.
Iz spodnjega grafičnega prikaza je razvidno, da je tudi po številu uvrščenih tekmovalnih enot
na državno tekmovanje GZ Žalec še vedno v vzponu.
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Število enot iz GZ Žalec na državnih tekmovanjih
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Na spodnjem grafu je analitičen prikaz uvrščenih enot na državno tekmovanje po kategorijah iz
katerega je razvidno, da je bil bistven napredek dosežen v kategoriji članic in članov, kar je še
posebej razveseljujoče.

Udeležba na državnih tekmovanjih po kategorijah
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Člansko ligaško tekmovanje GZ Žalec
V letu 2019 je GZ Žalec že enajsto leto zapored organizirala ligaško tekmovanje za članice in
člane na nivoju zveze. V sklop tekmovanj so se povezala meddruštvena tekmovanja v suhi vaji
z MB, (Letuš, Levec, Braslovče, Polzela, Drešinja vas in Gomilsko). Udeležba enot je bila
malo večja kot leto poprej (11 PGD in 19 enot), želimo si, da bi bila še večja. S tem
tekmovanjem bomo nadaljevali, saj je tudi s tem povezan prej navedeni uspeh članskih enot na
tekmovanjih višjega nivoja.
Pokalno tekmovanje SŠ regije s starimi brizgalnami
V preteklem letu je bilo nivoju SŠ regije sedmič organizirano pokalno tekmovanje s starimi
brizgalnami (6 tekmovanj, od tega organizatorji tudi PGD Gotovlje, PGD Vransko in PGD
Braslovče). Na tekmovanjih so sodelovale tudi naše enote – skupaj 7. Med najboljšimi so bile:
1. Požarna bramba Vransko Ročne brizgalne - moški
1. Kapla Pondor

Motorne brizgalne - ženske

2. Braslovče

Ročne brizgalne - moški

3. Letuš

Ročne brizgalne - moški

3. Kapla Pondor

Motorne brizgalne - moški

Pokalno tekmovanje tekmovanje Gasilske zveze Slovenije
V pokalnem tekmovanju GZ Slovenije 2019 so tekmovale 4 enote starejših gasilcev iz GZ Žalec
(Drešinja vas 5., Ponikva pri Žalcu 16., Žalec 23., Kasaze-Liboje 24. mesto).

4. PREVENTIVNA DEJAVNOST
Izvedene so bile t.i. standardne preventivne aktivnosti.
V sodelovanju s Komisijo za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije, Prostovoljnim gasilskim
društvom Žalec, Združenjem upravnikov nepremičnin RS, občinami Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec in podjetjem SIPRO Žalec smo 25. 10. 2019 organizirali
posvet na temo: IZBOLJŠANJE POŽARNE VARNOSTI V VEČSTANOVANJSKIH
STAVBAH.
Posvet je bil namenjen operativnim gasilcem, upravnikom večstanovanjskih objektov,
predstavnikom hišnih svetov, županom in strokovnim delavcem za zaščito in reševanje v
občinah in poveljnikom Civilne zaščite.
Praktični prikaz reševanja poškodovanih oseb iz visokega objekta smo izvedli pri Hotelu Žalec,
predavanja in razpravo pa v dvorani PGD Žalec.
Program je obsegal naslednje teme:
• Prikaz reševanja nepokretne osebe iz višine, izvajal Primož Vasle, poveljnik PGD Žalec
in operativna enota PGD Žalec
• Evakuacija iz večstanovanjskih objektov, izvajal Andrej Štrempfelj, član komisije za
preventivo pri GZ Slovenije
• Zahteve požarne varnosti v večstanovanjskih objektih – pričakovani požar in požarna
obremenitev sodobnih objektov, izvajal Franc Rančigaj, poveljnik GZ Žalec.
• Vloga upravnika objektov pri zagotavljanju varstva pred požarom, izvajal Rajko
Fajmot, predsednik Združenja upravnikov nepremičnin RS
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V bodoče pa ostaja odprto vprašanje preventivnih pregledov pri gospodarskih subjektih
oziroma zavezancih z večjo požarno ogroženostjo, čemur nameravamo v skladu z vizijo razvoja
GZ Žalec v bodoče posvetiti še več pozornosti. To vprašanje bomo reševali glede na interes teh
subjektov oziroma zavezancev in v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi.
Posebno pozornost skozi tečaje preprečujmo požare posvečamo preventivnemu osveščanju in
usposabljanju mladih. Mladim želimo privzgojiti miselnost, da pravi pripadnik gasilske
organizacije ni tisti, ki hrepeni po adrenalinskem učinku ognja in tekmuje, kdo bo prvi na
požarišču ter zavrača pomoč tovarišev in drugih enot. Vzgajamo jih v prepričanju, da je pravi
gasilec tisti, ki se požara dejansko boji, vseskozi pa deluje v prid osveščanja vseh državljanov
o požarnem tveganju in potencialnih žrtvah požarov ter materialni škodi. S svojim delom
dviguje nivo kulture varstva pred požarom in solidarnosti pomoči potrebnim. Poleg tega pa se
tudi intenzivno usposablja in pripravlja za učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

5. PRVI POSREDOVALCI
Pri izvajanju tripartitnih dogovorov o izvajanju nalog prvih posredovalcev pod okriljem NMP
je v praksi prišlo do določenih težav, saj so se pojavila odprta sistemska vprašanja, ki niso
rešena na državni ravni in posledično vplivajo na konkretno izvajanje nalog. Zato žal o posebno
učinkovitem in uspešnem delu prvih posredovalcev v letu 2019 ne morem poročati. Pristopili
smo k drugačnemu urejanju področja, delno pod okriljem občinskih štabov CZ.
6. DELO STALNIH KOMISIJ PRI POVELJSTVU GZ ŽALEC
Stalne komisije poveljstva GZ Žalec so:
• Komisija za strokovno usposabljanje
• Komisija za gasilska tekmovanja
• Komisija za gasilsko tehniko
• Komisija za dejstvovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi
• Komisija za naprave za zaščito dihal
• Komisija za tehnično reševanje
• Komisija za zveze
• Komisija za nudenje prve medicinske pomoči
• Komisija za gasilstvo v gospodarskih družbah
Člani komisij so izbrani tako, da je vključen vsaj po eden predstavnik iz vsakega GPO, vodijo
pa jih pomočniki poveljnika. Pomočniki poveljnika so v veliki večini izpolnili pričakovanja. Za
njihov trud jim izrekam javno zahvalo, istočasno pa jih naprošam, da tudi v bodoče posvetijo
vso skrb in znanje za reševanje naših skupnih strokovnih problemov na operativnem področju.
Poročila o delu komisij so v prilogi gradiva.
Posebna zahvala s tega mesta pa gre namestniku poveljnika Davidu Krku in podpoveljnikoma,
Dušanu Zabukovniku in Janku Lupšetu.

