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3. Poslovnik o delu skupščine 

4. Poročila organizacijsko področje 

 Poročilo predsednika GZ Žalec 2018 

o Koledar dogodkov in aktivnosti v GZ Žalec 2018 

 Poročilo mladinske komisije GZ Žalec 2018 

 Poročilo komisije za delo članic GZ Žalec 2018 

 Poročilo komisije za veterane GZ Žalec 2018 

 Poročilo komisije za zgodovino požarnega varstva GZ Žalec 2018 

 Poročilo komisije za odlikovanja 2018 

 

5. Poročila operativno področje 

 Poročilo poveljnika GZ Žalec 2018 

 Poročilo komisije za strokovno usposabljanje 2018 

 Poročilo komisije za tekmovanja 2018 

 Poročilo komisije za gasilsko tehniko 2018 

 Poročilo komisije za dejstvovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi 2018 

 Poročilo komisije za nudenje prve medicinske pomoči 2018  

 

 

6. Predlog programa dela GZ Žalec za leto 2019  
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GASILSKAZVEZA ŽALEC 

Ulica heroja Staneta  1, 3310 Žalec 

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

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

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

 

Datum: 15. 3. 2019 

V A B I L O 
 
Na podlagi 18. člena Statuta GZ Žalec in sklepa upravnega odbora Gasilske zveze Žalec z dne 20. februarja 
2019 

s k l i c u j e m 

64. SKUPŠČINO GASILSKE ZVEZE ŽALEC 

ki bo v petek, 29. marca 2019 ob 19:00 uri  

v Domu krajanov Tabor. 
 
 
Po kulturnem programu, otvoritvi in pozdravu je predlagan naslednji 
DNEVNI RED: 

1. Izvolitev organov skupščine: 

 delovnega predsedstva 

 zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika 

 verifikacijske komisije 
2. Poročila: 

 predsednika 

 poveljnika  

 blagajnika 

 nadzornega odbora 

 verifikacijske komisije 
3. Razprava po poročilih in potrditev poročil 
4. Sprejem programa dela GZ Žalec za leto 2019 
5. Sprejem finančnega plana GZ Žalec za leto 2019 
6. Beseda gostov 
7. Podelitev priznanj  
8. Zaključek Skupščine 

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

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

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

 

 

 
 

mailto:gasilska.zveza.zalec@siol.net
http://www.gz-zalec.org/
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DELEGATI SKUPŠČINE GZ ŽALEC 2018 - 2023 

     

