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V A B I L O 
 
 
Na podlagi 18. člena Statuta GZ Žalec in sklepa upravnega odbora Gasilske zveze Žalec z dne 
25. 2. 2015 

s k l i c u j e m 

60. SKUPŠČINO GASILSKE ZVEZE ŽALEC 

ki bo v soboto, 21. marca 2015 ob 19.00 uri v Domu krajanov v Taboru. 
 

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

 delovnega predsedstva 
 zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika 
 verifikacijske komisije 

3. Poročila: 
 predsednika 
 poveljnika  
 blagajnika 
 nadzornega odbora 
 verifikacijske komisije 

4. Razprava po poročilih 
5. Sprejem programa dela GZ Žalec za leto 2015 
6. Sprejem finančnega plana GZ Žalec za leto 2015 
7. Beseda gostov 
8. Podelitev priznanj 
9. Zaključek Skupščine 

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

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

      Predsednik GZ Žalec: 
    Edvard KUGLER, VGČ org II. stopnje 
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Poročila organizacijsko področje za leto 2014 

 

Poročilo predsednika GZ Žalec za leto 2014 
 
Spoštovane gasilke, gasilci Gasilske zveze Žalec! 
 
Za nami je leto 2014, ki je bilo zelo pestro na različnih področjih, saj so nas prizadele naravne 
katastrofe, kot so žledolom in poplave, kjer smo gasilci vložili veliko truda in prizadevanj ter 
odrekanj, da smo pomagali našim krajanom ter občanom zagotoviti minimalne pogoje za 
preživetje, saj je bilo veliko cest neprevoznih in podrtih veliko električnih drogov in dreves.  
Narava je znova dokazala, kako nemočni smo proti njej, gasilci pa smo ponovno dokazali, da 
smo mi tisti, ki smo hitro in strokovno priskočili na pomoč. 
Ves ta naš trud in prizadevnost sta nas nagradila s srčnostjo Slovencev, ki so z različnimi 
dobrodelnimi akcijami zbrali preko 400.000 €. S temi sredstvi je GZ Slovenije kupila gasilsko 
in zaščitno opremo, naša društva so dobila protivrezne hlače, motorne žage in potopno 
črpalko. Na podlagi javno mnenjskih raziskav smo gasilci postali Delovna osebnost leta 2014 
v Republiki Sloveniji, prav tako smo postali gasilci osebnost leta 2014 v Nedeljskem dnevniku 
in Dnevniku. Ponosni smo tudi na priznanje Turistične zveze Slovenije, ki ga je v okviru akcije 
»Moja dežela – lepa in gostoljubna« prejelo PGD Ponikva v kategoriji »Gasilski domovi, 
zgrajeni po letu 1970«. 
 
Takoj po 59. Skupščini smo pričeli z realizacijo zastavljenih nalog in na koncu leta 2014 smo 
opravili pregled opravljenega dela. Organi in komisije Gasilske zveze Žalec so realizirale vse 
aktivnosti, ki smo jih potrdili na Skupščini.  
Upravni odbor se je sestal na petih sejah. Skozi vso leto so delale tudi vse komisije po 
področjih od veteranov, članic, mladine, zgodovine požarnega varstva, priznanj in odlikovanj, 
nevarnih snovi, prve pomoči, tehničnega reševanja, izobraževanja, naprav za zaščito dihal, 
zvez, komisije za tekmovanja, gasilsko tehniko in gasilstvo v gospodarskih družbah. Vsa 
zavzetost za aktivno sodelovanje članov komisij je pripomogla k temu, da se je program dela 
v celoti tudi izvedel. Naša GZ se je ponovno predstavila v okviru prireditve »Parada učenja« 
na tržnici v Žalcu. V  Medobčinski knjižnici v Žalcu v okviru prireditve »Utrip domoznanstva« 
se je naša zveza zelo dobro predstavila širši javnosti, vendar smo opazili, da je bil slab obisk 
članov PGD in PIGD iz naše GZ. V mesecu oktobru smo organizirali okroglo mizo na temo »ko 
zagori, pomoč potrebujemo vsi.«, za sogovornike smo povabili goste iz različnih področij, ki 
se ukvarjajo z ljudmi s posebnimi potrebami, in so v sproščenem pogovoru izmenjali svoja 
mnenja in izkušnje. 
V letu 2014 smo s pomočjo vseh županov spodnje Savinjske doline, ki združuje občine v GZ 
Žalec in GZ Prebold ter gasilci iz PGD Žalec pristopili k nabavi rabljene gasilske avtolestve - 
višine do 30 metrov. Vozilo je bilo slovesno predano v uporabo  na praznovanju Dneva 
gasilcev GZ Žalec, ki smo ga organizirali skupaj z gasilci iz PGD Polzela, kateri so praznovali 
110. obletnico delovanja.  
 
Tudi naš muzej GZ Žalec se nenehno dopolnjuje s slikovnim materialom naših društev, kajti 
dogodki, ki so se zgodili danes, so jutri zgodovina, zato je potrebno resno arhivirati naše 
delo. Negovati moramo zgodovino našega gasilstva v dolini, da bo še bolj prepoznavna in 
pregledna za vse obiskovalce, za to je v GZ Žalec najbolj zaslužna komisija za zgodovino 
požarnega varstva pod vodstvom Francija Čretnika. 



 
Veliko aktivnosti še vedno posvečamo mladim. Zavedamo se, da je potrebno našo mladino 
usmerjati, saj v času odraščanja nanjo pretijo različne skušnjave. 
Zato se izvajajo tečaji za preventivne značke »Preprečujmo požare«, tekmovanja, srečanja, 
družabne igre, kviz, orientacija in še bi lahko našteval. Možnosti je dovolj.  Za vso delo se 
moram zahvaliti mentorjem, ki vložijo veliko časa in truda v aktivnosti z mladimi, njihovo 
delo pa usmerja mladinska komisija GZ Žalec na čelu z Milanom Pustoslemškom. 
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 pod vodstvom Mirjane 
Lovrek je vse skozi skrbela, da so se naše članice izobraževale na različnih področjih, 
obnavljale znanje in se družile, tako na nivoju GZ Žalec kot GZ Prebold in tudi širše. 
 
Komisija, ki je tudi zelo aktivna, je komisija za delo s starejšimi gasilci in gasilkami. Ta komisija 
ima ugledno mesto, saj so pod to komisijo združeni vsi naši graditelji oziroma predhodniki, ki 
so osnovali in očuvali gasilstvo v naši dolini. Komisija pod vodstvom Janeza Kokovnika 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, …). 
 
Na GZ Žalec pa deluje tudi komisija za priznanja in odlikovanja, ki pod vodstvom Ivana 
Kotnika vso dobro opravljeno delo posameznih gasilcev primerno nagradi s priznanji in 
odlikovanji. Zavedati se je potrebno, da našim članom gasilskih organizacij veliko pomeni 
kakršno koli priznanje, saj je to spodbuda za delo v naprej, kljub težkim časom, ki so pred 
nami.  
 
Podano je bilo delo komisij na organizacijskem področju, seveda moram pohvaliti tudi delo 
komisij na operativnem področju, o tem delu pa bo več povedal poveljnik GZ Žalec David Krk.  
 
Naše tekmovalne ekipe so dosegle vrhunske rezultate na področju mladine (kviz, 
orientacije), mladinskih in članskih tekmovanjih, pokalnih tekmovanjih tako v naši zvezi, kot 
tudi v Savinjsko Šaleški regiji in celo na nivoju Gasilske zveze Slovenije. Imamo dvakratne 
državne prvake na tekmovanju (PGD Drešinja vas pionirji in mladinci) ter državne prvake v 
gasilskem kvizu – mladinci PGD Kapla-Pondor, poleg številnih drugih uvrstitev med 
najboljšimi. Za to gre zahvala vsem našim mentorjem, poveljnikom društev in drugim, ki so 
skrbeli, da so ekipe bile dobro pripravljene in dosegle tako lepe uspehe. 
 
Izobrazili smo veliko naših gasilcev, tako da se nam ni treba bati, da bi bile naše intervencije 
neuspešne. Za to gre zahvala tudi komisiji za izobraževanje in dobro usposobljenim 
predavateljem in inštruktorjem.   
  
Pa povedati je potrebno, da je naša dolina zelo dobro opremljena z gasilsko tehniko, kajti 
skoraj vsako leto katero od gasilskih društev v gasilski zvezi prevzame  novo vozilo, opremo 
ali celo obnovljen gasilski dom.  
 
 
 



Lani so bila nabavljena vozila: 

 PGD Žalec ALK rabljena 

 PGD Letuš GVC 24/50 rabljeno podvozje, nova nadgradnja 

 PGD Zabukovica GV GP1 

 PGD Drešinja vas GVM-1 

 PGD Vrbje PV-1 rabljeno 

 PGD Grajska vas PMB 
 
V letu 2014 je kar nekaj naših društev praznovalo visoke jubileje: 

 PGD Polzela - 110 let 

 PGD Grajska vas - 110 let 

 PGD Drešinja vas -100 let 

 PGD Zabukovica - 90 let 
 
Zahvala gre predvsem našim županom, občanom, krajanom in vsem posameznikom, ki imajo 
posluh za gasilstvo. 
 
Iz tega mesta bi se zahvalil vsem članom upravnega odbora, poveljstva, nadzornega odbora, 
predsednikom komisij in članom teh komisij za strpno, kvalitetno in konstruktivno delo v letu 
2014, v upanju, da bo delo v naši gasilski zvezi še naprej tako kvalitetno, kot je bilo do sedaj. 
 
Zahvala gre tudi vsem članov v gasilskih društvih za njihov trud in prizadevnost – hvala Vam.  
 
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

                  Predsednik GZ Žalec 
Edvard Kugler, VGČ ORG II. 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Koledar prireditev in dogodkov v GZ Žalec 2014 
 