7. GASILSKE PRIREDITVE
Dan gasilcev GZ Žalec in 110 let PGD Levec – 22. 6. 2019
Program prireditve je obsegal parado skozi Levec, kjer je sodelovalo 620 gasilk in gasilcev.
Poleg članov gasilskih poveljstev občin Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec, je bil
prisoten tudi ešalon Savinjsko-šaleške regije, kjer so sodelovali gasilci GZ Prebold, GZ Šaleške
doline in GZ Zgornje Savinjske doline. Vodja parade je bil Janko Lupše, podpoveljnik GZ
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Žalec, ki je tudi predsednik PGD Levec. Parada je krenila od zbirnega mesta pri gasilskem
doma v Levcu, po naselju, mimo častne tribune do hangarja na letališču v Levcu. Korak je
narekovala godba na pihala iz Liboj. Ob tribuni pa so program popestrile mažuretke. Poleg
gasilk in gasilcev je v paradi sodelovalo 8 gasilskih vozil.
Po zaključku slavnostnega programa je sledil prikaz gašenja z letalom Pilatus PC 6, ki ga je
pripravila Slovenka vojska, pripravili pa smo tudi razstavo stare gasilske tehnike: 3 ročne
brizgalne na gasilskih vozovih na konjsko vprego leto izdelave 1886, 1903 in 1904, prevozna
motorna brizgalna, letnik 1927 in posebej atraktivno avtolestev Magirus, letnik 1930, last PGE
Celje.
Prav tako je bil prikazan razvoj motornih brizgaln proizvajalca Rosenbauer in sicer je bilo na
ogled 11 brizgaln, od najstarejše letnik 1924, do najnovejše letnik 2010.
Kljub veliki negotovosti glede vremena je bila prireditev odlično izpeljana. Prisotni visoki
gostje so organizacijo prireditve ocenili s samimi superlativi.
Udeležba na drugih prireditvah
Posamezno ali v formaciji smo se udeleževali tudi številnih gasilskih prireditev v okviru
gasilskih zvez Savinjsko saleške in Celjske regije.
8. ZAKLJUČEK
Zahvala tudi razumevajoči strokovni sodelavki Sabini, ki uresniči praktično vse delovno
strokovne prošnje in želje vseh nas in mi je nudila pomoč tudi pri pripravi tega poročila.
Nujno potreben pogoj za naše uspešno delo in posledično zadovoljstvo vseh občank in občanov
pa je podpora županov občin Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec in dobro sodelovanje
s poveljniki CZ in strokovnimi delavkami in delavci za področje zaščite in reševanja na
navedenih občinah. Zato tudi njim izrekam posebno zahvalo za podporo in sodelovanje na
operativnem področju. Zahvalo za dobro sodelovanje pa izrekam tudi Upravi za zaščito in
reševanje, Izpostava Celje, v okviru katere deluje Regijski center za obveščanje. Z dobro voljo
je namreč možno rešiti prav vse probleme.
Še enkrat se zahvaljujem vsem, ki vas nisem posebej imenoval in ste kakorkoli prispevali k
našemu skupnemu zadovoljstvu.
V službi ljudstva NA POMOČ!
Poveljnik GZ Žalec:
Franc RANČIGAJ VKGČ
PRILOGE:
-poročila predsednikov posameznih komisij (6x),
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GASILSKA ZVEZA ŽALEC, Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec,
tel.: 03 710 25 80, GSM 051 38 28 86, e-naslov: gasilska.zveza.zalec@siol.net, spletna stran: www.gz-zalec.org, davčna
številka 88006948, TRR SI56 6100 0000 7550 439, nismo zavezanci DDV

POROČILO KOMISIJE ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE GZ ŽALEC
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, zato posvečamo temu delu veliko
pozornosti.
Na osnovi podanih potreb se je pripravil razpis strokovnih usposabljanj GZ Žalec za leto 2019.
Z razpisom poizkušamo slediti potrebam naših društev čeprav opažamo, da so v nekaterih
sredinah posredovani podatki nerealni ali pa jih sploh ni.
V začetnih mesecih leta smo izvedli dva tečaja za gasilca pripravnika in s praktičnim delom
zaključili tečaj za nižje gasilske častnike, ki smo ga pričeli izvajati v letu 2018. Prosta mesta,
ki jih nismo zapolnili sami, smo ponudili tudi ostalim GZ v SŠR. Izvedli in zaključili smo tečaj
za višjega gasilca, na nivoju regije pa sta potekala dva tečaja za varno delo z motorno žago, ki
sta bila sofinancirana s strani GZS in se jih je udeležilo nekaj naših članov. V jesenskem delu
smo pripravili in zaključili tečaj za operativnega gasilca. Zaradi dodatnih potreb smo v
decembru pripravili in izvedli še 3. tečaj za gasilca pripravnika, zaključen je bil v letošnjem
letu.
Na nivoju GZS je kar nekaj društev izpadlo iz sistema specialističnega dopolnilnega in
obnovitvenega usposabljanja, zato je potrebno zagotoviti zadostno število prostih mest in z
udeležbo na teh tečajih omogočiti društvom konstantno udeležbo in posledično tudi
enakovredno prijavo na razpis za povračilo stroškov opravljenega zdravniškega pregleda.
Delo komisije je teklo po ustaljenem planu za kar se zahvaljujem članom komisije, predvsem
pa inštruktorjem, predavateljem in strokovni sodelavki Sabini.
V nadaljevanju pa je iz priložene tabele razvidna udeležba na posameznih tečajih v organizaciji
GZ Žalec ali GZ Slovenije:
TEČAJ ZA GASILCA PRIPRAVNIKA

69

TEČAJ ZA OPERATIVNEGA GASILCA

27

TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA

26

TEČAJ ZA NIŽJEGA GASILSKEGA ČASTNIKA

18

TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILSKEGA ČASTNIKA

1

TEČAJ ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO

19

37

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul A

48

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul B

6

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul C

2

TEČAJ ZA UPORABNIKA DIHALNEGA APARATA

18

OBNOVITVENI TEČAJ ZA UPORABNIKE DIHALNEGA APARATA

13

TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA

16

OBNOVITVENI TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA

5

TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI

6

OBNOVITVENI TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI

6

USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM

4

OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM

2

USPOSABLJANJE ZA POSREDOVANJE V DVOCEVNIH PREDORIH

7

USPOSABLJANJE ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVNEM OKOLJU

3

TEČAJ ZA REŠEVANJE IN VIŠIN IN GLOBIN V URBANIH OKOLJIH

3

TEČAJ ZA PREVENTIVCA

2

TEČAJ ZA INŠTRUKTORJA

3

TEČAJ ZA PREDAVATELJA

1

TEČAJ ZA MENTORJA MLADINE

3

VODJA ČLANIC

2

TEČAJ ZA INFORMATIKA

3

PRAKTIČNE ENODNEVNE VAJE ZA OPERATIVNE GASILCE NA IGU

40

PRAKTIČNE VAJE ZA IDA

28

TESTIRANJE SODNIKOV

36

USPOSABLJANJE (DELAVNICA) BOLNIČARJEV

20

POSVET POŽARNA VARNOST V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH

21

POSVET POVELJNIKOV IN NAMESTNIKOV

69

SKUPAJ

527

Predsednik komisije za strokovno usposabljanje GZ Žalec:
David KRK, VGČ II. stopnje
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POROČILO KOMISIJE ZA TEKMOVANJA
Komisija za tekmovanja se je v prejšnjem letu sestala štirikrat. Plan, ki smo si ga zadali, smo v
celoti izpolnili.
Organizirali smo posvet mentorjev in sodnikov, člansko ligaško tekmovanje GZ Žalec,
veteransko tekmovanje v Libojah in člansko in mladinsko tekmovanje v Žalcu. Organizirali
smo tudi regijsko tekmovanje za mladino SAŠA regije.
Vsi člani so dokaj redno hodili na sestanke, razen predstavnika GPO Vransko.
Člani komisije so pomagali tudi pri postavitvi poligona za člane in mladino.
DRŽAVNO TEKMOVANJE 2020
Na državno tekmovanje se je uvrstilo rekordno število enot, kar 19:
•
•
•

Pionirji: Drešinja vas, Kapla-Pondor, Letuš
Mladinke: Andraž nad Polzelo
Mladinci: Drešinja vas, Grajska vas

•
•
•
•
•
•

Članice A: Andraž nad Polzelo, Kapla-Pondor
Člani A: Drešinja vas, Andraž nad Polzelo 1, Andraž nad Polzelo 2
Članice B: Braslovče, Vransko, Andraž nad Polzelo
Člani B: Letuš, Levec
Starejše gasilke: Kapla-Pondor
Starejši gasilci: Kasaze-Liboje, Drešinja vas

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Predsednik komisije za tekmovanja:
Aleksander Koler, VGČ II. stopnje
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Poročilo komisije za gasilsko tehniko za leto 2019
Komisija za gasilsko tehniko, se je v minulem letu sestala na eni seji in sicer dne 15. 4. 2019 v
prostorih GZ Žalec. Komisija je na seji pregledala Plan nabav gasilske opreme in tehnike po
GPO- jih za obdobje 2019- 2023. Na podane plane ni bilo pripomb.
Pregledali in izpostavili smo naloge naše komisije in sicer:
• Smiselnost oz. namembnost tehnike po GPO – specializacija – svetovanje in pomoč
• Spremljanje novosti na področju tipizacije in spremljanje razvoja gasilske tehnike ter
seznanjanje gasilskih društev z novostmi
• Pregled gasilskih društev v zvezi in popis gasilske tehnike
• Priprava strokovnih mnenj ob nabavi gasilske opreme in tehnike
• Skupna nabava opreme - osveščanje gasilskih društev za optimalno nabavo opreme
• Tečaj varne vožnje na poligonu AMZS Vransko
Komisija je v minulem letu, dobila v obravnavo dve prispeli vlogi za zamenjavo obstoječih
gasilskih vozil in sicer:
•
•