Z.št. PGD IME IN PRIIMEK Z.št. IME IN PRIIMEK 

1. Andraž UROŠ ZABUKOVNIK 2. FRANJO JELEN 

3. Arja vas IZTOK URANJEK 4. IVAN JECL 

5. Braslovče ANDREJ HRIBERNIK 6. JOŽEF MATKO 

7. Dobriša vas Petrovče BERNARD JELEN 8. DAVOR ČADEJ 

9. Dobrovlje IVAN DOBNIK 10. MATEJ FORŠTNER 

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

13. Gomilsko BOŠTJAN BRIŠNIK 14. SIMON LONČAR 

15. Gotovlje ROK SEDMINEK 16. BOŠTJAN PETELINŠEK 

17. Grajska vas DARKO KUNST 18. DAVOR SUŠAK 

19. Griže DARJA ŠALEJ 20. GREGOR VIDEC 

21. Kapla Pondor IVAN HRASTNIK 22. MATJAŽ DRČA 

23. Kasaze Liboje ALEŠ ZALOŽNIK 24. GORAN LUKEŽ 

25. Letuš PRIMOŽ BRINOVEC 26. SAŠO JUS 

27. Levec JANKO LUPŠE 28. DAMJAN LUPŠE 

29. Ločica ob Savinji KLEMEN CVIRN 30. ROK BASTL 

31. Ločica pri Vranskem JERNEJ VADLAN 32. ANTON URANKAR 

33. Loke DAVORIN DRNOLŠEK 34. DOMINIK DRNOLŠEK 

35. Ložnica MATEJ ANTLOGA 36. MILAN NOVAK 

37. Ojstriška vas Tabor ALOJZ WEICHARDT 38. STANKO KOVČE 

39. Parižlje Topovlje TOMAŽ ŽOHAR 40. MILOŠ DERNAČ 

41. Polzela JOŽEF JURENEC 42. ALJAŽ KOTNIK 

43. Ponikva pri Žalcu SLAVKO DROFELNIK 44. JANI OGRAJENŠEK 

45. Prekopa Čeplje Stopnik MITJA RIBIČ 46. ALJAŽ BRDNIK 

47. Šempeter ALJA TKAUC 48. SAMO TKAUC 

49. Tešova BORIS PIKL 50. SREČKO REMIC 

51. Trnava SIMON BRDNIK 52. MATEJ STEPIŠNIK 

53. Velika Pirešica MIRAN GREBOVŠEK 54. BRANKO NOVAK 

55. Vransko FRANC BLATNIK 56. SERGEJ ČERNE 

57. Vrbje DENIS HERLE 58. JANKO PUNCER 

59. Zabukovica ANDREJ KVEDER 60. PETER ŽLIČAR 

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

63. Žalec DANIJEL SLIPČEVIČ 64. SAVINA NARAKS 
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POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE 
 

V skladu s 4. odstavkom 19. člena Statuta Gasilske zveze Žalec je Skupščina Gasilske zveze Žalec na 

zasedanju dne 23. marca 2018 sprejela  

 

POSLOVNIK O DELU 

SKUPŠČINE GASILSKE ZVEZE ŽALEC 
 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 

1. člen 

 

S tem poslovnikom se ureja delo Skupščine Gasilske zveze Žalec (v nadaljnjem besedilu: GZ Žalec), 

določa način uresničevanja pravic in dolžnosti članov Skupščine in postopek usklajevanja ter rešujejo 

druga vprašanja, ki zadevajo delo Skupščine in njenih organov.  

 

2. člen 

 

Skupščina sprejema Poslovnik o delu Skupščine z namenom, da bi nemoteno uresničevala svoje 

funkcije in naloge.  

3. člen 

 

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

 

4. člen 

 

Skupščina izvoli naslednje delovne organe:  

·delovno predsedstvo, ki šteje 3 člane (predsednika in dva člana),  

·zapisnikarja,  

·verifikacijsko komisijo - 3 člane,  

·overovatelja zapisnika - 2 člana,  

·volilno komisijo (ob tajnih volitvah) - 3 člane.  

 

Člane delovnih organov razen zapisnikarja voli Skupščina izmed članov Skupščine in članov organov 

GZ Žalec.  

Po potrebi lahko skupščina izvoli še druga delovna telesa.  

 

 II. PREDSTAVNIKI V SKUPŠČINI 

5. člen 

 

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

GZ Žalec. 

6. člen 

 

Skupščine se smejo udeležiti vsi, ki želijo biti neposredno ali posredno seznanjeni z delom GZ Žalec, 

vendar nimajo pravice razpravljati in glasovati.  

7. člen 

 

Član Skupščine uresničuje na zasedanju Skupščine svoje pravice in dolžnosti, določene s Statutom GZ 

Žalec, drugimi splošnimi akti GZ Žalec in s tem poslovnikom.  

 

8. člen 

 

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

 

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

 

10. člen 

 

Član Skupščine ima pravico voliti in biti izvoljen v organe skupščine.  

 

III. NAČIN DELA SKUPŠČINE  

 

1. Sklic in potek zasedanja Skupščine  

11. člen 

  

Vabilo za zasedanje Skupščine z gradivom se mora dostaviti članom Skupščine na sedeže PGD in 

PIGD, včlanjenih v GZ Žalec, najmanj 10 dni pred zasedanjem Skupščine.  

 

12. člen 

 

Zasedanje Skupščine prične in jo do izvolitve delovnih organov Skupščine vodi predsednik GZ Žalec 

ali njegov namestnik.  

13. člen 

 

Zasedanje Skupščine je sklepčno, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj dve tretjini članov 

Skupščine.  

Če zasedanje ni sklepčno, se začetek zasedanja preloži za 30 minut. Če zasedanje tudi tedaj ni 

sklepčno, ima zasedanje posvetovalni značaj.  

 

14. člen 

 

Navzočnost članov Skupščine se ugotavlja s predloženimi pisnimi potrdili o imenovanju za člana 

Skupščine, izdanimi s strani matičnih PGD ali PIGD, kar ugotavlja verifikacijska komisija, sklepčnost 

pa ugotovi predsednik delovnega predsedstva, ki vodi zasedanje Skupščine. Član Skupščine lahko v 

primeru svoje zadržanosti za udeležbo na zasedanju Skupščine pisno pooblasti drugega člana iz istega 

PGD ali PIGD po predhodnem pisnem soglasju predsednika tega društva. To pooblastilo in soglasje 

nadomestni član Skupščine prav tako predloži verifikacijski komisiji.  

 

15. člen 

 

Po vsakem vprašanju z dnevnega reda se odpre razprava. Razpravo konča delovni predsednik.  