pet 10. jan. 2014  Tečaj za zlato značko 2. del  

sob 11. jan. 2014  pričetek občnih zborov PGD v GZ Žalec  

 Tečaj za zlato značko - 3.del + zaključek  

tor 14. jan. 2014 Analiza pokalnega tekmovanja stare brizgalne SŠR- Braslovče 

pet 17. jan. 2014  Nadaljevalni tečaj 1-2014 - Liboje 

sob 18. jan. 2014  Tečaj za bolničarje  

sob 25. jan. 2014  Srečanje mladine GZ Žalec - Laško   

pet 7. feb. 2014  Posvet članic SAŠA in CE regije - Lokarje, Šentjur pri Celju  

pet 21. feb. 2014  Nadaljevalni tečaj 2-2014 - Žalec  

sob 8. mar. 2014 Predstava ob Dnevu žena - Andraž 

ned 9. mar. 2014 Pohod ob dnevu žena na Hom 

tor 11. mar. 2014 Seja poveljstva GZ Žalec - Andraž nad Polzelo 

sre 12. mar. 2014  Posvet veteranov GZ Žalec - PGD Kasaze-Liboje 

sob 22. mar. 2014  Zbor mladih GZ Žalec - Kulturni dom Polzela 

pet 28. mar. 2014  59. Skupščina GZ Žalec 

sob 5. apr. 2014  Delavnica za članice rože iz krep papirja 

čet 24. apr. 2014 Posvet sodnikov in mentorjev SŠR - Žalec 

sob 10. maj 2014  Posvet članic GZ Žalec 

 1. tekma liga mladine SŠR Velenje 

sob 17. maj 2014 državno tekmovanje mladine - Ormož 

sob 24. maj 2014 Državno člansko tekmovanje - Ormož 

 Slavnostna seja PGD Drešinja vas 

pon 26. maj 2014 Seja poveljstvo GZ 

sre 28. maj 2014 Seja upravni odbor GZ 

sob 31. maj 2014  100 letnica PGD Drešinja vas – prevzem GVM-1 

sob 7. jun. 2014  25 letnica PGD Zavrh pri Galiciji - razvitje prapora 

 Tekmovanje stare brizgalne SŠR - Kaplja vas 

 Članska liga GZ Žalec - Drešinja vas 

 Orientacija mladine GZ Žalec – Andraž, GPO Polzela 

pet 13. jun. 2014 Podelitev diplom za zaključene tečaje - Žalec 

sob 14. jun. 2014 Tekmovanje starejših GZ Žalec 2014 - Žalec 

 90 let PGD Zabukovica 

 Srečanje gasilskih enot rudnikov in  

energetikov Slovenije (GERES) - Zabukovica  2. tekma LIGA MLADINE SŠR - Prebold 

ned 15. jun. 2014  7. Piknik veteranov GZ Žalec v GPO Tabor - odpadel 

sre 18. jun. 2014 Izredna seja UO in POV GZ Žalec - Braslovče 

sob 21. jun. 2014 Članska liga GZ Žalec - Letuš 

 Srečanje članic in veteranov GZS - Šinkov Turn 

 Tekmovanje stare brizgalne SŠR - Gotovlje 

PGD Velika Pirešica - tekmovanje in veselica  

ned 22. jun. 2014 Članska liga GZ Žalec - Andraž nad Polzelo 

sob 5. jul. 2014 Pohod članic GZ Slovenije na Menino planino 

Tekmovanje starejših gasilk in gasilcev PGD Vrbje 

sob 12. jul. 2014 Letovanje mladine GZ Žalec - 1. skupina 

Tekmovanje stare brizgalne SŠR- Radmirje 

sob 12. jul. 2014 Letovanje mladine GZ Žalec - 1. skupina 



Tekmovanje stare brizgalne SŠR - Radmirje 

sre 16. jul. 2014 Letovanje mladine GZ Žalec - 2. skupina 

sob 26. jul. 2014 Tekmovanje stare brizgalne SŠR - Vransko 

sob 2. avg. 2014 Tekmovanje starejših gasilk in gasilcev PGD Kasaze-Liboje 

Srečanje mladine GZ Žalec - Menina planina 

sob 9. avg. 2014 Tekmovanje stare brizgalne SŠR - Braslovče 

sob 16. avg. 2014 Članska liga GZ Žalec - nočna tekma Gomilsko 

Hitrostno tekmovanje za prehodni pokal Zabukovice 

 Tekmovanje stare brizgalne SŠR - Šoštanj 

sob 23. avg. 2014  Pohod članic GZ Žalec in GZ Prebold 

 Razvitje mladinskega prapora PGD Levec 

 Članska liga GZ Žalec - Levec 

sob 30. avg. 2014 Članska liga GZ Žalec - Braslovče 

pet 5. sep. 2014 Pričetek tečaja za vodjo enote - Braslovče 

sob 6. sep. 2014 Tekmovanje po pravilih FIRECOMBAT v Grižah  

Regijsko tekmovanje v orientaciji - GZ Prebold  

ned 7. sep. 2014  Članska liga GZ Žalec - Polzela 

sre 10. sep. 2014 Seja UO in POV GZ Žalec  

sob 13. sep. 2014 Državno tekmovanje v orientaciji Sv.Jurij ob Ščavnici 

110 let PGD Grajska vas  

ned 14. sep. 2014  3. tekma LIGA MLADINE SŠR GZ Žalec in tekmovanje mladine GZ Žalec 

pet 19. sep. 2014 Predstavitev monografije 110 let gasilstva na Polzeli  

Slavnostna seja PGD Polzela  

sob 20. sep. 2014  4. tekma LIGA MLADINE SŠR Gorica ob Dreti 

 DAN GASILCEV GZ ŽALEC in 110 letnica PGD Polzela 

ned 21. sep. 2014 Dobrodelni koncert PGD Žalec za nakup avtolestve 

sob 27. sep. 2014 Izbirno tekmovanje GZS za mladinsko gasilsko olimpijado  

ned 28. sep. 2014 Člansko tekmovanje GZ Žalec - Levec 

sob 4. okt. 2014  Delavnice za članice - prva pomoč, uporaba gasilnih aparatov 

sob 11. okt. 2014  54. Srečanje veteranov GZ Žalec v Taboru 

Prevzem AC 16/50 PGD Letuš  

sob 18. okt. 2014  Kviz GZ Žalec – Velika Pirešica, GPO Žalec  

sre 22. okt. 2014 Okrogla miza GZ Žalec na temo oseb s posebnimi potrebami  

pet 24. okt. 2014 Nadaljevalni tečaj 3-2014 

pon 3. nov. 2014 Utrip domoznanstva - predstavitev GZ Žalec - Knjižnica Žalec  

čet 13. nov. 2014 Seja upravnega odbora GZ Žalec - Gotovlje  

sob 15. nov. 2014 Kviz mladine SŠ regije - Škale  

sob 22. nov. 2014 Državni kviz mladine - Črenšovci 

pet 12. dec. 2014  Tečaj za uporabnike radijskih postaj - specialnost 

sob 13. dec. 2014  Tečaj za uporabnike radijskih postaj - specialnost 
 

 
 
 
 
 
 



POROČILO PREDSEDNIKA MLADINSKE KOMISIJE ZA LETO 2014 
 
Naloge, ki so bile zapisane v programu dela MK GZ Žalec za leto 2014, so bile v celoti 
izpolnjene. Imeli smo 5 sestankov mladinske komisije GZ Žalec. Redno sem se udeleževal tudi 
sej upravnega odbora GZ Žalec. Prisoten sem bil na dveh sejah sveta Savinjsko Šaleške regije 
ter tudi na 5 sejah  MK Savinjsko Šaleške regije. Delo  komisije je potekalo brez težav, pa 
čeprav je bil program zelo natrpan. Člani komisije so izpolnili vse zadolžitve. Delo bo 
predstavljeno po posameznih aktivnostih. 
 
GASILSKA ORIENTACIJA 
Organizator tekmovanja GZ v orientaciji je bilo GPO Polzela. Tekmovanje je potekalo 
7.6.2014 v Andražu nad Polzelo.  Levji delež organizacije je prevzelo domače društvo, ki je 
tekmovanje odlično izpeljalo. Potekalo je v lepem vremenu. Nastopilo je 71 ekip, kar je ena 
manj kot leto prej. Prve tri uvrščene ekipe so imele pravico nastopa na regijskem 
tekmovanju, ki ga je organizirala GZ Prebold. Tekmovanje je potekalo v deževnem vremenu 
in je bilo kot priprava na državno tekmovanje, kjer je bilo dežja še več. Pravico za nastop na 
državnem tekmovanju, ki je bilo spet v Sv. Juriju ob Ščavnici, si je priborilo iz naše zveze 5 
ekip. Ekipe so na državnem tekmovanju, ki je bilo 13.9.2014 v Sv. Juriju ob Ščavnici, dosegle 
naslednje uvrstitve: 

  3. Andraž nad Polzelo pripravnice 
  5. Kapla-Pondor pripravnice 
14. Drešinja vas pionirke 
14. Arja vas mladinke 
27. Levec pionirji 

 
Vsem ekipam čestitam za dosežene uspehe, zahvaljujem pa se tudi organizatorjema PGD 
Andraž in GPO Polzela. 
 
GASILSKI KVIZ 
Kviz GZ Žalec se je odvijal 18. oktobra 2014 v OŠ Trje.  Organizatorja sta bila PGD Velika 
Pirešica in GPO Žalec. Tekmovalo je 27 ekip, ki so si priborile pravico tekmovanja na 
tekmovanjih GPO. Prve tri  ekipe iz vsake kategorije so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki 
je bilo 15. novembra 2014 v OŠ Škale. Pravico do nastopa na državnem tekmovanju v 
Črenšovcih  22. 11. 2014, sta si priborili dve ekipi iz naše zveze, ki sta dosegli odličen rezultat: 

1. Kapla-Pondor mladinci 
4. Šempeter pripravniki 

 
Ekipe iz PGD Kapla-Pondor so tako že tretje leto zapored osvojile prvo mesto na državnem 
kvizu. Enkrat v kategoriji pripravnikov in dvakrat v kategoriji mladincev.  
 
GASILSKA TEKMOVANJA 
V lanskem letu je bilo državno tekmovanje za mladino 17. Maja v Ormožu. Pravico do 
nastopa so imele ekipe ki so v letu 2013 na regijskem tekmovanju zasedle prva tri mesta. Iz 
naše zveze je tekmovalo 6 ekip. Rezultati so naslednji: 

1. Drešinja vas pionirji 
1. Drešinja vas mladinci 
5. Velika Pirešica pionirke 



6. Andraž pionirji 
14. Braslovče mladinke 
44. Kapla-Pondor mladinci 

 
Vsem nastopajočim ekipam iskrene čestitke, predvsem pa pionirjem in mladincem Drešinja 
vas ob osvojitvi  naslova državnih prvakov. 
 
V letu 2014 se je odvijalo že 9. pokalno tekmovanje Savinjsko Šaleške regije, kjer je 
sodelovalo iz naše zveze 34 ekip iz 14 društev. To je 10 ekip več kot leto prej.  Vsaka  gasilska 
zveza je organizirala po eno tekmo. Tretja pokalna tekma je bila hkrati tudi tekmovanje GZ 
Žalec in se je odvijala 14.9.2014 v Ločici ob Savinji v organizaciji PGD Andraž in GPO Polzela. 
Najboljši skupni rezultati  pokalnega tekmovanja SŠ regije 2014 so naslednji: 

1. Andraž pionirke 
1. Drešinja vas pionirji 
1. Braslovče mladinke 
1. Drešinja vas mladinci 
3. Velika Pirešica pionirke 
3. Andraž pionirji 

Čestitke ekipam za osvojena mesta. 
 
TEKMOVANJE GZ ŽALEC 
Na tekmovanju GZ Žalec je sodelovalo  skupaj 38 ekip mladine. Potekalo je 14. 9. 2014 V 
Ločici ob Savinji. Žal od vseh društev v zvezi kar 13 gasilskih društev ni imelo svoje ekipe, kar  
za društva, ki niso sodelovala, ni spodbudno. Razveseljujoče pa je, da so nekatera društva na 
tekmovanju, imela tri ali več ekip: Andraž, Polzela, Ponikva, Velika Pirešica in Vransko.  
 
Prva tri mesta so osvojili: 
 
Pionirji: 
1. Drešinja vas 
2. Andraž nad Polzelo 
3. Letuš 
 
Pionirke: 
1. Andraž nad Polzelo 
2. Velika Pirešica 
3. Parižlje Topovlje 
 
Mladinci: 
1. Drešinja vas 
2. Andraž nad Polzelo 
3. Velika Pirešica 
 
Mladinke: 
1. Braslovče 
2. Andraž nad Polzelo 
3. Polzela 



 
SREČANJE MLADINE 
MK GZ Žalec je v letu 2014 organizirala dve srečanji za mladino. Prvo je bilo kopanje v Thermani 
Laško  25.1.2014, kjer je plavalo kar 349 mladih iz zveze. Prisotnih je bilo kar precej mentorjev, 
tako da so bili otroci v varnih rokah.  Drugo srečanje pa je sledilo v mesecu avgustu - 2.8.2014 in 
sicer smo se podali v hribe. Z gasilskimi kombiji smo se odpeljali do koče na Bibi, naprej pa smo 
se, v lepem sončnem vremenu, odpravili peš proti vrhu Menine planine. Mladih pohodnikov je 
bilo preko 80. 
 
LETOVANJE 
MK GZ Žalec je lani organizirala letovanje za mladino, ki je bilo ponovno v Osilnici ob Kolpi, kamor 
se naša mladina rada vrača. Skupaj je letovalo 83 otrok.  Letovanje je potekalo v dveh skupinah, 
prva skupina se je odpravila tja od 12. do 16. julija, druga skupina pa od 16. do 20.7. Na tem 
letovanju se mladi srečajo z mnogo zaposlitvami. Animatorji jim pripravijo veliko aktivnosti. 
Mentorji jih redno spremljajo, da ne pride do kakšnih težav. 
 
DRUGE AKTIVNOSTI 
Zbor mladih je potekal na Polzeli v kulturnem domu. Udeležilo se ga je 20 društev. Organizator je 
bilo GPO Polzela. Predstavnike mentorjev mladine smo imeli tudi na posvetu mentorjev v Zrečah 
(3 udeleženci).  Ob praznovanju  Dneva gasilcev GZ Žalec na Polzeli smo imeli ešalon mladine. 
Mentorji smo imeli svoje srečanje v mesecu maju v planinskem domu  na Čreti. 
 
ZAKLJUČEK 
Moje mnenje je, da je bilo delo z mladimi v preteklem letu zelo uspešno. Število  udeležencev na 
posameznih aktivnostih se povečuje ali pa vsaj ostaja na isti ravni.  Zahvalil bi se mentorjem, ki 
spodbujajo mlade k delu v društvih, na posameznih aktivnostih pa skrbijo za njihovo varnost. 
Zahvalil bi se tudi strokovni sodelavki za njeno pomoč pri našem delu in potrpljenje. 
 