PGD Žalec- AC 35/100 in
PGD Ponikva pri Žalcu- GVM 1

Na korespondenčnih sejah smo obravnavali prispele vloge in podali ustrezno mnenje.
V mesecu maju smo bili prisotni na Paradi učenja v Žalcu. Zaradi slabega vremena, se je
dogodek prestavil v telovadnico, zato vozil nismo predstavljali.
Ob praznovanju Dneva gasilcev in 110 let delovanja PGD Levec, dne 22.6. 2019, je bila
organizirana svečana parada. Naloga komisije je bila pripraviti seznam vozil, ki bodo
sodelovala ob tej slovesnosti in razstavo stare gasilske tehnike.
Ob praznovanju 120 let delovanja PGD Kapla- Pondor, smo na željo društva pripravili
mimovoz vozil iz društev združenih v GZ Žalec. Prireditev je potekala 21.9. 2019
Nekaj stvari v minulem letu nismo realizirali, zato se prestavijo v leto 2020. Nadaljevali bomo
z opravljanjem nalog v domeni komisije v dobrobit prostovoljnih gasilskih društev in GZ Žalec.
Z gasilskim pozdravom » NA POMOČ«
Predsednik komisije za gasilsko tehniko:
Peter Jezernik, VGČ II st.
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POROČILO O DELOVANJU KOMISIJE ZA DEJSTVOVANJE OB NESREČAH Z
NEVARNIMI SNOVMI
Komisija v sestavi Benjamin Štefančič, Nejc Derča, Jožef Jurenec, Davorin Drnolšek, Edvard
Novak in Aleksander Jelen, se v letu 2019 ni sestala.
Vsekakor pa smo bili v tel. stikih glede raznih vprašanj iz področja katerega pokrivamo.
V letu 2020 bomo pričeli z izvajanjem plana dela skozi mandat.
PGD Polzeli smo podali smernice za opremo za posredovanje ob nesrečah z nevarno snovjo.
Na posvetu poveljnikov, namestnikov in podpoveljnikov PGD-jev je bila predstavljena
dekontaminacija osebne zaščitne opreme s strani predstavnika podjetja Decontex.
Na pomoč!
Predsednik komisije:
Aleksander Jelen, VGČ II. stopnje

41

GASILSKA ZVEZA ŽALEC, Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec,
tel.: 03 710 25 80, GSM 051 38 28 86, e-naslov: gasilska.zveza.zalec@siol.net, spletna stran: www.gz-zalec.org, davčna
številka 88006948, TRR SI56 6100 0000 7550 439, nismo zavezanci DDV

POROČILO KOMISIJE ZA NUDENJE PRVE POMOČI GZ ŽALEC 2019
V zadnjem letu sem se velikokrat vprašala, kaj pomeni biti gasilec oz. kdo sploh je gasilec. Ali
se vsi zavemo, kaj gasilec počne, za kaj je usposobljen in kakšne naloge naj bi opravljal.
Gasilec je psihofizično sposoben in ustrezno izurjen človek, katerega naloga je gasiti požare in
pomagati ob naravnih in drugih nesrečah.
Velikokrat pa dobimo poziv, ki ni v naši domeni, vendar se vseeno odzovemo nanj. ZAKAJ?
Ker smo gasilci dobri in tudi zelo strokovno usposobljeni na večjih področjih. Ker enostavno
nikoli ne rečemo NE! Ali se gre za požar, naravno ali drugo nesrečo, ali za pomoč reševalcem,
policistom,….
V letu 2019 smo bili prisotni pri vseh prireditvah v okviru GZ Žalec na operativnem ali na
organizacijskem področju.
1. Kviz GZ Žalec - Žalec
2. Orientacija GZ Žalec - Polzela
3. Tekmovanje mladine GZ Žalec - Žalec
4. Tekmovanje članov in članic GZ Žalec - Žalec
5. Tekmovanje starejših članov in članic GZ Žalec - Liboje
6. Regijsko tekmovanje mladine SŠR - Žalec
7. Dan gasilcev GZ Žalec - Levec
8. Delavnica za bolničarje GZ Žalec - Andraž
Skozi celo leto smo se trudili izvesti brezplačno usposabljanje za prve posredovalce, vendar
nam ni uspelo. Vsaka ponudba, ki je prišla je vsebovala ceno. In zato se sprašujem, je to res
pomoč vsem nenadno obolelim osebam, ali je to služenje denarja na račun nas - gasilcev.
Kakšen je odgovor na to vprašanje, naj razmisli vsak sam.
V upanju, da se bo to kdaj spremenilo vas pozdravljam z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Predsednica komisije
Lidija KRK, GČ
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Poročilo komisije za delo z napravami za zaščito dihal v letu 2019
V letu 2019 se komisija za delo z napravami za zaščito dihal ni sestajala ali kako drugače
sodelovala v okviru GZ ker ni bilo potrebe, razen kot člani poveljstva GZ na Dnevu gasilcev.
Sodelovali pa smo po posameznih GPO-jih z ažuriranjem opreme ter v samih GPO-jih
organizirali preglede opreme pri zato pooblaščenih servisih.

Predsednik komisije:
Gašper Pižorn, GČ II. stopnje
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Koledar dogodkov v GZ Žalec v letu 2019
Občni zbori PGD Polzela, Grajska vas,
Gotovlje, Zavrh pri Galiciji, Ojstriška vas Tabor
ponedeljek, 4. februar 2019
Tečaj GNPA - 11 članov
četrtek, 7. februar 2019
Podelitev listin tečaj operativni gasilec in tečaj
gasilec pripravnik
sobota, 9. februar 2019
Občni zbori PGD Dobriša vas - Petrovče, Griže,
Ločica pri Vranskem, Trnava, Loke
Posvet članic SŠR in CE regije
ponedeljek, 11. februar 2019
Tečaj GNPA - 4 člani
torek, 12. februar 2019
Posvet predavateljev in inštruktorjev SŠR Velenje
sobota, 16. februar 2019
Kviz mladine GPO Tabor
Občni zbori PGD Kasaze-Liboje, Letuš,
Prekopa-Čeplje-Stopnik, Vrbje
sreda, 20. februar 2019
5. Seja Upravnega odbora GZ Žalec - Vrbje
četrtek, 21. februar 2019
Tečaj IDA Pekre - 6 članov
sobota, 23. februar 2019
Občni zbori PGD Vransko, Andraž nad Polzelo,
Ložnica pri Žalcu, Velika Pirešica, ParižljeTopovlje, Kapla-Pondor
ponedeljek, 25. februar 2019
Seja regijskega sveta SŠR - Nazarje
Tečaj GNPA - 6 članov
sreda, 27. februar 2019
Kviz mladine GPO Braslovče
sobota, 2. marec 2019
Kviz mladine GPO Polzela
Občni zbori PGD Braslovče, Arja vas,
Šempeter v SD, Ločica ob Savinji

torek, 8. januar 2019
Seja regijskega sveta - Topolšica
četrtek, 10. januar 2019
Sprejemno testiranje VGČ - 3 člani
Tečaj IDA - 4 člani
sobota, 12. januar 2019
Občni zbor PGD Gomilsko, Ponikva pri Žalcu
ponedeljek, 14. januar 2019
Tečaj GNPA - 3 člani
sreda, 16. januar 2019
Obisk vodstva GZ Žalec pri županih občin
petek, 18. januar 2019
Posvet mentorjev mladine GZS - Zreče
sobota, 19. januar 2019
Občni zbori PGD Drešinja vas, Tešova
Smučanje gasilcev SŠR - Golte
torek, 22. januar 2019
Praktične vaje IDA Pekre - 6 članov
četrtek, 24. januar 2019
Tečaj IDA - 4 člani
Tečaj TRE - 6 članov
petek, 25. januar 2019
Pričetek tečaja za gasilca pripravnika
sobota, 26. januar 2019
Občni zbori PGD Dobrovlje, Zabukovica, Levec
ponedeljek, 28. januar 2019
Tečaj GNPA - 7 članov
5. seja poveljstva GZ Žalec - Ločica ob Savinji
sreda, 30. januar 2019
Seja KOM ČL
četrtek, 31. januar 2019
Posvet mentorjev mladine GZ Žalec
petek, 1. februar 2019
Dan predsednikov in poveljnikov GZS - Izola
sobota, 2. februar 2019
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nedelja, 3. marec 2019
Kviz mladine GPO Vransko
Kviz mladine GPO Žalec
četrtek, 7. marec 2019
Tečaj TRE - 4 člani
sobota, 9. marec 2019
Kviz mladine GZ Žalec v OŠ Žalec
nedelja, 10. marec 2019
Posvet poveljnikov PGD in poveljstva GZ Kapla
sreda, 13. marec 2019
Seja KOM IZ
Seja Nadzornega odbora GZ Žalec
četrtek, 14. marec 2019
Posvet veteranov SŠR za tekmovanja -Žalec
petek, 15. marec 2019
Podpis pogodbe JGS občina Braslovče
Posvet članic GZ Žalec
sobota, 16. marec 2019
Kviz mladine SŠ regije v OŠ Žalec
Zaključni izpit NGČ - teoretični del Žalec
ponedeljek, 18. marec 2019
Seja KOM GT
Seja KOM ML
sreda, 20. marec 2019
Podpis pogodbe JGS občina Tabor
Seja KOM VET
četrtek, 21. marec 2019
Tečaj NS - 4 člani
sobota, 23. marec 2019
Zbor mladih GZ Žalec
nedelja, 24. marec 2019
Gledališka igra za članice
četrtek, 28. marec 2019
Tečaj TRE OBN - 4 člani
petek, 29. marec 2019
64. Skupščina GZ Žalec
sobota, 30. marec 2019
Državno tekmovanje mladine v kvizu
Zaključni izpit NGČ - praktični del GŠ Ig
torek, 2. april 2019
Posvet in testiranje sodnikov SŠR - Velenje
četrtek, 4. april 2019
Tečaj TRE - 7 članov
Posvet veteranov GZ Žalec - Drešinja vas

sobota, 6. april 2019
GZS - 1. Seja Plenuma - Tolmin
Tečaj IDA OBN Pekre - 8 članov
torek, 9. april 2019
SŠR - Posvet vodstva GZS z GZ v regiji Velenje
sreda, 10. april 2019
Podpis pogodbe JGS občina Žalec
Podpis pogodbe JGS občina Polzela
sobota, 13. april 2019
GZS - Izobraževanje članic - Dobrepolje
ponedeljek, 15. april 2019
Seja KOM GT
torek, 30. april 2019
PGD Ložnica pri Žalcu - kresovanje
sobota, 4. maj 2019
GOD SV. FLORJANA
PGD Ponikva pri Žalcu - Florjanova maša in
prihod vozila AC
nedelja, 5. maj 2019
PGD Gotovlje - Slovesen prevzem vozila
sobota, 11. maj 2019
GZ Žalec - tekmovanje mladine v orientaciji
četrtek, 16. maj 2019
Tečaj INŠ - 3 člani
sobota, 18. maj 2019
GZ Žalec - Delavnica za članice - test
zmogljivosti
četrtek, 23. maj 2019
GZ Žalec - 6. seja poveljstva
Tečaj NS OBN - 6 članov
petek, 24. maj 2019
PGD Dobriša vas-Petrovče - tekmovanje
pionirjev
Tečaj INF - 3 člani
nedelja, 26. maj 2019
SŠR - regijsko tekmovanje v orientaciji mladine
ponedeljek, 27. maj 2019
GZ Žalec - 3. seja KOM ODL
sobota, 1. junij 2019
GZS - srečanje mladine Slovenije in Hrvaške v
Čakovcu
PGD Bevče - tekmovanje starejših gasilcev
SŠR - 1. tekma stare brizgalne - liga SŠR Kaplja vas
torek, 4. junij 2019
SŠR - seja regijskega sveta - Matke
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sobota, 8. junij 2019
GZ Žalec - 1. tekma članske lige - PGD Drešinja
vas
PGD Drešinja vas - tekmovanje starejši gasilci
PGD Gaberke - tekmovanje starejših gasilcev
PGD Zavrh pri Galiciji - slovesnost ob 30.
letnici
SŠR - 1. pokalna tekma mladine SŠR v GZ
Prebold
sreda, 12. junij 2019
GZ Žalec - 4. seja KOM VET
GZ Žalec - 6. seja upravnega odbora
sobota, 15. junij 2019
GZ Žalec - 2. tekma članske lige - PGD
Gomilsko (nočno)
PGD Ponikva pri Žalcu - slovesen prevzem
novega vozila AC
SŠR - 2. pokalna tekma mladine SŠ regije v GZ
Šaleške doline
Tečaj HEL - 4 člani
Tečaj HEL OBN - 2 člana
nedelja, 16. junij 2019
GZ Žalec - tečaj Višji gasilec - zaključni izpiti
sreda, 19. junij 2019
GZ Žalec - 2. seja KOM ZV
GZ Žalec - 4. seja KOM ČL
GZ Žalec - 6. seja KOM ML
sobota, 22. junij 2019
DAN GASILCEV GZ ŽALEC in 110.let PGD
Levec
PGD Velika Pirešica - hitrostno tekmovanje in
gasilska noč
ponedeljek, 24. junij 2019
SŠR - 2. tekma stare brizgalne - liga SŠR Gotovlje
sobota, 29. junij 2019
GZ Žalec - 3. tekma članske lige - PGD Letuš
sobota, 6. julij 2019
GZS - Pohod članic GZS - GZ Trebnje
PGD Šalek - tekmovanje starejših gasilcev
SŠR - 3. tekma stare brizgalne - liga SŠR Topolšica
sreda, 10. julij 2019
GZ Žalec - Letovanje mladine GZ Žalec
Osilnica
petek, 12. julij 2019
SŠR - 4. tekma stare brizgalne - liga SŠR Paška vas

nedelja, 14. julij 2019
GZ Žalec - Zaključek letovanja mladine GZ
Žalec
sobota, 20. julij 2019
PGD Matke - tekmovanje starejših gasilcev
sobota, 27. julij 2019
PGD Mozirje - tekmovanje starejših gasilcev
ponedeljek, 29. julij 2019
Tečaj GNO - 2 člana
sobota, 3. avgust 2019
GZ Žalec - Srečanje mladine GZ Žalec - pohod
SŠR - 5. tekma stare brizgalne - liga SŠR Braslovče
sobota, 10. avgust 2019
PGD Latkova vas - tekmovanje starejših
gasilcev
sobota, 17. avgust 2019
PGD Zabukovica - hitrostno tekmovanje in
gasilska veselica
PGD Šoštanj mesto - tekmovanje starih brizgaln
nedelja, 18. avgust 2019
SŠR - 6. tekma stare brizgalne - liga SŠR –
Vransko
sobota, 24. avgust 2019
GZ Žalec - 4. tekma članske lige - PGD Levec
PGD Gotovlje - hitrostno tekmovanje in veselica
pod lipami
PGD Groblja - tekmovanje starejših gasilcev
SŠR - Pohod članic SŠ regije - možno tudi
31.8.2019
sobota, 31. avgust 2019
GZ Žalec - 5. tekma članske lige - PGD
Braslovče
nedelja, 1. september 2019
GZ Žalec - 6. tekma članske lige - PGD Polzela
ponedeljek, 2. september 2019
Tečaj DP - 6 članov
sobota, 7. september 2019
GZS - Praznovanje 150 let gasilstva na
Slovenskem - Metlika
nedelja, 8. september 2019
GZS - Praznovanje 150 let gasilstva na
Slovenskem - Metlika
nedelja, 15. september 2019
GZ Žalec - Člansko tekmovanje in tekmovanje
starejših gasilcev
sobota, 21. september 2019
PGD Kapla-Pondor - slovesnost ob 120.letnici
SŠR - 3. pokalna tekma mladine SŠR - GZ ZSD
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nedelja, 22. september 2019
SŠR in GZ Žalec - 4. pokalna tekma mladine
SŠR in tekmovanje mladine GZ Žalec
sreda, 25. september 2019
Seja KOM VET
SŠR - seja sveta
četrtek, 26. september 2019
Tečaj TRE OBN - 4 člani
sobota, 28. september 2019
SŠR - regijsko člansko tekmovanje
SŠR - Vaja članic SŠ regije
Tečaj - praktične vaje Ig - 30 članov
sreda, 2. oktober 2019
GZ Žalec - seja KOM ML
GZ Žalec - seja upravnega odbora
nedelja, 6. oktober 2019
PGD - prevzem GVM-1 Ponikva pri Žalcu
SŠR - regijsko mladinsko tekmovanje
ponedeljek, 7. oktober 2019
Tečaj GNPA - 21 članov
torek, 8. oktober 2019
Tečaj IDA PV - 7 članov
petek, 11. oktober 2019
Tečaj INF - 1 član
sobota, 12. oktober 2019
GZ Žalec - 59. srečanje veteranov GZ Žalec
ponedeljek, 14. oktober 2019
Tečaj GNPA - 4 člani
torek, 15. oktober 2019
Tečaj GNPC - 4 člani
četrtek, 17. oktober 2019
Tečaj TRE - 2 člana
sobota, 19. oktober 2019
GZ Žalec - Srečanje gasilk GZ Žalec in GZ
Prebold
Tečaj - praktične vaje IG - 11 članov
Tečaj IDA OBN P - 7 članov
petek, 25. oktober 2019
GZ Žalec - posvet požarna varnost v
večstanovanjskih stavbah
sobota, 2. november 2019
PGD - tekmovanje SSV Dobrovlje
ponedeljek, 4. november 2019
Tečaj DP - 4 člani