Še enkrat bi čestital vse ekipam za dosežene uspehe. Še posebej pa bi izpostavil  uspeh ekip 
pionirjev in mladincev iz Drešinje vasi za dvojno zmago na državnem tekmovanju, ekipe 
mladincev iz Kaple- Pondorja za zmago na državnem kvizu ter ekipe pripravnic iz Andraža za 
osvojeno tretje mesto na državni orientaciji. Potrebno je še povedati, da je ekipa mladincev iz 
Andraža zmagala tudi na prvi izbirni tekmi za gasilsko olimpijado, ki bo v letu 2015 in se je uvrstila 
na drugo izbirno tekmovanje, od koder zmagovalec bo zastopal Slovenijo na gasilski olimpijadi v 
tem letu. 
 
Z gasilskim pozdravom   NA POMOČ! 
                                                       Predsednik MK GZ Žalec: 
 Pustoslemšek Milan, GČ II.st. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Poročilo komisije za delo s članicami 
 
Leto je mimo in spet se lahko pohvalimo z naslednjimi dogodki in uspehi. 
 
Za začetek malo statistike: 
V Gasilski zvezi Žalec je bilo ob koncu leta 1076 gasilk (starejših od 18. let), od tega kar 47 novih. 
Dobile smo pa tudi 24 novih gasilk, ki so opravile tečaj za gasilko.  
Po činih je naša izobrazba naslednja: 

- 224 gasilk 

- 15 višjih gasilk 

- 24 NGČ 

- 4 GČ in 

- 4 VGČ org 
 
Po specialnostih: 

- 8 strojnic 

- 4 uporabnice dihalnih aparatov 

- 16 uporabnice radijskih postaj 

- 8 sodnic gasilskih in gasilsko športnih disciplin 

- 4 predavateljice 

- 26 bolničark 

- 13 informatičark 

- 22 mentoric mladine 

- 6 vodij članic 
 
Tudi tekmovale smo in dosegle naslednje rezultate: 
 
Na državnem tekmovanju sta našo zvezo zastopali dve ekipi: 
- članice A iz PGD Andraž so dosegle 12. mesto 
- starejše gasilke PGD Kapla Pondor pa 5. mesto 
  
Na tekmovanju GZ Žalec je sodelovalo: 
članice A 11 ekip, članice B 9 ekip, starejše gasilke 3 ekipe 
  
Spoštovane tekmovalke, na tem mestu čestitam vsaki posebej in vam želim obilo tekmovalnih 
uspehov in zadovoljstva tudi v prihodnje. 
 
A se nismo samo izobraževale in tekmovale.  
Članice GZ Žalec delujemo po programu, ki je bil potrjen na Skupščini. 
 
V letu 2014 smo realizirale naslednje dejavnosti: 

- Februarja smo šle na Posvet članic Savinjsko-Šaleške in Celjske regije v Lokarje. Posveta 
smo se udeležile z 21 članicami. 
 



 
 

- Na dan žena, po planu dela SA-ŠA regije smo bile povabljene na igro Kulturnega društva 
Andraž. Igro si je ogledalo 85 članic. 
 

 
 

- Vsako leto Planinsko društvo Zabukovica prireja pohod žena na Hom. Članice GZ Žalec 
smo se ga udeležile z 19 članicami in GZ Žalec je pohodnice nagradila s sladkim darilcem.  
 

 
- 29. Marca 2014 smo se s 16 članicami udeležile posveta, ki ga je pripravil Svet članic GZ 

Slovenije v Preboldu. 
 



- 30. Marca 2014 se je 23 članic na povabilo GZ Šaleške doline udeležilo gledališke 
predstave Špas teatra. 
 

- Gasilke rade ustvarjamo in vsaka od nas nekaj zna. Naša Kolegica Dragica KOKOVNIK je z 
veseljem delila svoje znanje in spretnosti na delavnici izdelave rožic iz krep papirja, ki smo 
jo priredile 4. aprila 2014 v PGD Ložnica. Odziv je bil presenetljiv, 41 članic. Pohvala 
članicam gostujočega društva, saj so nas na koncu presenetile z izjemno pogostitvijo. 
 

 
 

- Ker smo tudi radovedne in željne znanja, smo 10.5.2014 v PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik 
pripravile posvet na temo »Dobri medsebojni odnosi, garancija za uspešno sodelovanje. 
Tudi tukaj smo porabile domačo silo. Savina Naraks se je odzvala našemu povabilu in nam 
predala nasvete za boljše vsestransko sodelovanje. Tudi tokrat moram pohvaliti gostujoče 
članice. Pogostitev je bila odlična! 
 

 
 

- 31. maja sem se udeležila posveta predsednic in namestnic regij na Gorenjskem v 
organizaciji Sveta članic GZS.  
 

 
 



- 21. Junija se je ena članica naše GZ udeležila prvega medgeneracijskega srečanja članic in 
veteranov Gasilske zveze Slovenije v organizaciji PGD Šinkov turn. 
 

- 5. Julija je več kot 60 naših gasilk udeležilo pohoda Gasilske zveze Slovenije na Menino 
planino, ki ga je organizirala GZ Kamnik. 
 

- 23. Avgusta smo bile organizatorke pohoda članic GZ Žalec in GZ Prebold. Letos smo 
izbrale pohod po ravnem. Dobile smo se v PGD Šempeter. Zjutraj so nam gostujoče 
članice pripravile okusno pogostitev. Okrepčane in dobre volje smo se odpravile do 
Savinje in ob njej hodile do jezera v Vrbju, ga obhodile in krstile vse, ki so bile na pohodu 
prvič.  
 

 
 

- V mesecu požarne varnosti smo se 4. oktobra zbrale v PGD Letuš na posvetu s temama: 
-Prva pomoč in uporaba ročnih gasilnih aparatov  

Predsednica komisije za prvo pomoč Lidija Krk nam je pripravila zanimivo predavanje o: 
- kako prepoznati infarkt ter prva pomoč 
- življenje s sladkorno boleznijo 
- epileptični napad in božjast 

 Na koncu smo si vse pogumne zmerile krvni sladkor.  
Pripravnika za inštruktorja pa sta nam pokazala različne ročne gasilne aparate in njihovo 
uporabo, mi pa smo praktično preizkusile njihovo uporabo.  
 

 
 
Sledilo je srečanje gasilk GZ Žalec in GZ Prebold. Tokrat so bile organizatorke gasilke GZ Prebold. 
Iz naše zveze se je srečanja udeležilo preko 100 članic 



 
 
Tri  članice smo se udeležile dvodnevnega posveta predsednic komisij za članice v Murski Soboti, 
dve kot udeleženki, Savina Naraks pa je predavala.  

 

 
 

Po napornem letu se prileže sproščujoča delavnica. Gostiteljice so bile članice PGD Levec. Izbrale 
smo temo:»Spoznavanje zdravljenja notranjih organov z zvoki«, ki nam jo je prestavil Peter 
Sternad.  
 
Kot vidite, smo zelo aktivne. Poleg navedenega smo se udeleževale vseh jubilejev društev, 
sosednjih gasilskih zvez, dneva gasilcev GZ Žalec na Polzeli in povsod, kamor so nas povabili. Naše 
delo smo predstavile tudi v Medobčinski matični knjižnici, kjer se je predstavila Gasilska zveza 
Žalec.  
Žal pa so tudi društva, kjer se članice ne udeležujejo našega programa. Predstavnice GPO-jev smo 
se zadolžile, da preverimo kaj je razlog neudeležbe in skušamo najti vzrok in rešitev, da bodo 
članice povsod aktivne. 
Plan dela komisije za delo s članicami Gasilske zveze Žalec za leto 2015 je tudi že pripravljen. Čaka 
nas naporno, a zanimivo leto. Naša zveza bo praznovala 60 let in tudi članice bomo pripomogle k 
lepšemu praznovanju. 
Članice komisije; Dragica Goropevšek, Renata, Dragica Skornšek, Anica in jaz se bomo tudi v 
bodoče trudile, da se boste rade udeleževale dejavnosti, ki jih pripravljamo za vas. Naša karavana 
bo potovala po celi zvezi in vsako društvo pride na vrsto za gostovanje.  
Na koncu poročila se zahvaljujem vodstvu Gasilske zveze Žalec za podporo pri našem delovanju, 
predavateljem, gostiteljem in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da smo članice svoj plan dela 
realizirale v celoti in uspešno.  
 
Na pomoč! 

Predsednica komisije za delo s članicami 
Mirjana LOVREK, VGČ org. 1.st. 



POROČILO O DELU VETERANK IN VETERANOV 
ZA LETO2014 

 
 
 Komisija za veterane pri GZ Žalec je v letu 2014 imela štiri sestanke. Na sestankih smo pregledali 
plan dela in planirane dejavnosti. V GZ Žalec je trenutno 516 veterank in veteranov v 32 PGD in 1 
PIGD. 
 
 Že v mesecu marcu je bil organiziran posvet na temi: program dela komisije GZ Žalec in zdrava 
prehrana v tretjem življenjskem obdobju. Posvet je bil v PGD Kasaze-Liboje in je bil zelo dobro 
obiskan. 
V mesecu juniju je bil organiziran piknik v Taboru, ki pa je zaradi premalo prijavljenih (47) 
odpadel. Komisija je bila zelo razočarana in je ugotovila, da nekatera PGD svojih veteranov sploh 
niso obvestila.  
V oktobru pa je bilo 54. srečanje veterank in veteranov GZ Žalec  v Domu krajanov v  Taboru. 
Udeležilo se ga je preko 200 veterank in veteranov. Postrežba in kulturni program je bil v 
organizaciji PGD Tabor –Ojstriška vas za kar jim gre vsa pohvala.  
 
Na tekmovalnem področju pa je bilo tudi zelo pestro. Skozi vse leto smo bili prisotni na 
tekmovanjih GZ Žalec, SŠ regije, GERES in GZ Slovenije.  
Tekmovanja pa so organizirala naslednja društva: stare ročne in motorne brizgalne PGD 
Braslovče PGD Gotovlje in PGD Vransko, skupaj je bilo v tem sklopu sedem tekmovanj.  
Za starejše gasilce in gasilke: PGD Vrbje, PGD Kasaze –Liboje in PGD Zabukovica.  
Na tekmovanju GZ Žalec, ki je bilo s sklopu tekmovanja GERES PGD Zabukovica je sodelovalo 
deset ekip: PGD Dobriša vas –Petrovče, Drešinja vas, Grajska vas, Kapla –Pondor, Kasaze –Liboje, 
Letuš, Polzela, Ponikva, Ložnica in Žalec. V pokalnem tekmovanju GZ Slovenije pa so sodelovale 
enote PGD Drešinja vas, Polzela in Žalec. 
 Veteranke in veterani smo se udeležili Florjanovih maš, raznih proslav in obletnic, ob Dnevu 
gasilcev GZ Žalec in 110 letnici PGD Polzela smo imeli svoj ešalon. 
 
Kot predsednik komisije pa sem bil na vseh sejah GZ Žalec in SŠR. Bil sem na predstavitvi GZ Žalec 
v knjižnici Žalec. Bil sem na srečanju veteranov in veterank GZ Prebold v Sv. Lovrencu, GZ Šmarje 
pri Jelšah v Podčetrtku in GZ Šaleške doline v Šoštanju. Udeležil sem se posveta predsednikov 
komisij za veterane GZ Slovenije v izobraževalnem centru na Igu pri Ljubljani. Posvet je trajal kar 
šest ur. 
 
 Na koncu bi se rad zahvalil članici in članom komisije za veterane, PGD Ojstriška vas – Tabor za 
pomoč pri srečanju veteranov, PGD Kasaze-Liboje za pomoč pri posvetu veteranov, PGD 
Zabukovica za pomoč pri tekmovanju veteranov GZ, vodstvu GZ Žalec ter strokovni sodelavki za 
vsa administrativna dela. 
 
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
 
                                                           Predsednik komisije za veterane GZ Žalec: 
                                                                                     Janez Kokovnik, GA II.st. 
 