torek, 5. november 2019
GZS - posvet predsednikov komisij za veterane
GZ
sreda, 6. november 2019
GZ Žalec - seja KOM ČL
četrtek, 7. november 2019
Tečaj IDA P - 3 člani
Tečaj NS OBN - 4 člani
petek, 8. november 2019
Tečaj VČL - 2 člana
sreda, 13. november 2019
GZ Žalec - seja KOM ZGOD
četrtek, 14. november 2019
Tečaj PRED - 1 član
sobota, 16. november 2019
GZ Žalec - Strokovna ekskurzija članic
torek, 19. november 2019
Tečaj GNPB - 8 članov
sobota, 23. november 2019
GZ Žalec - Srečanje mladine s kopanjem
nedelja, 24. november 2019
SŠR - posvet mentorjev mladine
sreda, 27. november 2019
GZ Žalec - seja KOM ML
četrtek, 28. november 2019
Tečaj NS - 3 člani
Tečaj PREV - 2 člana
petek, 29. november 2019
Tečaj gasilec pripravnik - 30 članov
sobota, 30. november 2019
GZ Žalec - Srečanje mentorjev mladine
PGD - tekmovanje SSV Letuš
ponedeljek, 2. december 2019
GZ Žalec - seja KOM IZ
sobota, 7. december 2019
GZ Žalec - kulinarična delavnica za članice
ponedeljek, 9. december 2019
GZ Žalec - seja upravnega odbora in poveljstva
sreda, 11. december 2019
SŠR - posvet veteranov
Tečaj IDA - 1 član
petek, 13. december 2019
GZ Žalec - podelitev listin za tečaj višji gasilec
nedelja, 15. december 2019
GZ Žalec - zaključni izpiti tečaj za operativnega
gasilca
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PREDLOG PROGRAMA DELA GASILSKE ZVEZE ŽALEC
ZA LETO 2020
1. STROKOVNO OPERATIVNO PODROČJE
1.

2.
3.

NALOGE
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
Organizacija strokovnega posveta poveljnikov ter
namestnikov PGD in članov poveljstva GZ

13.

Predsednik
Poveljnik

IZVAJALCI
Upravni odbor
Posamezne
komisije
Strokovna služba

TERMIN
celo leto

Upravni odbor
Poveljstvo
Strokovna služba
Poveljstvo
Komisije
Strokovna služba
Poveljstvo
Strokovna služba

23.2.2020

Poveljnik

Poveljstvo
Komisije
Strokovna služba

celo leto

Predsednik
Poveljnik

Strokovna služba

po potrebi

Poveljnik

Poveljstvo
Strokovna služba
Strokovna služba

celo leto

Strokovna služba

celo leto

Strokovna služba

celo leto

Upravni odbor

celo leto

Poveljstvo
Pristojne komisije
Strokovna služba

celo leto

Strokovna služba

celo leto

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

Pomoč pri organizaciji strokovnega dela poveljstev PGD
in GPO ter sodelovanje pri vodenju in analizah večjih
gasilskih intervencij
5.
Sodelovanje in povezovanje z gospodarskimi subjekti na
področju GZ, usklajevanje operativnih načrtov in
formiranje skupnih operativnih enot
6.
Zbiranje podatkov in urejanje dokumentov o sodelovanju
gasilskih enot na velikih intervencijah in posredovanje
pristojnim službam in ustanovam
7.
Strokovna pomoč PGD pri uveljavljanju zakonodaje, ki
zajema področje delovanja gasilstva
8.
Strokovna pomoč pri izvajanju vseh vrst zavarovanj v
gasilski organizaciji
9.
Pomoč pri zavarovanju za zavarovanje za primer
poškodbe pri delu in invalidnosti
10. Strokovna pomoč PGD in GPO pri postopkih ob nastanku
škodnega primera ali poškodbe
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
12. Spremljanje razvoja opreme in tehnike
4.

NOSILEC
Poveljnik
Poveljniki GPO

Poveljnik
Poveljniki GPO

Predsednik
Poveljnik
Predsednik
Poveljnik
Predsednik
Poveljnik
Predsednik
Poveljnik

Poveljnik
Komisije
Obveščanje in pomoč gasilskim društvom pri prijavi na Predsednik
Poveljnik
razpis za:

➢ sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne
opreme
➢ sofinanciranje zdravniških pregledov
➢ sofinanciranje visokih obletnic
➢ ostalo - po potrebi
14. Obveščanje in pomoč ter priprava dokumentacije za Predsednik
prijavo na razpis za sofinanciranje mladinskih projektov iz Predsednik MK
sredstev gasilske znamke GZ in PGD

celo leto

celo leto

celo leto

NALOGE
15. Preimenovanja v čine
➢ sprejem, obdelava in potrditev predlogov v pristojnosti
Zveze
➢ posredovanje predlogov v obravnavo GZS, če so v
pristojnosti GZS
➢ nabava, izdelava odločb in diplom, pošiljanje le-teh
gasilskim društvom
16. Oblikovanje programov dela posameznih komisij pri
poveljstvu in redno sestajanje komisij
17. Sodelovanje z Regijskim centrom za obveščanje, Policijo
in Reševalno službo – NMP

NOSILEC
Vodstvo zveze

Poveljnik
Komisije
Vodstvo zveze

Poveljnik
18. Usposabljanje skupaj s Slovensko vojsko
Vodstvo zveze
19. Vpisi v program Vulkan
- vpis tečajev, činov, odlikovanj
- vpisi in vnos sprememb podatkov, ki so v pristojnosti
zveze
20. Druge operativne naloge, ki bodo nastale pri delu zveze Vodstvo zveze
oz. bodo prenesene na zvezo

21. NALOGE NA PODROČJU ZVEZ
Spremljanje in preverjanje priprave ter izvedbe operativnih Poveljnik
načrtov in načrtov alarmiranja v PGD, gasilskih poveljstvih
občin in GZ
Redno preverjanje delovanja radijskih postaj (vsak petek GZ Žalec) in pozivnikov (ob sobotah – ReCO)

IZVAJALCI
Upravni odbor
Strokovna služba

TERMIN
celo leto

Poveljstvo
Komisije
Poveljstvo
Upravni odbor
Strokovna služba
Poveljstvo
Strokovna služba

celo leto

Upravni odbor
Poveljstvo
Strokovna služba

celo leto

Poveljstvo GZ
in GPO ter PGD
Komisija za zveze

celo leto

Celo leto

celo leto
Po potrebi
celo leto

Obnovitev radijskega imenika ZA-RE GZ Žalec in vseh
GPO
Usposabljanje članov komisije za zveze za delo z
mobilnim repetitorjem
Prikaz delovanja mobilnega repetitorja vsem GPO v GZ
Žalec
Sodelovanje z Zahodnoštajersko regijo – upravljanje
mobilnega repetitorja na večjih vajah in intervencijah v
regiji
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
Ažurirati seznam subjektov, ki imajo sončne elektrarne

Poveljnik

Poveljstvo GZ
in GPO ter PGD,
Komisija za zveze
Poveljstvo GZ
in GPO ter PGD
Komisija za zveze
Komisija za zveze

Poveljnik

Komisija za zveze

Poveljnik

Komisija za zveze

Poveljnik

Komisija za zveze

Poveljnik

Poveljstvo
Strokovna služba

Celo leto

Poveljnik

Celo leto

Ponuditi gospodarskim in drugim subjektom možnost
organiziranja seminarjev za zaposlene preko GZ Žalec
Strokovna pomoč pri izdelavi, nabavi požarnega reda za
zavezance požarnih načrtov
Izvedba delavnice na temo Požarni redi, načrti in
evakuacije
23. NALOGE NA PODROČJU INFORMATIKE
Analiza izvajanja nalog na področju informatike na nivoju
PGD in pomoč PGD pri uporabi informacijskega sistema

Poveljnik

Poveljstvo
Strokovna služba
Poveljstvo
Strokovna služba
Poveljstvo
Strokovna služba
Poveljstvo
Strokovna služba

celo leto

Redno osveževanje spletne strani GZ Žalec, Facebook
strani in tekoča objava vseh aktualnih informacij,
vzdrževanje sistema informatizacije
Sodelovanje pri analizi in izdelavi tekočih poročil s
pomočjo računalniških programov
Sodelovanje in povezava z drugimi informacijskimi sistemi
na nivoju države
24. NALOGE NA PODROČJU TEKMOVANJ
Organizacija posveta sodnikov in mentorjev GZ Žalec

Predsednik

Upravni odbor
Strokovna
sodelavka
Upravni odbor
Strokovna služba
Upravni odbor
Strokovna služba
Upravni odbor
Strokovna služba

celo leto

Pregled in osvežitev sistema obveščanja in aktiviranja
gasilskih enot

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

Poveljnik
Poveljnik

Predsednik

Predsednik
Predsednik

Poveljnik
Poveljnik

Poveljstvo
Komisija za TEK
Poveljstvo
Komisija za TEK
Strokovna služba

celo leto

Celo leto
Celo leto
Celo leto

celo leto

celo leto

NOSILEC
Poveljnik

NALOGE
Izvedba članskega tekmovanja GZ Žalec

Izvedba tekmovanja mladine GZ Žalec in pokalne tekme Poveljnik
Lige mladine SŠ regije
Pomoč pri pripravi enot iz GZ Žalec za državno Poveljnik
tekmovanje
Skupne priprave enot
Poveljnik
Udeležba enot na državnem tekmovanju
Sodelovanje sodnikov na pokalnem tekmovanju za
mladino SŠR
Pomoč pri organizaciji ligaškega tekmovanja članov in
članic
Pomoč pri organizaciji pokalnega tekmovanja s staro
gasilsko tehniko
Sodelovanje komisije za tekmovanja z ostalimi komisijami
GZ Žalec (mladinska komisija,…)
25. NALOGE NA PODROČJU GASILSKE TEHNIKE
Smiselnost oz. namembnost tehnike in opreme po GPO –
specializacija – svetovanje in pomoč

Poveljnik
Poveljnik
Poveljnik
Poveljnik

IZVAJALCI

TERMIN

Poveljstvo GZ
Komisija za TEK
Poveljstvo GZ
Komisija za TEK
Poveljstvo GZ
Komisija za TEK
Poveljstvo
Komisija za TEK
PGD
Poveljstvo
Komisija za TEK
Poveljstvo
Komisija za TEK
Poveljstvo
Komisija za TEK
Poveljstvo
Komisija za TEK

Poveljnik
Poveljstvo GZ
Predsednik komisije GT in GPO
Komisija za GT
Poveljstvo
Spremljanje novosti na področju tipizacije in spremljanje Poveljnik
razvoja gasilske tehnike ter seznanjanje gasilskih društev Predsednik komisije GT Komisija za GT

z novostmi
Pregled gasilskih društev v zvezi in popis gasilske tehnike Poveljnik

celo leto
celo leto
celo leto
celo leto

celo leto
celo leto

Poveljstvo
Predsednik komisije GT Komisija za GT
Poveljstvo
Priprava strokovnih mnenj ob nabavi gasilske opreme in Poveljnik
Predsednik komisije GT Komisija za GT
tehnike

celo leto

Poveljstvo
Skupna nabava opreme - osveščanje gasilskih društev za Poveljnik
Predsednik komisije GT Komisija za GT
optimalno nabavo opreme
Poveljnik
Poveljstvo
Tečaj varne vožnje na poligonu AMZS Vransko

celo leto

Predsednik komisije GT Komisija za GT

26. NALOGE NA PODROČJU NEVARNIH SNOVI
Priprava preglednice industrijskih obratov, ki imajo visoko
nevarnost za nesrečo z nevarno snovjo
Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovi
za GZ Žalec
Aktivna vloga pri organizaciji dela na terenu v primeru
pandemije ali epidemije
Spremljanje dogodkov v zvezi z nesrečami z nevarno
snovjo
Spremljanje aktivnih postopkov gasilskih enot pri
posredovanju ob nesrečah z nevarno snovjo (PIRS
postopek)
Evidenca opreme za specialnosti za nevarne snovi po
PGD in GPO-dopolnitev
Sodelovanje s strokovno tehničnimi institucijami

Minimalna opremljenost PGD-jev za potrebe izvajanja
nalog v primeru nesreče z nevarno snovjo, pomoč pri
pripravi planov nabave po GPO
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Po
dogovoru

Poveljnik
Predsednik komisije NS
Poveljnik
Predsednik komisije NS
Poveljnik
Predsednik komisije NS
Poveljnik
Predsednik komisije NS
Poveljnik
Predsednik komisije NS

Poveljstvo
Komisija za NS
Poveljstvo
Komisija za NS
Poveljstvo
Komisija za NS
Poveljstvo
Komisija za NS
Poveljstvo
Komisija za NS

celo leto

Poveljnik
Predsednik komisije
Poveljnik
Predsednik komisije NS
Poveljnik
Predsednik komisije NS
Poveljnik
Predsednik komisije NS
Poveljnik
Predsednik komisije NS

Poveljstvo
Komisija za NS
Poveljstvo
Komisija za NS
Poveljstvo
Komisija za NS
Poveljstvo
Komisija za NS
Poveljstvo
Komisija za NS
Komisija IZOB

celo leto

Poveljstvo
Komisija za NS
Poveljstvo
Komisija za NS
Poveljstvo
Komisija za NS
Poveljstvo
Komisija za NS

celo leto

Sodelovanje s koncesionarji na področju nevarnih snovi in
obisk le-teh (PGE Celje, PGD Velenje)
Sodelovanje komisije GZ Žalec na operativnih vajah v GZ
Žalec
Organizacija delavnice za usposobljene za reševanje ob
nesrečah z nevarnimi snovmi v sodelovanju s komisijo za
izobraževanje – obnovitve znanja
Poveljnik
Spremljanje razvoja opreme in tehnike na področju
Predsednik komisije
ukrepanja z nevarno snovjo ter spremljanje predpisov
Poveljnik
Sodelovanje s komisijo za NS GZ Slovenije
HAZMAT trening

celo leto

Predsednik komisije
Poveljnik
Predsednik komisije
Poveljnik
Predsednik komisije

celo leto
celo leto
celo leto
celo leto

celo leto
celo leto
celo leto

celo leto
celo leto
celo leto

NALOGE
27. NALOGE NA PODROČJU DIHALNIH NAPRAV
Osvežitev podatkov o uporabnikih dihalnih aparatov po
PGD
in
evidenca
opravljenega
obnovitvenega
usposabljanja
28. NALOGE NA PODROČJU TEHNIČNEGA REŠEVANJA
Dokončati popis opreme, ki sodi v področje tehničnega
reševanja
Spodbujanje vključevanja v specialnosti za tehnično
reševanje

NOSILEC

IZVAJALCI

TERMIN

Poveljnik
Predsednik komisije
IDA

Poveljstvo
Komisija za IDA

celo leto

Poveljnik
Predsednik komisije
TRE
Poveljnik
Predsednik komisije
TRE

Poveljstvo
Komisija za TRE

celo leto

Poveljstvo
Komisija za TRE

celo leto

Poveljstvo
Komisija za PP

celo leto

Poveljstvo
Komisija za PP
Komisija IZOB
Poveljstvo
Posamezne
komisije

november
2020

29. NALOGE NA PODROČJU PRVE POMOČI
Zagotavljanje prve medicinske pomoči na vseh prireditvah Poveljnik
Predsednica komisije
GZ Žalec
PP
Poveljnik
Predsednica komisije
PP
Evidenca o opravljenih zdravstvenih pregledih operativnih Poveljnik
Predsednik komisije
gasilcev
IDA in PP

Organizacija delavnice za bolničarje s predznanjem

celo leto

2. USPOSABLJANJA
1.

2.

3.
4.

5.