 
 
 
 



POROČILO O DELOVANJU  
KOMISIJE ZA ZGODOVINO POŽARNEGA VARSTVA ZA LETO 2014  

 
Komisija za zgodovino požarnega varstva je svoje delo in naloge aktivno in uspešno izvedla po 
načrtovanem petletnem programu (2013-2018), kateri je bil sprejet in potrjen od strani članov 
komisije kot tudi na seji upravnega odbora GZ žalec ter na Skupščini zveze. 
Komisija je imela 2. Sejo dne 27.11.2013, na katero so člani komisije soglasno potrdili razčlenjen 
program dela za leto 2014. V delo in naloge komisije je zajeto celotno področje gasilske 
dejavnosti in to vseh PGD in PIGD, GZ Žalec, Savinjsko Šaleške regije kot naše krovne organizacije 
GZ Slovenije. 
Delo in naloge članov komisije so se izvajale skozi tekoče leto 2014. Lahko rečem, da dokaj 
uspešno, za kar so vidni tudi rezultati dela, to je zbrano celotno gradivo. 
V letu 2014 smo zbrali številno foto kroniko – oplemeniteno s pisnim gradivom – to je 
preglednimi in vzornimi zapisi vseh pomembnih dogodkov iz celotnega gasilskega področja v letu 
2014. Gradivo bo v celoti pregledno in nazorno arhivirano v letu 2015 on kot takšno razporejeno 
na za to določenem mestu v našem gasilskem muzeju – bogati zakladnici kulturne gasilske 
dediščine GZ Žalec. 
Mislim, da je izbrana pravilna oblika in metoda dela komisije in to naj bi bila vseskozi posvečena 
temeljnemu cilju, to je zbiranju gradiva novejše zgodovine – kronike na vseh gasilskih področjih v 
foto kroniki in pisnem gradivu, kot tudi zbiranju še vsega neraziskanega gradiva, ki se še v mnogih 
primerih nahaja odmaknjeno – založeno, lahko rečem pozabljeno pri nekaterih gasilskih društvih. 
V upanju in želji, da bo to za visoko spoštovano bogato zgodovino gasilstva na Slovenskem tudi 
našlo pravo mesto na ogled širši množici. 
Kot dopolnitev programa komisije smo pred nekaj leti vključili še požarno reševalne akcije – 
intervencije, saj je to naše, poudarjam, glavno poslanstvo v naši družbi, v kateri smo še vse 
premalo cenjeni in spoštovani, glede na naše opravljanje požrtvovalnega nesebičnega humanega 
dolgoletnega (več kot stoletnega) dela v gasilski službi. 
Gradiva požarno-reševalnih akcij imamo še vedno premalo, zato bomo morali vsi skupaj za to 
odgovorni zbiranju gradiva v obliki zapisov, člankov, fotografij in ostalega posvetiti še več 
pozornosti, aktivnosti. Le tako bomo lahko nadgradili in obogatili že zbrano muzejsko zbirko, 
katero so nam zapustili naši pionirji in staroste gasilstva v GZ Žalec. 
Da je bilo v letu 2014 delo dokaj uspešno, gre zahvala aktivnim članom komisije in pa strokovni 
sodelavki Sabini Sorčan za administrativno pomoč pri delu komisije. Zahvala pa tudi tistim 
gasilskim društvom, ki so se s svojim delom vključili v program dela komisije. Zahvala pa tudi 
vodstvu GZ Žalec za njihovo sodelovanje in razumevanje tako pomembne dejavnosti – zgodovine 
gasilstva, ki naj bo vsem gasilkam in gasilcem v ponos in spoštovanje. 
V delo komisije je bilo v letu 2014 vloženih preko 140 ur. 
V letu 2014 si je kar nekaj skupin ogledalo gasilski muzej GZ Žalec. Članice in člani ter mladina iz 
raznih društev v Sloveniji. Muzej so obiskale tudi skupine šolske mladine. Lahko rečem, da je 
gasilski muzej postal osrednja turistična gasilska točka v Spodnji Savinjski dolini. 
V želji in upanju, da bomo s tako obliko aktivnosti nadaljevali tudi v letu 2015, zavedajoč se 
sprejete izvoljene funkcije s sprejetimi dolžnostmi aktivnega dela kot člana komisije za zgodovino 
požarnega varstva GZ Žalec. 
Vsi skupaj smo lahko veseli, da je končno tudi naš gasilski muzej – zakladnica z bogato gasilsko 
kulturno dediščino našel svoje mesto v širšem prostoru na kulturno turističnem področju v 
občinah Spodnje Savinjske doline in tako v bodoče le ne bo »služil samemu sebi«! 
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
  

Predsednik komisije za zgodovino požarnega varstva GZ Žalec: 
Franci Čretnik, GČ II.st.          



Poročila operativno področje za leto 2014 

 
POROČILO POVELJNIKA GZ ŽALEC ZA LETO 2014 

 
Spoštovani gostje, cenjene gasilke in gasilci. 
Na postavljeno vprašanje, kakšno je bilo leto 2014 za operativne člane v Gasilski zvezi Žalec, 
lahko odgovorim z eno besedo – delovno. To dokazujejo tudi številke in včasih se vprašam, ali 
lahko svoje delo še izboljšamo in kje so meje našega dela. Čeprav smo prostovoljci, imamo vsak 
svoje službe, obveznosti in družine. Menim, da smo tudi v letu 2014 dokazali, da smo zaupanja 
vredna organizacija. Ne nazadnje so nam to potrdili tudi razni mediji z dodelitvijo laskavih 
naslovov osebnosti leta. Veliko rajši bi bili v ozadju in imeli manj opravka z naravnimi in drugimi 
nesrečami. Na žalost pa nam narava ne prizanaša in lansko leto je svojo moč pokazala v obliki 
žledoloma. 
Z zadovoljstvom lahko poročam, da je sodelovanje 32 PGD in 1 PIGD  v Gasilski zvezi Žalec dobro. 
Delo v društvih je bilo usmerjeno v stalno operativno pripravljenost, v nudenje pomoči tistim, ki 
so jo potrebovali, v izobraževanja in usposabljanja, tekmovanja, vzdrževala se je gasilska tehnika 
in oprema, izvajala so se dela na preventivnem področju.  
Za uspešno delovanje pa so poleg prizadevnega dela članstva pomembna tudi finančna sredstva, 
zato se iskreno zahvaljujem lokalnim skupnostim na čelu z župani vseh petih občin. Prepričan 
sem, da smo operativni gasilci dokazali, da znamo in zmoremo uspešno delovati na operativnem 
kot tudi preventivnem področju.  
 
Svoje poročilo pa bom v nadaljevanju razdelil na naslednja področja: 

 intervencije 

 strokovno usposabljanje 

 gasilska tekmovanja 

 preventivna dejavnost  

 delo ostalih komisij in 

 zaključek 
 
Intervencije 
Leto, ki je za nami, je zaznamovala naravna nesreča v obliki žleda, ki je dodobra zaznamovala tudi 
delo operativnih gasilcev v naši Gasilski zvezi. Intervencija se je na posameznih območjih pričela 
že 31. januarja in je bila zaključena 11. februarja.  
V intervenciji je sodelovalo 28 naših društev. Poleg posredovanj na našem območju pa smo 
sestavili še ekipo gasilcev z agregati in vozili za pomoč v GZ Zgornje Savinjske doline in ekipo 40 
gasilcev z ustrezno tehniko za pomoč v GZ Šaleške doline.   
Skupno število intervencij v letu 2014, kjer so sodelovale naše enote, se je ustavilo pri številu 
157, vseh dogodkov na območju GZ Žalec pa je bilo 239. Pri vseh intervencijah v letu 2014 ni bilo 
zaznati večjih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti. V vseh primerih je bil odziv operativnih 
gasilcev hiter in učinkovit.  Pri izvajanju intervencij k sreči ni prišlo do poškodb operativnih 
gasilcev. 
Poleg odpravljanja posledic žledu so tako kot v preteklih letih tudi lani naši gasilci skrbeli za 
izvajanje intervencij v skladu z alarmnimi načrti posameznih občin. Prevažali so vodo, odpirali 
vrata stanovanj in še kaj. 
 
V nadaljevanju pa je v priloženi tabeli razvidna izvedba posameznih intervencij in primerjava z 
letom 2013: 

 



Vrsta intervencije Leto 2013 Leto 2014 

Skupno število intervencij  214 239 

Požari v naravnem okolju 31 13 

Požari na objektih  34 40 

Požari na prometnih sredstvih 11 3 

Drugi požari (komunalni zabojniki, kmetijski stroji,…) 3 1 

Prometne nesreče 59 88 

Delovne in rudniške nesreče 5 3 

Nesreče z nevarnimi snovmi 10 9 

Zaprosila za tehnično pomoč 19 9 

Močan veter, poplave, snegolomi, zaledenitve, visok sneg, 
toča, plazovi 

24 4 

Poplave, poplave meteorne vode 12 20 

Žled / 29 

Iskanje pogrešanih oseb, pomoč obolelim osebam 3 3 

Nenačrtne motnje oskrbe z elektriko, vodo, prekinitve 
prometa, NUS 

7 11 

Drugi dogodki  8 6 

 
Drugi dogodki: nesreče v železniškem prometu, sproščanje nevarnih plinov, nesreče pri športnih 
in drugih aktivnostih, visoki sneg, močan veter. 
 
Za opravljeno delo izrekam vsem operativnim članom iskreno zahvalo, saj ste s svojim delom 
pomagali ljudem v nesreči in s svojim ukrepanjem in strokovnim znanjem pripomogli k 
zmanjšanju posledic nesreč. 
 
Strokovno usposabljanje 
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.  
Na osnovi potreb posameznih društev se je na začetku leta pripravil razpis izobraževanj na GZ 
Žalec, katerega smo v celoti izpolnili. Na nivoju GZ Žalec sledimo potrebam naših društev z 
organizacijo tečajev. Želeli bi si, da bi bilo tako tudi na nivoju GZS kjer je kar nekaj društev izpadlo 
iz sistema specialističnega usposabljanja ( IDA, NS, TRE, GNP, usposabljanje za motorno žago…). 
Razna obnovitvena usposabljanja za posamezna specialistična področja morajo postati stalnica v 
našem usposabljanju, zato je potrebno zagotoviti zadostno število prostih mest. S spremenjenim 
sistemom prijav in posledično plačilom nastalih stroškov za neudeležbo na tečajih se je sprostilo 
nekaj mest, je pa res, da je včasih težko poiskati zamenjavo v zadnjem hipu. 
Postavljeni kriteriji niso namenjeni oteževanju na poti usposabljanja, ampak so namenjeni 
izboljšanju strokovne usposobljenosti posameznega operativnega člana, saj bomo le tako v 
bodoče kos vsaki zastavljeni nalogi. V letu 2014 smo v nadaljevalnem tečaju uvedli zahtevo po 
veljavnem zdravniškem pregledu. Dejansko s tem društva po opravljenem tečaju pridobijo 
pravega operativnega gasilca. 
Pomemben segment usposabljanja predstavljajo tudi številne opravljene vaje v posameznih 
društvih in GPO, ki so bile podprte z ustreznimi dokumenti.  



Za kvalitetno delo je potrebno pohvaliti komisijo za strokovno vzgojo, predvsem pa inštruktorje, 
predavatelje in strokovno sodelavko Sabino. V nadaljevanju je iz priložene tabele razvidna 
udeležba na posameznih tečajih v organizaciji GZ Žalec ali GZS: 
 

ŠTEVILČNI PREGLED OPRAVLJENIH TEČAJEV V LETU 2014 
 

  
OSNOVNI TEČAJ 33 

NADALJEVALNI TEČAJ 85 

TEČAJ ZA VODJO ENOTE 21 

TEČAJ ZA UPORABNIKA RADIJSKIH POSTAJ 42 

TEČAJ ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO 68 

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul A 2 

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul B 1 

TEČAJ ZA UPORABNIKA DIHALNEGA APARATA  45 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA UPORABNIKE DIHALNEGA APARATA 18 

TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA 5 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA 2 

TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI 2 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI 8 

TEČAJ ZA BOLNIČARJA 37 

OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM 3 

TEČAJ ZA INFORMATIKA 2 

TEČAJ ZA PREDAVATELJA 1 

TEČAJ ZA INŠTRUKTORJA 2 

TEČAJ ZA VODJO ČLANIC 3 

TEČAJ ZA MLADINO ZA ZLATO ZNAČKO PREPREČUJMO POŽARE 25 

USPOSABLJANJE BOLNIČARJEV 41 

SKUPAJ 446 
 
 
 

Gasilska tekmovanja 
Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za preverjanje in pridobitev strokovne in fizične 
sposobnosti gasilcev, za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih 
gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. V proces 
gasilskih tekmovanj je skozi različne starostne kategorije vključeno večje število našega članstva. 
V tekmovalnem procesu imajo pomembno vlogo mentorji in sodniki, zato smo za njih organizirali 
posvet.  
V letu 2014 se je z izvedbo Državnega tekmovanja za Memorial Matevža Haceta zaključil ciklus 
memorialnih tekmovanj, na katerem so vidne rezultate dosegle tudi tekmovalne enote iz naše 
GZ.  



Tekmovanje GZ Žalec v letu 2014 smo organizirali v Levcu za člane in članice A in B, tekmovanje 
mladine pa v Ločici ob Savinji in je bilo združeno s pokalnim tekmovanjem mladine SŠR. 
Tekmovanje starejših gasilcev in gasilk je potekalo v sklopu tekmovanja GERES v Žalcu. Na 
članskem tekmovanju je nastopilo 58 enot, na tekmovanju mladine 36 enot iz samo 18 PGD, kar 
je zaskrbljujoč podatek. Tekmovanja starejših pa se je udeležilo 10 enot. 
V okviru GZ Žalec je potekalo tudi ligaško tekmovanje članov in članic. Organizatorji tekmovanj so 
bili: PGD Drešinja vas, PGD Letuš, PGD Levec, PGD Gomilsko,  PGD Braslovče in PGD Polzela. 
Tekmovanje v Andražu pa je zaradi opravičenih razlogov odpadlo. Posamezni organizatorji so 
tekmovanja izvedli na visokem nivoju. 
V letu 2014 je potekalo tudi prvo izbirno tekmovanje za gasilsko olimpijado na Poljskem. Uspešno 
so nastopili mladinci PGD Andraž, ki so se uvrstili v nadaljnje priprave.  
V sklopu praznovanja 90. obletnice PGD Zabukovica je na stadionu v Žalcu potekalo vsakoletno 
srečanje gasilskih enot rudnikov in energetikov Slovenije – GERES. Tudi na tem tekmovanju so se 
enote iz naše GZ odlično odrezale. 
Na nivoju SŠR je potekalo tudi pokalno tekmovanje starih ročnih in motornih brizgaln. V naši GZ 
so takšno tekmovanje izvedli v PGD Gotovlje, PGD Braslovče in PGD Vransko. 
Požrtvovalnim organizatorjem vseh tekmovanj GZ in ligaških tekmovanj in komisiji za tekmovanja 
GZ Žalec se za opravljeno delo najlepše zahvaljujem. V nadaljevanju pa so predstavljeni 
najpomembnejši rezultati posameznih tekmovanj. 
 

REZULTATI ENOT IZ GZ ŽALEC NA GASILSKIH TEKMOVANJIH VIŠJEGA RANGA V LETU 2014 
 
DRŽAVNO TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI ZA MLADINO 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DRŽAVNO TEKMOVANJE V GASILSKEM KVIZU ZA MLADINO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
POKALNO TEKMOVANJE GZ SLOVENIJE 2014  

 šest oz. sedem tekmovanj 

 sodelovala 3 gasilska društva 
 
 
 
 

3. Andraž nad Polzelo pripravnice 

5. Kapla Pondor  pripravnice 

14. Drešinja vas pionirke 

14. Arja vas mladinke 

27. Levec pionirji 

1. Kapla Pondor  mladinci 

4. Šempeter pripravniki 

Drešinja vas Starejši gasilci 

Žalec Starejši gasilci 

Polzela Starejši gasilci 



 
DRŽAVNO TEKMOVANJE ORMOŽ 2014 

1. Drešinja vas pionirji 

1. Drešinja vas mladinci 

5. Velika Pirešica pionirke 

5. Andraž nad Polzelo člani A 

5. Kapla-Pondor starejše gasilke 

6. Andraž nad Polzelo pionirji 

8. Levec člani B 

12. Andraž nad Polzelo članice A 

14. Braslovče mladinke 

23. Dobrovlje Člani A 

44. Kapla-Pondor mladinci 

 
IZBIRNO TEKMOVANJE ZA GASILSKO OLIMPIJADO 

1. Andraž nad Polzelo Mladinci 

11. Drešinja vas mladinci 

 
POKALNO TEKMOVANJE MLADINE SŠ REGIJE 2014 – uvrstitve med najboljše 3 

 štiri tekmovanja, navedene ekipe so bile vsaj na treh tekmovanjih 

 sodelovalo 34 ekip iz 14  gasilskih društev 
 

 
 

 

 
 
 

             
 

             
 
 
 

1. Andraž pionirke 

1. Drešinja vas pionirji 

1. Braslovče mladinke 

1. Drešinja vas mladinci 

3. Velika Pirešica pionirke 

3. Andraž pionirji 



POKALNO TEKMOVANJE STARIH BRIZGALN SŠ REGIJE 2014 
 sedem tekmovanj 

 
 
 
 
 

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

 pregled ročnih gasilnih aparatov za krajane, 

 meritve in preizkus delovanja hidrantov in opreme v hidrantnih omaricah, 

 tlačni preizkus cevi, 

 obisk učencev OŠ in malčkov v vrtcih 

 preglede hmeljskih sušilnic 
Sigurno pa k dobremu preventivnemu delu in požarni varnosti pripomore tudi številno članstvo, 
ki je vključeno v razne oblike dela v posameznih PGD. 
 
Delo ostalih komisij 
Komisija za gasilsko tehniko 
Pred nami je novo obdobje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme do leta 2018, ki pred 
nas postavlja nove izzive. Plan nabav se je pripravil po posameznih GPO in posredoval na GZS. 
Izdaja soglasij za nabavo posameznih vozil in opreme je potekalo tekoče tako, da so se lahko 
društva prijavila na razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih 
vozil. Prav tako so se izdala pozitivna mnenja k nabavi določene opreme sofinancirane s strani 
URSZR društvom, ki so praznovala visoke jubileje. Ocenjujem, da so gasilska vozila in ostala 
zaščitna oprema na primernem nivoju, bo pa v bodoče vsekakor potrebno nadaljevati vsaj z istim 
tempom nabav in posodobitev. Na paradi učenja v Žalcu se je predstavilo eno izmed najnovejših 
vozil, skupaj z ostalimi komisijami pa smo sodelovali na Utripu domoznanstva v Knjižnici Žalec. 
 
Komisija za gasilstvo v gospodarskih družbah 
Izjemno težke razmere v podjetju otežujejo delo edinemu še delujočemu PIGD v GZ Žalec. 
Društvo deluje po svojih najboljših močeh, žal jim na GZ Žalec ne moremo pomagati drugače kot 
s strokovno in tudi moralno podporo. Komisija je pridobila ažurirani seznam objektov z 
nameščenimi sončnimi elektrarnami, ki se je posredoval posameznim društvom in pričela je s 
popisom gospodarskih subjektov, ki so zavezani za pripravo požarnega načrta.  
 
Komisija za radijske zveze 
Skozi celo leto se redno opravljajo tedenski preizkusi delovanja UKW radijskih zvez. Komisija je  
pripravila nov radijski imenik za GZ Žalec. V letu 2014 smo zopet prejeli nekaj sredstev radijskih 
zvez, ki pa še zdaleč ne nadomeščajo iztrošene in uničene opreme kaj šele, da bi se stanje 
izboljšalo. Tako je opremljenost operativnih gasilcev s pozivniki v nekaterih sredinah še vedno 
kritično. To težavo v posameznih društvih rešujejo z uvedbo vzporednega alarmiranja z različnimi 
dodatnimi sistemi, ki pa jih je žal potrebno plačevati.  
 
 
 

1. Požarna bramba Vransko Ročne brizgalne - moški 

1. Kapla Pondor Motorne brizgalne - ženske 

2. Letuš Ročne brizgalne - moški 

3. Braslovče Ročne brizgalne - moški 



Komisija za prvo pomoč 
Člani komisije za prvo pomoč so bili prisotni na vseh tekmovanjih v organizaciji GZ Žalec (mladina, 
člani, Geres),  na orientaciji in kvizu mladih GZ,  na praznovanju dneva gasilcev GZ Žalec na 
Polzeli. Sodelovali so na posvetu za članice v Letušu. Pripravili so vsakoletno delavnico za 
bolničarje, katere je udeležilo 41 gasilcev – bolničarjev.  Na letovanju mladine sta mlade vseskozi 
spremljala bolničarja, vsak v svojem terminu. V mesecu maju je komisija pripravila predstavitev 
dela gasilcev – bolničarjev na paradi učenja v Žalcu in sodelovala na Utripu domoznanstva. 
 
Komisija za tehnično reševanje 
Člani komisije so se sestali in pripravili plan dela za leto 2015.  Komisija bo izvedla več različnih 
delavnic in pričela z bolj poglobljenim sodelovanjem z GEŠP. Člani komisije so se udeležili 
različnih aktivnosti kot so:  

- usposabljanje gasilcev za ukrepanje ob prometnih nesrečah – HRS ( 2 člana ) 
- posvet TRE v Postojni ( 3 članov ) 

 
Komisija za  naprave za zaščito dihal in komisija za ukrepanje ob nevarnih snoveh 
Komisiji se v letu 2014 formalno nista sestali. Sta pa to področji, katerim bo v letošnjem letu 
potrebno nameniti več pozornosti. Osnovna oskrba in pregled IDA je potrebno redno vršiti že v 
matičnih enotah, z nevarnimi snovi pa se praktično srečujemo skoraj na vsaki intervenciji. 
 
Komisija za nabavo ALK 
Večkratni pogovori z župani občin v Spodnji savinjski dolini so prinesli željen rezultat v okviru 
razpoložljivih finančnih sredstev. Tako je imenovana komisija izmed več možnosti po ustreznem 
pregledu in preizkusu vozila v Nemčiji našla primerno vozilo. Skupaj s PGD Žalec se je pripravila 
ustrezna dokumentacija za razpis, uredile so se formalnosti glede prihoda vozila in kar je 
najpomembnejšem, zagotovila so se finančna sredstva. Vozilo se je slavnostno prevzelo na 
praznovanju Dneva gasilcev GZ Žalec na Polzeli. Ocenjujemo, da bo to vozilo v operativni rabi 
nadaljnjih 15 let. 
  
Zaključek 
Na koncu se želim zahvaliti vsem operativnim gasilcem za požrtvovalno in vestno izpolnjevanje 
nalog gasilske službe, posameznim občinam in njihovim županom za dobro sodelovanje in 
podporo pri našem delu. 
 
Vsekakor pa je potrebno opozoriti in tudi spodbuditi vodstva v posameznih PGD za večjo 
aktivnost pri pridobivanju in usmerjanju mladih v gasilske vrste. Mladina je naša bodočnost.  
 
Vsem, ki ste pripomogli k našim skupnim uspehom, se še enkrat iskreno zahvaljujem in vas vse 
pozdravljam z gasilskim pozdravom 

NA POMOČ! 
       Poveljnik GZ Žalec: 

David KRK, VGČ II.st. 
 
 
 
 
 
 
 
 



POROČILO KOMISIJE ZA TEKMOVANJA 
 
 
V letu 2014 smo imeli v planu štiri večje zadolžitve in to so bile: organizacija tekmovanj GZ Žalec 
za mladino, za starejše gasilke in gasilce, tekmovanje za člane in ligaško tekmovanje GZ Žalec za 
člane. 
Najprej je bilo potrebno pridobiti organizatorje za člansko ligo, prijavili so se Drešinja vas, Letuš, 
Andraž, Gomilsko, Levec, Braslovče in Polzela. Vsa tekmovanja so se odvila dokaj dobro, nekaj 
problemov je bilo samo na Gomilskem glede sodnikov, ki pač niso imeli opravljenega rednega 
testiranja za sodnika. Ampak tudi to se je rešilo s pomočjo ostalih sodnikov, ki pa so testiranje 
opravili. Nato pa so tudi organizatorji v Andražu odpovedali samo organizacijo zaradi izrednega 
dogodka – smrti.  
Tekmovanje za veterane GZ Žalec je bilo priključeno k tekmovanju GERES, katerega  organizator 
je bilo PGD Zabukovica. Tekmovanje je potekalo na športnem igrišču v Žalcu, kjer so bili odlični 
pogoji in tudi vreme je bilo za starejše člane idealno. Komisija je imela za pripraviti poligon za 
tekmovanje, kar je tudi dobro opravila. GZ Žalec pa je pri izvedbi pomagala z raznimi detajli, tako 
da se je tekmovanje za veterane GZ Žalec odlično izteklo.  
Tekmovanje za mladino je potekalo na poligonu v Ločici ob Savinji v organizaciji GPO Polzela. To 
tekmovanje je bilo tudi del pokalnega tekmovanja mladine SŠ regije in sicer tretja tekma. Tudi to 
tekmovanje se je izpeljalo tako, kot je bilo potrebno.  
Nazadnje pa je bilo potrebno izvesti še tekmovanje za člane. To tekmovanje je potekalo v Levcu 
in mislim, da tudi to tekmovanje je bilo organizirano brez pripomb. Organizatorji so vse potrebno 
opravili že en dan prej tako, da je bilo naslednje jutro potrebno še samo kakšna malenkost in da 
se je še namestilo orodje, se testiralo, tako da je bilo primerno za tekmovanje. V Levcu je bil 
problem le preobilno deževje, kjer smo iz prvotnega terena prestavili dejanje na drugi travnik. 
Tako, da je tudi to tekmovanje bilo opravljeno korektno in smo poskušali vsem tekmovalnim 
enotam omogočiti povsem iste pogoje, mislim da smo jih v večji meri tudi uspeli zagotoviti.  
Na koncu bi se vsem organizatorjem rad zahvalil za organizacijo tekmovanj, tako tekmovanje za 
mladino, kot veterane in člane. Zahvala gre tudi vsem, ki so kakor koli pomagali na raznih 
tekmovanjih, sodnikom, članom komisije in seveda tudi strokovni sodelavki GZ Žalec. 
 