NOSILEC
NALOGE
Vodenje, spremljanje ter izvajanje izobraževanja in Poveljnik
usposabljanja gasilskih kadrov v gasilskih organizacijah in
gasilski šoli ter nadziranje izobraževanja v skladu s
sprejetimi učnimi programi in predpisi
Priprava in spremljanje učnih pogojev za izobraževanje in Poveljnik
usposabljanje v skladu z določili predpisov in navodili za
usposabljanje ter spremljanje in obveščanje o
usposabljanjih
Vodenje evidenc izobraževanja za potrebe zveze in GPO Poveljnik

Izvedba temeljnega usposabljanja v skladu s sprejetim
programom GZ Žalec:
➢ Tečaj za gasilca pripravnika – 2 tečaja
➢ Tečaj za operativnega gasilca
➢ Tečaj za višjega gasilca
➢ Tečaji za mladino
Izvedba dopolnilnega usposabljanja v skladu s sprejetim
programom GZ Žalec:
➢ Tečaj za strojnike
➢ Tečaj za bolničarje
Izvedba delavnic, posvetov in izobraževanja mladine v
skladu s sprejetim programom GZ Žalec

celo leto

Komisija
Strokovna služba
Poveljstvo
Komisija za IZOB
Strokovna služba

celo leto

Poveljnik

Poveljstvo
Komisija za IZOB
Strokovna služba

Po
programu
izobraževa
nja GZŽ

Poveljnik
Predsedniki komisij

Upravni odbor
Komisija za IZOB
Posamezne
komisije
Strokovna služba
Upravni odbor
Poveljstvo
Komisija za IZOB
Strokovna služba
Posamezne kom.
Poveljstvo
Komisija za IZOB
Strokovna služba
Aktiv

celo leto

Predsednik
Poveljnik

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

8.

Poveljnik
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TERMIN
celo leto

Poveljstvo
Komisija
Strokovna služba

7.

Predavateljski aktiv:
➢ usposabljanje predavateljev in inštruktorjev
➢ priprava pogojev za delo strokovnih skupin
predavateljev in inštruktorjev
➢ Spremljanje novosti na področju izobraževanja
9. Funkcionalno usposabljanje:
➢ Poveljniki, podpoveljniki in drugi vodstveni kadri GPO
in PGD
10. Sodelovanje z drugimi organizacijami na področju
usposabljanja

IZVAJALCI
Upravni odbor
Poveljstvo
Komisija za IZOB
Strokovna služba

Predsednik
Poveljnik

Poveljstvo
Komisija za IZOB
Strokovna služba

Poveljnik
Predsednik

Upravni odbor
Poveljstvo
Komisije
Strokovna služba

Po
programu
izobraževa
nja GZŽ

celo leto

celo leto

3. PREVENTIVNA DEJAVNOST
1.

NOSILEC
NALOGE
Priprava smernic in izvedba nalog za aktivnosti gasilskih Predsednik
organizacij v mesecu varstva pred požarom ter priprava Poveljnik
usmeritev preventivnih aktivnosti na področju seznanjanja
prebivalstva
Poveljnik
Organizacija posveta ob mesecu varstva pred požari
Predsednik

2

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

IZVAJALCI
GPO
PGD

Upravni odbor
Poveljstvo
Komisije
Strokovna služba
Predsednik
Poveljnik
Strokovna služba

TERMIN
Sept. oktober

Po potrebi

oktober

4. ORGANIZACIJSKE NALOGE
1.

2.

NOSILEC
NALOGE
Organizacija in izvedba strokovnih posvetov za Predsednik
predsednike in poveljnike PGD ter članov Upravnega Poveljnik
odbora GZ, okrogle mize ali druge oblike usposabljanja
Predsednik
Organizacija in izvedba 65. Skupščine GZ Žalec
Poveljnik

3.

Organizacija praznovanja Dneva gasilcev GZ Žalec

Predsednik
Poveljnik

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
Dokončna ureditev etažne lastnine

Predsednik
Predsednik komisije za
ODLIK

5.

Predsednik

7.

Spremljanje spremembe zakonodaje in dajanje pobud in Predsednik
Poveljnik
predlogov

8.

Pomoč pri pripravi sprememb Statutov in drugih splošnih Predsednik
Poveljnik
aktov PGD

9.

Sodelovanje z občinami, GZ Slovenije ter drugimi subjekti Predsednik
Poveljnik

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

Predsednik
Poveljnik

Predsednik
11. Sestanki organov in komisij
Poveljnik
➢ Upravni odbor najmanj 4 x
➢ Poveljstvo najmanj 4 x
➢ Nadzorni odbor 1-2 x
➢ Komisije – po potrebi
Predsednik
12. Priprava sej organov in komisij:
Poveljnik
➢ koordinacija
Predsedniki komisij
➢ priprava vabil
➢ priprava in pošiljanje gradiv
➢ obveščanje
➢ priprava zapisnikov
➢ realizacija sklepov skupaj z odgovornimi za
posamezna področja
Predsednik
13. Priprava programov dela in poročil:
Poveljnik
➢ letni program dela in finančni plan
➢ letno poročilo
➢ poročilo za mesec oktober
➢ finančno poročilo
14. 3310 DELO Z MLADIMI:
➢ Priprava in izvajanje programa mladinske komisije
Predsednik
➢ Redni sestanki MK
Predsednik MK GZ
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IZVAJALCI
Predsednik
Poveljnik
Strokovna služba

TERMIN
Po potrebi

Predsednik
Poveljnik
Strokovna služba
Upravni odbor
Poveljstvo
Komisije
Komisija za
odlikovanja
Strokovna služba

6.7.2020
Braslovče

Predsednik
Upravni odbor
Strokovna služba
Upravni odbor
Poveljstvo
Strokovna služba
Upravni odbor
Poveljstvo
Strokovna služba
Upravni odbor
Poveljstvo
Strokovna služba
Upravni odbor
Poveljstvo
Strokovna služba

celo leto

Upravni odbor
Poveljstvo
Komisije
Strokovna služba

celo leto

Predsednik
Poveljnik
Predsedniki komisij
Strokovna služba

celo leto

Blagajnik
Strokovna služba
Računovodstvo

celo leto

Člani MK v PGD in
GZ
Strokovna služba

5.9.2020
Braslovče
celo leto

celo leto

celo leto

celo leto

celo leto

celo leto

NOSILEC
NALOGE
➢ Spremljanje dela in pomoč pri ustanavljanju
mladinskih komisij v PGD,
➢ Pomoč pri organizaciji zborov mladih 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
Udeležba delegatov mladinske komisije na zborih mladih Predsednik
Predsednik MK GZ
v PGD

Udeležba na zborih mladih GZ v SŠR
Priprava in izvedba zbora mladih Gasilske zveze Žalec
Usposabljanje mladinskih mentorjev:
➢ udeležba na tečajih za mentorje mladine GZS
➢ udeležba na posvetu mentorjev GZ Slovenije –januar
2020
➢ stalno usposabljanje mentorjev mladine
Organizacija srečanja in posveta mentorjev mladine

januar marec

Predsednik
Predsednik MK GZ
Predsednik
Predsednik MK GZ

Člani MK GZ

marec

Poveljnik
Komisija za IZOB
Predsednik MK

Komisija za IZOB.
strokovna služba
GZ, GZS

celo leto

Predsednik
Predsednik MK GZ

Člani MK GZ
Strokovna služba

1.2.2020
28.11.2020

Komisija za IZOB
Predsednik MK
Predsednik
Predsednik MK GZ

Pomoč pri organizaciji kvizov mladine po GPO

Predsednik
Predsednik MK GZ

Priprava in organizacija kviza gasilske mladine GZ Žalec

Predsednik
Predsednik MK GZ

Priprava in organizacija orientacije GZ Žalec

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

Tekoče naloge:
➢ udeležba na tekmovanjih mladih v regiji
➢ udeležba na srečanjih in tekmovanjih mladih na
Predsednik
državnem nivoju, v regijah in gasilskih zvezah,
Predsednik MK GZ
➢ spremljanje usposabljanja mladih na nivoju zveze
➢ dopisovanje v revijo Gasilec in druge časopise in
sodelovanje z mediji
15. DELO S ČLANICAMI
Predsednik
Regijskih posvet članic SŠ in Celjske regije
Predsednica komisije
za ČL
Predsednik
Predsednica komisije
za ČL
Komisija za delo s
članicami SŠR

Delavnica »kokoške« (Velika noč)
Gledališka igra »Adamsovi«
Posvet za predsednice komisij za delo članic PGD,
delavnica Zdrava hrbtenica
Sprejem programa dela komisije
Izobraževanje za predsednice komisij za članice regije,
GZ in PGD
Delavnica »orientacija«
Pohod članic GZS (GZ Novo mesto)
Pohod članic GZ Žalec

Predsednik
Predsednica komisije
za ČL
Predsednik
Predsednica komisije
za ČL
Svet članic GZS
Predsednik
Predsednica komisije
za ČL
Svet članic GZS
Predsednik
Predsednica komisije
za ČL
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TERMIN

Člani MK GZ

Tečaji za izobraževanje in usposabljanje gasilske mladine Poveljnik
Organizacija letovanja gasilske mladine GZ Žalec