 

Predsednik komisije za tekmovanja: 
     Aleksander Koler, VGČ II.st. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Poročilo komisije za gasilsko tehniko za leto 2014 
 
Člani komisije za gasilsko tehniko smo se sestali dne 6.4.2014 v prostorih PGD Braslovče, kjer smo 
potrdili plan dela komisije za leto 2014. 
To je: 

 Podajanje mnenj k nabavi opreme in tehnike 

 Popis tehnike in večje opreme s pripravo obrazca za popis 

 Organizacija delavnice za strojnike – tema poplave 

 Organizacija usposabljanja orodjarjev 

 Skupna nabava opreme - osveščanje gasilskih društev za optimalno nabavo opreme 

 Spremljanje novosti na področju opreme in tehnike in obveščanje gasilskih društev o tem 
 
Komisija je v minulem letu obravnavala eno vlogo gasilskega društva, ki je prejelo namenska 
sredstva od Uprave za zaščito in reševanje ob visokem jubileju za nakup gasilske zaščitne in 
reševalne opreme. In sicer: 

 PGD Grajska vas (110 let) – nakup zaščitne in reševalne opreme – poda se pozitivno 
mnenje 

 
Tekom leta sta na komisijo prispeli tudi dve vlogi za izdajo mnenja komisije ob nakupu gasilske 
tehnike: 

 PGD Letuš - mnenje ob nakupu vozila GVC 24/50- poda se pozitivno mnenje, 

 PGD Žalec- mnenje ob nabavi vozila ALK - poda se pozitivno mnenje 
 
Na komisijo je med letom prispelo več ponudb ponudnikov gasilske zaščitne in reševalne opreme, 
ki smo jih pregledali in primerne ponudbe posredovali društvom. 
 
Ob koncu leta smo realizirali opravljeno delo in nezaključene zadeve dodali k planu za leto 2015. 
Ta je:  

1. Podajanje mnenj k nabavi opreme in tehnike 
2. Popis tehnike in večje opreme s pripravo obrazca za popis 
3. Dopis občinam o seznanjanju GZ Žalec o občinskih načrtih za primer naravnih ali ostalih 

nesreč 
4. Organizacija delavnice za strojnike ali orodjarje 
5. Skupna nabava opreme - osveščanje gasilskih društev za optimalno nabavo opreme 
6. Spremljanje novosti na področju opreme in tehnike in obveščanje gasilskih društev o tem 

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



 

 
 

 
 

Poročilo komisije za tehnično reševanje za leto 2014 
 
 
V preteklem letu je imela komisija eno sejo. 
 
Pripravili smo plan dela za leto 2015: 

 Popis opreme za tehnično reševanje 

 Navezava stikov z gasilskimi enotami širšega pomena in Izpostavo Uprave ZIR Celje, po 
možnosti izvedba skupnega usposabljanja 

 Izdelava evidence usposobljenih gasilcev za tehnično reševanje, usposobljenih reševalcev 
na vodi, usposobljenih za delo z motorno žago 

 Organizacija ene ali dveh delavnic, vsaj ena spomladi 2015 
 
 
Sodelovali smo na usposabljanju, imenovanem »Heavy Rescue«, ki je bilo v Mozirju. 
 
S strokovnimi priporočili smo pomagali gasilskim društvom v GZ Žalec pri nakupu opreme. 
 
 
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
                                                                               

 
 

                                                                               Predsednik komisije za  tehnični reševanje GZ Žalec: 
Danijel Pantner, VGČ II.st. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Poročilo komisije za zveze za leto 2014 
 
 
Komisija se je v letu 2014 sestala na 3 sejah. 
 
V letu 2014 smo pripravili odpis 38 pozivnikov, ki so bila pokvarjeni ali uničeni. 
 
Pripravili smo pregled radijskih postaj in pozivnikov v GZ Žalec, člani komisije pa redno spremljajo 
stanje po GPO, vključno z novimi nabavami. 
 
Vsak teden se je ob petkih izvajalo preverjanje sistema radijskih zvez.  
 
Komisija je pripravila imenik zare za GZ Žalec, poveljstvo ga je potrdilo, objavljen pa je na spletni 
strani GZ Žalec. 
  
V pripravi je skupni imenik sistem zare  za prostovoljna gasilska društva. 
 
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
                                                                               

 
 

                                                                                        Predsednik komisije za  zveze GZ Žalec: 
         Zvone Kotnik, VGČ II.st. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POROČILO O DELU KOMISIJE ZA PRVO POMOČ V LETU 2015 
 

Vsako leto začnem poročilo s tem, kaj vse izvaja komisija za nudenje prve pomoči. Letos pa bo 
malo drugače. 
Prva pomoč je neposrednja in takojšnja zdravstvena oskrba poškodovanega, nenadno obolelega 
ali zastrupljenega na kraju dogodka, kar je državljanska in moralna dolžnost posameznika.  
Naši člani komisije ter naši bolničarji iz GZ Žalec izvajamo nudenje prve pomoči, in s tem pomeni, 
da prevzemamo veliko odgovornost pri našem delu. 
  
V Sloveniji zakonsko dolžnost dajanja prve pomoči opredeljuje Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da je vsakdo dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem 
primeru, po svojih močeh in sposobnostih, nuditi prvo pomoč in mu omogočiti dostop do nujne 
medicinske pomoči.  
 
Vsako leto ima komisija določen plan dela, po katerem se organizira in ga po svojih najboljših 
močeh tudi realizira. Poleg tega plana pa so še druge obveznosti, kjer naša komisija sodeljuje. 
 
07.06.2014 - orientacija GZ Žalec, Andraž 
14.06.2014 - tekmovanje starejših članov GZ Žalec združeno z tekmovanjem GERES, štadion Žalec 
14.06.2014 - območno tekmovanje Zavoda za gozdove, Polzela 
16.07.-20.07.2014 - letovanje mladine GZ Žalec, Kolpa 
14.09.2014 - tekmovanje mladine GZ Žalec in liga SŠR, Ločica ob savinji 
20.09.2014 - dan gasilca GZ Žalec, Polzela 
28.09.2014 - tekmovanje članov GZ Žalec, Levec 
04.10.2014 - delavnica članic GZ Žalec, Letuš 
18.10.2014 - kviz GZ Žalec, Pirešica 
03.11.2014 -Utrip domoznanstva,predstavitev GZ Žalec, Žalec 
23.11.2014 - delavnica bolničarjev GZ Žalec, Ponikva 
 
Vso našo opremo, ki jo ima komisija, pa si društva lahko tudi izposodijo za vaje, ki jih izvajajo v 
svojih PGD-jih. 
 
Z dajanjem prve pomoči bomo poškodovancu ali neneadno obolelemu lahko rešili življenje oz. 
preprečili ali vsaj omilili posledice. 
Znanje moramo obnavljati redno, zato izvajamo delavnico za bolničarje, kjer nam priskočijo na 
pomoč kolegi Reševalne postaje Celje. Letošnje teme so bile TPO odraslega z AED, TPO otroka ter 
nujna bolezenska stanja. 
 
Veliko vas je, ki naši komisiji priskočite na pomoč, ko člani komisije na zmoremo zaradi osebnih 
ali službenih obveznosti, izvajati prve pomoči na vseh dogodkih, ki se dogajajo. Želimo si, da bi 
vas vsako leto bilo več, saj je teh dogodkov vsako leto več.  
 
Pravočasna in pravilna prva pomoč je gotovo največja čast, ki jo lahko izkažemo sočloveku.  
Iskreno HVALA vsem, ki nam pomagate.  
 
Z gasilskim pozdravom  NA POMOČ! 

                                                 Predsednica komisije za prvo pomoč: 
                                                                                                               Lidija KRK, GČ  
 
 



 

 
 
 

POROČILO KOMISIJE ZA GASILSTVO V 
GOSPODARSKIH SLUŽBAH 2014 

 
 
 
 
 
Komisija se je v letu 2014 sestala 14. maja, kjer smo obravnavali naslednje naloge in zadolžitve 
komisije: 
 

 Predstavitev smernic za delo komisije v letih 2013-2018 

 Pridobili podatke gospodarskih subjektov kateri so zavezani k pripravi požarnih načrtov 

 Pridobili osvežen seznam subjektov preko Elektro Celje, ki imajo nameščene sončne 
elektrarne 

 Nudenje strokovne pomoči PIGD TN – Polzela 

 Člani komisije so zadolženi po svojih GPO, da pregledajo evidence po PGD-jih oddanih 
požarnih načrtov 

 Vsem PGD- jem smo preko strokovne sodelavke GZ Žalec poslali pobudo, da pri 
razdeljevanju gasilskih koledarjev opozorijo lastnike oz. upravljavce nameščenih sončnih 
elektrarn, da pristopijo k izdelavi in oddaji požarnega načrta 

 Za vse člane komisije so se pripravile zakonske podlage za zavezance, kateri so dolžni 
izdelati in oddati pristojni gasilski enoti požarni načrt 

 
                                                                                 

Datum: 02.03.2015 
                                                                               

 
 

                                                                                                          Predsednik komisije za 
 gasilstvo v gospodarskih družbah GZ Žalec: 

         Aleksander Jelen, VGČ II.st. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM DELA GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2015 
 

STROKOVNO OPERATIVNO PODROČJE 
 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

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

skladu z merili 
 operativna pripravljenost 
 nadzor nad opravljanjem javne gasilske službe 

Poveljnik 
Poveljniki GPO 

Upravni odbor 
Posamezne komisije 
Strokovna služba 

celo leto 

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

Predsednik 
Poveljnik 

Upravni odbor 
Poveljstvo GZ 
Strokovna služba 

I. in II. 
polletje 

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

Poveljnik 
Poveljniki GPO 

Poveljstvo GZ 
Strokovna služba 

celo leto 

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

Poveljnik 
 

Poveljstvo GZ 
Komisije 
Strokovna služba 

celo leto 
 

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

Predsednik 
Poveljnik 

Strokovna služba po potrebi 

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

Poveljnik 
 

Poveljstvo GZ 
Strokovna služba 

celo leto 

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

Predsednik  
Poveljnik 

Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 

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

Predsednik  
Poveljnik 

Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 

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

Predsednik  
Poveljnik 

Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 

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

obveščanje  
 Nadaljevanje dogovorov z raznimi podjetji za popuste 

Predsednik 
Poveljnik 

Upravni odbor 
 

celo leto 

11.  Spremljanje razvoja opreme in tehnike  
 

Poveljnik  
Komisije 

Poveljstvo GZ 
Komisije 

celo leto 

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

opreme 
 sofinanciranje zdravniških pregledov 
 ostale razpise - po potrebi 

Predsednik  
Poveljnik 

Strokovna služba celo leto 

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

Predsednik  
Predsednik MK 

Strokovna služba celo leto 

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

Vodstvo zveze Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 

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

Poveljnik  
Komisije 

Poveljstvo GZ 
Komisije 

celo leto 

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

Vodstvo zveze Vodstvo zveze 
Strokovna služba 

celo leto 

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

Vodstvo zveze Strokovna služba celo leto 

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

Vodstvo zveze Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 

19.  NALOGE NA PODROČJU ZVEZ    

 Spremljanje in preverjanje priprave ter izvedbe operativnih 
načrtov in načrtov alarmiranja v PGD, gasilskih poveljstvih 
občin  in GZ 
 

Poveljnik Poveljstvo GZ 
in GPO ter PGD 
Komisija za zveze 

celo leto 

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

 Poveljstvo GZ 
in GPO ter PGD, 
Komisija za zveze 

Celo leto 



 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

 Pregled in osvežitev sistema obveščanja in aktiviranja 
gasilskih enot 

Poveljnik Poveljstvo GZ 
 in GPO ter PGD 
Komisija za zveze 

celo leto 

20.  INDUSTRIJSKO GASILSTVO    

 Spremljanje delovanja in pomoč pri delovanju gasilskih enot 
v industriji 

Pomočnik poveljnika za 
gasilstvo v 
gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 
Pomočnik poveljnika za 
GOSP  
Strokovna služba 

Celo leto 

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

Pomočnik poveljnika za 
gasilstvo v 
gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 
Pomočnik poveljnika za 
GOSP 
Strokovna služba 

Celo leto 

 Aktivno vključevanje in sodelovanje industrijskih gasilcev na 
strokovno-operativnem področju 

Pomočnik poveljnika za 
gasilstvo v 
gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 
Pomočnik poveljnika za 
GOSP 
Strokovna služba 

Celo leto 

 Ohranjanje še delujočega PIGD in nudenje strokovne 
pomoči pri delu  

Pomočnik poveljnika za 
gasilstvo v 
gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 
Pomočnik poveljnika za 
GOSP 
Strokovna služba 

Celo leto 

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

Pomočnik poveljnika za 
gasilstvo v 
gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 
Pomočnik poveljnika za 
GOSP 
Strokovna služba 

Celo leto 

 Izdelati in ažurirati seznam subjektov, ki imajo sončne 
elektrarne  

Pomočnik poveljnika za 
gasilstvo v 
gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 
Pomočnik poveljnika za 
GOSP 
Strokovna služba 

Celo leto 

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

 

Pomočnik poveljnika za 
gasilstvo v 
gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 
Pomočnik poveljnika za 
GOSP 
Strokovna služba 

Celo leto 

21.  NALOGE NA PODROČJU INFORMATIKE    

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

Predsednik GZ 
  

Upravni odbor 
Strokovna sodelavka  

celo leto 

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

Predsednik GZ 
  

Upravni odbor 
Strokovna sodelavka 

celo leto 

 Sodelovanje pri analizi in izdelavi tekočih poročil s pomočjo 
računalniških programov 

Predsednik GZ 
  

Upravni odbor 
Strokovna sodelavka  

celo leto 

 Sodelovanje in povezava z drugimi informacijskimi sistemi 
na nivoju države 

Predsednik GZ 
  

Upravni odbor 
Strokovna sodelavka  

celo leto 

22.  NALOGE NA PODROČJU TEKMOVANJ    

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

april 2015 
 

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

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ 
Komisija za TEK 
Strokovna služba 

marec 2015 

 Člansko tekmovanje GZ Žalec  Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 

 

 Tekmovanje mladine GZ Žalec  Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 

 

 Organizacija regijskega tekmovanja za mladino Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 

 

 Udeležba enot na regijskem tekmovanju  Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 
PGD 

 

 Sodelovanje sodnikov na pokalnem tekmovanju za mladino 
SŠR 

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 

 

 Pomoč pri organizaciji ligaškega tekmovanja članov in članic Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 

celo leto 

 Pomoč pri organizaciji pokalnega tekmovanja s staro 
gasilsko tehniko 

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 

celo leto 

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

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  
Komisija za TEK 

celo leto 

23.  NALOGE NA PODROČJU GASILSKE TEHNIKE    

 Smiselnost oz. namembnost tehnike po GPO – 
specializacija – svetovanje in pomoč 

Poveljnik  
Komisija za gasilsko 
tehniko 
 

Poveljstvo GZ 
in GPO  
Komisija za GT 

celo leto 

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

Poveljnik  
Komisija za gasilsko 
tehniko 

Komisija za GT celo leto 



 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

 Pregled gasilskih društev v zvezi in popis gasilske tehnike 
 

Poveljnik  
Komisija za gasilsko 
tehniko 

Poveljstvo GZ 
Komisija za GT 

celo leto 

 Priprava strokovnih mnenj ob nabavi gasilske opreme in 
tehnike 
 

Poveljnik  
Komisija za gasilsko 
tehniko 

Poveljstvo GZ 
Komisija za GT 

celo leto 

 Skupna nabava opreme - osveščanje gasilskih društev za 
optimalno nabavo opreme 

Poveljnik  
Komisija za gasilsko 
tehniko 

Poveljstvo GZ 
Komisija za GT 

celo leto 

24.  NALOGE NA PODROČJU NEVARNIH SNOVI    

 Priprava preglednice industrijskih obratov, ki imajo visoko 
nevarnost za nesrečo z nevarno snovjo 

Poveljnik  
Predsednik komisije NS 

Poveljstvo GZ 
Komisija za nevarne 
snovi 

celo leto 

 Načrt ZiR ob nesrečah z nevarnimi snovi za GZ Žalec 
 

Poveljnik  
Predsednik komisije NS 

Poveljstvo GZ 
Komisija za nevarne 
snovi 

celo leto 

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

Poveljnik  
Predsednik komisije NS 

Poveljstvo GZ 
Komisija za NS 

celo leto 

 Spremljanje dogodkov v zvezi z nesrečami z nevarno snovjo Poveljnik  
Predsednik komisije NS 

Poveljstvo GZ 
Komisija za NS 

celo leto 

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

Poveljnik  
Predsednik komisije NS 

Poveljstvo GZ 
Komisija za NS 

celo leto 

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

Poveljnik  
Predsednik komisije  

Poveljstvo GZ 
Komisija za NS 

celo leto 

 Sodelovanje s strokovno tehničnimi institucijami  Poveljnik  
Predsednik komisije NS 

Poveljstvo GZ 
Komisija za NS 

celo leto 

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

Poveljnik  
Predsednik komisije NS 

Poveljstvo GZ 
Komisija za NS 

celo leto 

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

Poveljnik  
Predsednik komisije NS 

Poveljstvo GZ 
Komisija za NS 
Komisija IZOB 

 

 Spremljanje razvoja opreme in tehnike na področju 
ukrepanja z nevarno snovjo 

Poveljnik  
Predsednik komisije  

Poveljstvo GZ 
Komisija za NS 

celo leto 

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

Poveljnik  
Predsednik komisije  

Poveljstvo GZ 
Komisija za NS 

celo leto 

25.  NALOGE NA PODROČJU DIHALNIH NAPRAV    

 Osvežitev podatkov o uporabnikih dihalnih aparatov po PGD 
in evidenca opravljenega obnovitvenega usposabljanja 

Poveljnik  
Predsednik komisije 
IDA 

Poveljstvo GZ 
Komisija za IDA 

celo leto 

26.  NALOGE NA PODROČJU TEHNIČNEGA REŠEVANJA    

 Dokončati popis opreme, ki sodi v področje tehničnega 
reševanja 

Poveljnik  
Predsednik komisije 

Poveljstvo GZ 
Komisija za TRE 

celo leto 

 Spodbujanje vključevanja v specialnost  tehnično reševanje Poveljnik  
Predsednik komisije 

Poveljstvo GZ 
Komisija za TRE 
 

celo leto 

27.  NALOGE NA PODROČJU PRVE POMOČI    

 Zagotavljanje prve medicinske pomoči na prireditvah GZ 
Žalec 

Poveljnik  
Predsednik komisije PP 

Poveljstvo GZ 
Komisija za PP 

celo leto 

 Organizacija delavnice za bolničarje s predznanjem Poveljnik  
Predsednica komisije 
PP 

Poveljstvo GZ 
Komisija za PP 
Komisija IZOB 

november 
2015 

 Evidenca o opravljenih zdravstvenih pregledih operativnih 
gasilcev 

Poveljnik  
Predsednika komisije 
IDA, PP 

Poveljstvo GZ 
Posamezne komisije 

celo leto 

 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: 
 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

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

Poveljnik  
Predsednik komisije za 
strokovno usposabljanje 

Upravni odbor GZ 
Poveljstvo GZ 
Komisija za IZOB 
Strokovna služba 

celo leto 

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

Poveljnik  
Predsednik komisije  

Poveljstvo GZ 
Komisija  
Strokovna služba 

celo leto 



 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

3. Vodenje evidenc izobraževanja za potrebe zveze in GPO Poveljnik  
Predsednik komisije  

Komisija  
Strokovna služba 

celo leto 

4. Izvedba temeljnega usposabljanja v skladu s sprejetim  
programom GZ Žalec: 
 Nadaljevalni tečaj za gasilce  
 Tečaj za vodjo enot  

Predsednik  
Poveljnik  
Predsednik komisije  
 

Poveljstvo GZ 
Komisija za IZOB 
Strokovna služba 

Po 
programu 
izob. GZŽ 

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

Poveljnik  
Predsednik komisije za 
strok.uspos. 
 

Poveljstvo GZ 
Komisija za IZOB  
Strokovna služba 

Po 
programu 
izob. GZŽ 

 Izvedba delavnic, posvetov in izobraževanja mladine v 
skladu s sprejetim  programom GZ Žalec, še posebej: 
 Učna delavnica za zveze – januar 2015 Delavnica za 

poveljnike – februar ali marec 2015 
 Učna delavnica za delo z motorno žago – maj 2015 
 Učna delavnica za tehnično reševanje – pomlad 2015 
 Delavnica za strojnike – september 2015 
 Izobraževanje članov upravnih in nadzornih odborov 

PGD – po potrebi 
 Izvedba ostalih delavnic po programu dela ostalih 

komisij 

Poveljnik  
Predsednik komisije za 
strok. usposabljanje  
Posamezne komisije 
 

Upravni odbor GZ 
Komisija za IZOB 
Posamezne komisije 
Strokovna služba 

celo leto 

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

Poveljnik 
Predsednik komisije za 
strokovno usposabljanje 

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

celo leto 

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

predavateljev in inštruktorjev 
 Spremljanje novosti na področju izobraževanja 

Poveljnik 
Predsednik komisije IZOB 

Poveljstvo GZ 
Komisija za IZOB 
Strokovna služba 
Aktiv 

celo leto 

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

in PGD 

Predsednik GZ 
Poveljnik GZ 

Poveljstvo GZ 
Komisija za IZOB 
Strokovna služba 

 

10. Sodelovanje z drugimi organizacijami na področju 
usposabljanja 

Poveljnik 
Predsednik  

Upravni odbor GZ 
Poveljstvo GZ 
Komisije, Strok. sl. 

 

 

PREVENTIVNA DEJAVNOST: 
 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

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

Upravni odbor  
 

GPO 
PGD 

Sept. - 
oktober 

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

Upravni odbor Predsednik 
Poveljnik 
Strokovna služba 

oktober 

 

ORGANIZACIJSKE NALOGE: 
 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

1. Organizacija in izvedba strokovnih posvetov za predsednike 
in poveljnike PGD ter članov Upravnega odbora GZ, okrogle 
mize ali druge oblike usposabljanja 

Upravni odbor Predsednik 
Poveljnik 
Strokovna služba 

Oktober 
2015 

2. Organizacija in izvedba 60. Skupščine GZ Žalec - Tabor Upravni odbor 
Poveljstvo 

Predsednik 
Poveljnik 
Strokovna služba 
PGD Ojs. vas Tabor 

21.3.2015 

 Obeleženje ustanovne Skupščine GZ Žalec  Upravni odbor 
Poveljstvo 

Predsednik 
Poveljnik 
Strokovna služba 

29.5.2015 

3. Organizacija praznovanja Dneva gasilcev GZ Žalec in 60 
letnice GZ Žalec 

Upravni odbor 
Poveljstvo 

Upravni odbor  
Komisije 

predvidoma 
junij 2015 

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

Upravni odbor Komisija za 
odlikovanja 
Strokovna služba 

celo leto 
 
 

5. Dokončna ureditev etažne lastnine Predsednik 
 

Predsednik 
Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 
 
 



 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

7. Spremljanje spremembe zakonodaje in dajanje pobud in 
predlogov 

Predsednik 
Poveljnik 

Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 
 

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

Predsednik 
Poveljnik 

Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 
 

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

Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 
 

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

Predsednik 
Poveljnik 

Upravni odbor 
Strokovna služba 

celo leto 
 

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

Predsednik 
Poveljnik 

Upravni odbor 
Komisije 
Strokovna služba 

celo leto 
 

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

področja 

Predsednik 
Poveljnik 
Predsedniki komisij 

Predsednik 
Poveljnik 
Predsedniki komisij  
Strokovna služba 

celo leto 
 

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

Predsednik 
Poveljnik 

Strokovna služba 
Blagajnik 
Računovodstvo 

celo leto 
 

14. 3310 DELO Z MLADIMI:    

  Priprava in izvajanje programa mladinske komisije   
 Spremljanje dela in pomoč pri ustanavljanju mladinskih 

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

mladinskih komisij v PGD in vsemi mentorji v PGD 
 Priprava razpisov za srečanja mladih, kviz, orientacijo, 

letovanje 
 Opravljanje drugih nalog za delovanje mladih v gasilskih 

organizacijah 

Predsednik MK GZ 
Člani MK  
v PGD in GZ 

celo leto 

 Udeležba delegatov mladinske komisije  na zborih mladih v 
PGD 

Predsednik MK GZ Člani MK GZ 
januar - 
marec 

 Priprava in izvedba Zbora mladih Gasilske zveze Žalec Predsednik MK GZ Člani komisije 15.3.2015 