IZVAJALCI

Člani komisije

Komisija za IZOB,
Strokovna služba,
PGD
PGD,
Člani MK GZ
Strokovna služba
PGD,
Člani MK GZ
Strokovna služba
PGD,
Člani MK GZ
Strokovna služba
PGD, Člani MK GZ
Strokovna služba
PGD, Člani MK GZ
Strokovna služba

celo leto

julij 2020
februarmarec
8.3.2020 v
POŠ
Andraž

1.8.2020
14.11.2020

PGD,
Člani MK GZ,
Strokovna služba

celo leto

Komisija za delo s
članicami

15. 2. 2020
Štore

Komisija za delo s
članicami

14.3.2020
Liboje

Komisija za delo s
članicami GZ
Prebold
Komisija za delo s
članicami

Februar
2020

Skupščina GZ
Žalec

27. 3. 2020

Komisija za delo s
članicami

16.5.2020
Zabukovica

Komisija za čl. GZ
Novo mesto
Komisija za delo s
članicami

22.8.2020

NOSILEC
Komisija za delo s
članicami SŠR
Komisija za delo s čl.
GZ Prebold
Predsednik
Predsednica komisije
za ČL
Svet članic GZS

NALOGE
4. Vaja članic SŠR – GZ Šaleške doline
Srečanje gasilk GZ Žalec in GZ Prebold
Strokovna ekskurzija članic GZ Žalec
Posvet za predsednice komisij za članice v GZ –
dvodnevni

IZVAJALCI
Komisija za delo s
članicami SŠR

TERMIN
26. 9. 2020
17.10.2020

Komisija za delo s
članicami

7. 11. 2020

Svet članic GZS

21.,
22.11.2020

Objave v medijih

Predsednica komisije
za delo članic

Komisija za delo s
članicami

Vse leto

Priprava in udeležba na tekmovanjih

Predsednica komisije
za delo članic v PGD
Poveljniki in mentorji
PGD
Poveljniki in mentorji
PGD
Predsednik
Predsednica komisije
za ČL

Poveljniki in
mentorji PGD
Poveljniki in
mentorji PGD
Poveljniki in
mentorji PGD
Komisija za delo s
članicami

Vse leto

Izobraževanje po razpisu GZS in GZ Žalec
Udeležba na svečanih prireditvah (Dan gasilcev GZ
Žalec, slovesnosti PGD,slovesnosti sosednjih GZ)
Sodelovanje z regijo, GZ, komisijami, PGD

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

Komisija za
veterane
PGD

Predsednik
Usposabljanje:
➢ organizacija posveta veteranov in veterank GZ Žalec Predsednik komisije
VET
– marec 2020
➢ udeležba na posvetu tekmovalnih enot starejših članic
in članov SŠR

Komisija za
veterane

Organizacija piknika z družabnimi igrami – v GPO Tabor

Komisija za
veterane

Predsednik
Predsednik komisije
VET
Predsednik
Organizacija srečanja veteranov in veterank GZ Žalec
Predsednik komisije
VET
➢ udeležba na tekmovanjih in svečanostih ter pogrebih Predsednik
na nivoju GZS, GZ in PGD, udeležba v ešalonu Predsednik komisije
VET
gasilskih veteranov v paradi ob Dnevu gasilcev

➢ pridobivanje novih tekmovalnih enot starejših
➢ pomoč pri delu komisij za delo z veterani po PGD
➢ sodelovanje na Dnevu gasilcev GZ Žalec
17. ZGODOVINA IN KULTURNE DEJAVNOSTI:
➢ Zbiranje eksponatov in kronike v sliki in besedi
društev in GZ Žalec ter jubilejnih prireditev v letu
2020 (jubilanti 120 let PGD Braslovče, 90 let PGD
Vrbje in Velika Pirešica, 80 let Kasaze-Liboje)
➢ Ureditev kronike v sliki in besedi in ustrezno
arhiviranje
➢ Sprotni popis novih eksponatov v muzeju
➢ Strokovne ekskurzije za ogled gasilskega muzeja GZ
Žalec
➢ Spodbujanje in zbiranje gradiva v foto in pisni kroniki
vseh dogodkov na območju GZ Žalec
➢ Pisanje člankov v revije in časopise
➢ Obveščanje javnosti o dogodkih v GZ Žalec
➢ Organiziranje tiskovnih konferenc – po potrebi
➢ Sodelovanje z mediji obveščanja

Vse leto

celo leto

celo leto

10. 10.
2020

Komisija za
veterane
Veterani v PGD

celo leto

Predsednik
Predsednik komisije
ZGOD

Predsednik
komisije
Člani komisije
GPO in PGD
Strokovna služba
Predstavnik za
odnose z javnostmi

celo leto

Predsednik
Poveljnik

Upravni odbor
Poveljstvo
Strokovna
sodelavka
Predstavnik za
odnose z javnostmi

celo leto

Predsednik GZ Žalec:
Edvard KUGLER
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Vse leto

Komisija za
veterane

Žalec, 4. 3. 2020
Poveljnik GZ Žalec:
Franc RANČIGAJ

Vse leto

GASILSKA ZVEZA ŽALEC, Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec,
tel.: 03 710 25 80, GSM 051 38 28 86, e-naslov: gasilska.zveza.zalec@siol.net, spletna stran: www.gz-zalec.org, davčna
številka 88006948, TRR SI56 6100 0000 7550 439, nismo zavezanci DDV

PREDLOG FINANČNEGA PLANA GASILSKE ZVEZE ŽALEC
ZA LETO 2020
I. DELOVANJE ORGANOV GZ – DOTACIJE OBČIN
A. PRIHODKI
22.400,00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

B. ODHODKI
ogrevanje
poštnine
telefon
elektrika
odvoz smeti
pisarniški material
priznanja, nagrade
strokovna literatura
plačilo provizije banki
vodenje poslovnih knjig
vzdrževanje opreme
nabava opreme
delovanje UO, komisij
potni stroški, dnevnice
skupščina GZ
udeležba na proslavah
dan gasilcev
osrednja vaja GZ
tekmovanja
usposabljanje
nepredvideni izdatki ( venci, sveče, …)

22.400,00
780,00
400,00
1.200,00
1.000,00
150,00
730,00
800,00
300,00
120,00
980,00
1.000,00
1.800,00
2.000,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00
2.400,00
1.000,00
1.900,00
240,00
100,00

II. PLAČA STROKOVNEGA DELAVCA – OBČINE
A. PRIHODKI
B. ODHODKI
III. IZOBRAŽEVANJE – PLAČUJE SE PO POSAMEZNIKU (PGD ALI OBČINA)
A. PRIHODKI
B. ODHODKI
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IV. ORGANIZACIJA SREČANJ, LETOVANJ, EKSKURZIJ – PLAČUJE SE PO
POSAMEZNIKU (PGD ALI OBČINA)
STROŠKI

OPOMBE

PRIHODKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

letovanje mladine – poletna šola
srečanje mladine
kviz mladine
orientacija mladine
pohod članic
srečanje članic
delavnice članic
piknik veteranov
srečanje veteranov
prehrana na tekmovanjih

V. ZAVAROVANJE DOMOV, OPREME, MOŠTEV – OPRAVIMO SAMO
PRENAKAZILO SREDSTEV NA ZAVAROVALNICO
A. PRIHODKI
B. ODHODKI
OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK
Pod 13. - Delovanje UO, komisij – stroški posvetov, priprava gradiva, …
Pod 14. - Potni stroški, dnevnice – stroški, ki jih povrnemo predstavnikom GZ na raznih
posvetih, sestankih…
Pod 15. - Skupščina gasilske zveze – gradivo občnega zbora, stroški prostorov, kulturni
program, pogostitev delegatov in gostov
Pod 16. - Udeležba na proslavah – razna praznovanja PGD in sosednjih GZ
Pod 18. - Osrednja vaja – stroški materiala, malica operativcem
Pod 19. - Tekmovanja – organizacija, tekmovalni prostor, stroški sodnikov, pokali
Pod 20. - Usposabljanje, izobraževanje – stroški z izobraževanjem predavateljev in
inštruktorjev
FINANCIRANJE GASILSKE ZVEZE PO OBČINAH
Način financiranja je sledeč:
22.400,00 € : 32 PGD = 700,00 EUR
OBČINA BRASLOVČE
OBČINA POLZELA
OBČINA TABOR
OBČINA VRANSKO
OBČINA ŽALEC

4.900,00 €
2.100,00 €
2.100,00 €
2.800,00 €
10.500,00 €
22.400,00 €

Žalec, 27. september 2019
Pripravil:
Rafael Hrustel

Predsednik GZ:
Edvard Kugler
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