 Usposabljanje mladinskih mentorjev: 
 udeležba na tečajih za mentorje mladine  
 udeležba na posvetu mentorjev GZ Slovenije 
 stalno usposabljanje mentorjev mladine  

Poveljnik  
Komisija za IZOB 
Predsednik MK 

Komisija za IZOB. 
strokovna služba 
GZ, GZS 

celo leto 
 
 

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

Poveljnik  
Komisija za IZOB 
Predsednik MK 

Komisija za IZOB, 
strokovna služba,  
PGD 

celo leto 
 

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

julij 2015 

 Priprava in organizacija kviza gasilske mladine 
Predsednik MK GZ 

PGD, 
Člani MK GZ 

28.2.2015 
Polzela 

 Priprava in organizacija kviza mladine SŠ regije 
Predsednik MK GZ Člani MK GZ 

14.3.2015 
Braslovče 

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

6.6.2015 
GPO 
Braslovče 

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

1.8.2015 
oktober 2015 

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

 Tekoče naloge: 
8. udeležba na tekmovanjih mladih v regiji 

 udeležba na srečanjih in tekmovanjih mladih na 
državnem nivoju, v regijah in gasilskih zvezah,  

 spremljanje usposabljanja mladih na nivoju zveze 

 dopisovanje v revijo Gasilec in druge časopise in 
sodelovanje z mediji 
 

Predsednik MK GZ 
PGD, 
Člani MK GZ 

celo leto 



 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

15. DELO S ČLANICAMI    

 Priprava, sprejem in izvajanje programa komisije za delo 
članic 

Predsednica komisije  Komisija za delo 
članic 

februar  

 Organizacija posveta za članice – 11.4.2015  
Posvet članic v oktobru – 3.10.2015 
Organizacija delavnic (zvočna kopel, velikonočna, kuharska) 

Predsednica komisije  Komisija za delo 
članic 

celo leto 

 Organizacija srečanja članic GZ Žalec in GZ Prebold  
 

Predsednica komisije  Komisija za delo 
članic 

17.10.2015 

 Udeležba na planinskem pohodu za članice GZ Žalec in 
Prebold 

Predsednica komisije  Komisija za delo 
članic 

 

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

regijskem posvetu  
 Udeležba na srečanju članic SŠ regije 
 Udeležba na posvetu članic SŠ in CE regije 
 Udeležba na svečanih prireditvah (Dan gasilcev GZ 

Žalec, obletnicah PGD in sosednjih GZ ) 
 

Predsednica komisije  Komisija za delo 
članic 

celo leto 

16. DELO Z GASILSKIMI VETERANI IN VETERANKAMI:     

 Sestanki komisije za delo z veterani, priprava in sprejem 
programa dela komisije  in spremljanje realizacije 
sodelovanje z vodstvom GZ, komisijami v PGD in SŠR, 
sodelovanje s komisijo za veterane GZ Šmarje pri Jelšah 

Predsednik komisije 
za veterane GZ 

Komisija za 
veterane 
PGD 

celo leto 
 
 

 Usposabljanje: 
 organizacija posveta veteranov in veterank GZ Žalec – 

11.3.2015 
 udeležba na posvetu tekmovalnih enot starejših članic in 

članov SŠR – 12.3.2015 

Predsednik komisije 
za veterane GZ 

Komisija za 
veterane 

 
celo leto 
 
 

  organizacija piknika z družabnimi igrami – 14.6.2015 
 organizacija srečanja veteranov in veterank  GZ Žalec – 

10. oktober 2015  

Predsednik komisije 
za veterane GZ 

Komisija za 
veterane 

 
celo leto 
 
 

  udeležba na tekmovanjih in svečanostih na nivoju GZS, 
GZ in PGD, udeležba v ešalonu gasilskih veteranov v 
paradi ob Dnevu gasilcev 

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

Predsednik komisije 
za veterane GZ 

Komisija za 
veterane 
PGD 

 
celo leto 
 
 

17. ZGODOVINA IN KULTURNE DEJAVNOSTI:    

  Zbiranje eksponatov in kronike v sliki in besedi društev in 
GZ Žalec ter jubilejnih prireditev v letu 2015 

 Ureditev kronike v sliki in besedi 

 Dokončanje popisa eksponatov 
 

 Strokovne ekskurzije za ogled gasilskega muzeja GZ 
Žalec 

 Spodbujanje in zbiranje gradiva v foto in pisni kroniki 
požarnih akcij in drugih nesreč 

 Pisanje člankov v revije in časopise in sodelovanje z 
mediji 

Predsednik 
Predsednik komisije  

Predsednik komisije 
Člani komisije 
GPO in PGD 
Strokovna služba 

celo leto 
 
 

 
Žalec, 25.2.2015 
 
       Poveljnik:                    Predsednik: 
David KRK, VGČ II.st.       Edvard KUGLER, VGČ org II.st. 

 

 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG FINANČNEGA PLANA GASILSKE ZVEZE ŽALEC 
ZA LETO 2015 

 
 
I. DELOVANJE ORGANOV GZ  – DOTACIJE OBČIN 

A. PRIHODKI                                            25.600,00 

B. ODHODKI                                            25.600,00 
 

1. ogrevanje    940,00   
2. poštnine         400,00   

3. telefon 1.100,00   

4. elektrika         500,00   
5. odvoz smeti         180,00   

6. pisarniški material         700,00   
7. priznanja, nagrade         800,00   

8. strokovna literatura     700,00   

9. delno plačilo strok. delavca      3.600,00   
10. plačilo provizije banki         200,00   

11. vodenje poslovnih knjig         980,00   
12. vzdrževanje opreme         600,00   

13. nabava opreme         900,00   
14. delovanje UO, komisij      2.000,00   

15. potni stroški, dnevnice      1.800,00   

16. skupščina GZ      1.500,00  + zbor mladih! 

17.  udeležba na proslavah     800,00   

18. dan gasilcev      2.400,00   
19. praznovanje 60-letnice      1.600,00   

20.  osrednja vaja GZ      1.000,00   

21. tekmovanja      2.300,00   
22. usposabljanje         460,00   

23. nepredvideni izdatki  
( venci, sveče, …) 

        140,00   

 
II. SOFINACIRANJE PLAČE STROKOVNEGA DELAVCA  –  OBČINE 

A. PRIHODKI 

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

A. PRIHODKI 

B. ODHODKI          
 
 
                                    



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

PRIHODKI 
STROŠKI OPOMBE 

1. letovanje mladine – poletna šola    

2. srečanje mladine    

3. kviz mladine    
4. orientacija mladine    

5. pohod žena - gasilk    
6. srečanje žena - gasilk      

7. piknik veteranov    
8. ekskurzija veteranov    

9. srečanje veteranov    

10. prehrana na tekmovanjih    
11. drugo (npr. smučanje na Golteh)    
 
 

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

A. PRIHODKI 
B. ODHODKI  

 
OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK 

 
Pod 14. - Delovanje UO, komisij – stroški posvetov, priprava gradiva, … 
Pod 15. - Potni stroški, dnevnice – stroški, ki jih povrnemo predstavnikom                                                           
                 GZ na raznih posvetih, sestankih… 
Pod 16. - Skupščina GZ Žalec – gradivo za udeležence skupščine,  
                 stroški prostorov, kulturni program, pogostitev delegatov in gostov 
Pod 17. - Udeležba na proslavah – razna praznovanja PGD in sosednjih GZ –    
                 prevozi, darila 
Pod 18. - Dan gasilcev – stroški organizacije, plačilo godbe, malica gasilcem 
Pod 19. - Praznovanje 60 –letnice GZ Žalec – publikacija ob praznovanju,  
                 stroški različnih prireditev (načrtujemo jih več), predstavitev, ipd 
Pod 20. - Osrednja vaja – stroški materiala, malica operativcem 
Pod 21. - Tekmovanja – organizacija, tekmovalni prostor,  stroški sodnikov,                                          
                 pokali 
Pod 22. - Usposabljanje, izobraževanje – stroški z izobraževanjem                                                                 
                 predavateljev, inštruktorjev in drugih članov organov GZ 
  
 
 



 
 
FINANCIRANJE GASILSKE ZVEZE PO OBČINAH 
 

Način financiranja je sledeč: 
                                            24.016,00 € : 32 PGD =  750,50 EUR 
 
OBČINA BRASLOVČE   5.253,50 €     
OBČINA POLZELA    2.251,50 €     
OBČINA TABOR    2.251,50 €      
OBČINA VRANSKO    3.002,00 €      
OBČINA ŽALEC  11.257,50 €    

                                             24.016,00 €   
 
 
POSTAVKO  PRAZNOVANJE 60 – LETNICE GASILSKE ZVEZE ŽALEC  
DONIRAJO OBČINE 
 

Način financiranja je sledeč: 
                                               1.584,00 € : 32 PGD =  49,50 EUR 
 
OBČINA BRASLOVČE       346,50 €    - 7 PGD 
OBČINA POLZELA        148,50 €    - 3 PGD   
OBČINA TABOR        148,50 €    - 3 PGD  
OBČINA VRANSKO        198,00 €    - 4 PGD 
OBČINA ŽALEC        742,50 €   -15 PGD 

                                               1.584,00 €   -32 PGD 
 
 
 
Žalec, 23.  februar 2015 
 
Pripravil blagajnik GZ Žalec:                                                  Predsednik GZ: 
Jelko Hrustel, VGČ org II.st.                                       Edvard Kugler, VGČ org II.st.                                                     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

POSLOVNIK O DELU 
SKUPŠČINE GASILSKE ZVEZE ŽALEC 

 
I. SPLOŠNA DOLOČILA 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2. Odločanje  
19. člen 

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

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

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

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

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

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



 
4. Zapisniki  

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

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

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

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

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

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

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

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

33. člen 
 

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

 



ČLANI SKUPŠČINE GZ ŽALEC 2013-2018 
 

Z.ŠT. PGD IME IN PRIIMEK IME IN PRIIMEK 

1. Andraž UROŠ ZABUKOVNIK FRANJO JELEN 

3. Arja vas IZTOK URANJEK IVAN JECL 

5. Braslovče ANDREJ HRIBERNIK JANKO TOMANIČ 

7. Dobriša vas Petrovče BERNARD JELEN DAVOR ČADEJ 

9. Dobrovlje IVAN DOBNIK MATEJ FORŠTNER 

11. Drešinja vas GREGOR KOŠEC FRANC ZAVAŠNIK ML. 

13. Gomilsko BOŠTJAN ŠALAMON KARLI VOVK 

15. Gotovlje MATEJ KOMPOLŠEK GREGOR DVANAJŠČAK 

17. Grajska vas TOMO JERNEJC IZTOK TURNŠEK 

19. Griže CIRIL GOJZNIKAR ALEŠ ŠTUCIN 

21. Kapla Pondor IVAN HRASTNIK MARJAN REMIC 

23. Kasaze Liboje ANDREJ KOS JOŽE SELČAN 

25. Letuš PRIMOŽ BRINOVEC SAŠO JUS 

27. Levec ANTON JAVORNIK DAMJAN LUPŠE 

29. Ločica ob Savinji MATEJA LOČIČNIK ROK BASTL 

31. Ločica pri Vranskem JASMINA BOLTE IVAN URANKAR 

33. Loke DAVORIN DRNOLŠEK MIHAEL CENTRIH 

35. Ložnica MITJA LEŠNIK MILAN NOVAK 

37. Ojstriška vas Tabor ALOJZ WEICHARDT STANKO KOVČE 

39. Parižlje Topovlje DANIEL KRONOVŠEK MILOŠ DERNAČ 

41. Polzela DRAGICA SKORNŠEK MARTIN KOREZ 

43. Ponikva pri Žalcu SLAVKO DROFELNIK JANI OGRAJENŠEK 

45. Prekopa Čeplje Stopnik BLAŽ BRDNIK ROMAN NOVAK 

47. Šempeter ALEŠ LAZNIK NATAŠA IRŠIČ 

49. Tešova BORIS PIKL MARKO KRIŽNIK 

51. Trnava SIMON BRDNIK MATEJ STEPIŠNIK 

53. Velika Pirešica MIRAN GREBOVŠEK ŠTEFAN OZVALDIČ 

55. Vransko FRANC BLATNIK MARTIN REBERŠEK 

57. Vrbje DUŠAN KRAJNC TOMAŽ LEŠNIK 

59. Zabukovica ANDREJ KVEDER MITJA POLAVDER 

61. Zavrh pri Galiciji MARTIN RAZGORŠEK ML. BOŠTJAN POTOČNIK 

63. Žalec VID BLAGOTINŠEK SAVINA NARAKS 

65. Tovarna nogavic Polzela DARKO JAZBEC FRANCI TEVŽIČ 
 