Delovni predsednik daje pravico razpravljanja vabljenim udeležencem na zasedanje Skupščine po 

vrstnem redu prijavljanja. Vsak razpravljavec mora pred razpravo povedati svoje ime in priimek ter 

ime matičnega PGD ali PIGD oziroma organa GZ Žalec.  

 

16. člen 

 

Po potrebi lahko delovni predsednik omeji čas razpravljanja posameznim razpravljavcem na 5 minut. 

V primeru kršitve sklepa ga delovni predsednik na to opozori, če pa razpravljavec opozorila ne 

upošteva, ga ima delovni predsednik pravico prekiniti.  

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

 

17. člen 

 

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

 

Po obravnavanih vprašanjih se na predlog delovnega predsednika sprejemajo sklepi, ugotovitve, 

priporočila in drugi splošni akti.  

 

2. Odločanje  

19. člen 

 

Glasovanje je javno ali tajno. O načinu glasovanja odloča Skupščina na predlog delovnega 

predsednika.  

Člani Skupščine glasujejo »za« ali »proti«, ali pa se glasovanja vzdržijo. Rezultat glasovanja ugotavlja 

delovno predsedstvo.  

Če je pri prvem glasovanju večina glasov vzdržanih ali če je število vzdržanih glasov enako skupnemu 

številu »za« in »proti«, se mora glasovanje ponoviti.  

Če tudi pri ponovnem glasovanju ne pride do sprememb rezultata, predlog ni sprejet.  

Sočasno se lahko glasuje le o enem predlogu. Glasuje se z dvigom barvnega glasovalnega kartona 

(zeleni »za«, rdeči »proti«) in dvigom roke brez kartona za vzdržane člane Skupščine ali po potrebi z 

osebnim izrekanjem na predlog delovnega predsednika.  

 

20. člen 

 

Skupščina odloča z večino glasov članov Skupščine.  

Skupščina sprejme Statut, popravke in dopolnitve Statuta ter statutarne sklepe, z dvotretjinsko večino 

vseh članov Skupščine. 

21. člen 

 

Pooblastila, ki jih Skupščina prenese na Upravni odbor in druge organe GZ Žalec, se določijo s 

posebnimi konkretnimi sklepi Skupščine.  

 

3. Volitve  

22. člen 

 

Volitve so javne ali tajne. O načinu volitev odloča Skupščina na predlog delovnega predsednika. 

Tajne volitve vodi 3 članska volilna komisija, izvoljena na Skupščini na predlog predsednika GZ 

Žalec oziroma njegovega namestnika.  

Javne volitve vodi delovni predsednik.  

V primeru tajnega glasovanja se uporabljajo volilni listki enake velikosti, oblike in barve, opremljeni z 

žigom GZ Žalec, na katerih so napisani po abecednem redu vsi predloženi kandidati oziroma liste.  

Člani Skupščine volijo tako, da zaokrožijo zaporedno številko ustreznega kandidata oziroma liste.  

Vsak član Skupščine prejme po en volilni listek. Volilni listek, iz katerega ni jasno razvidno, koga 

izmed predlaganih kandidatov je član Skupščine volil, ni veljaven.  

 

23. člen 

 

Če so volitve javne, se glasuje o celotni listi kandidatov za posamezne organe GZ (upravni odbor,  

poveljstvo, nadzorni odbor), razen za predsednika in poveljnika, o katerih  se pred tem glasuje 

posamično.  

24. člen 

 

V kolikor določen predlagani kandidat ali lista kandidatov za organe GZ Žalec ne prejme dovolj 

glasov (večino), se kandidacijski postopek ponovi, Skupščina pa se mora ponovno sklicati v roku 60 

dni. 
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4. Zapisniki  

25. člen 

 

O delu Skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje osnovne podatke o razpravi, predlogih, sklepih, 

ugotovitvah in priporočilih.  

V zapisnik se vnašajo tudi rezultati glasovanja oziroma volitev.  

 

26. člen 

 

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

 

27. člen 

 

Zapisnik piše zapisnikar, ki ga izvoli Skupščina.  

Zapisnik z zasedanja Skupščine podpišejo zapisnikar, delovni predsednik in dva overovatelja 

zapisnika.  

 

28. člen 

 

Za hrambo izvirnih zapisnikov in drugega skupščinskega gradiva skrbi strokovna služba GZ Žalec.  

Na zahtevo člana Skupščine mu mora strokovna služba GZ predložiti na vpogled shranjene zapise 

skupščin na sedežu GZ Žalec.  

 

IV. JAVNOST DELA SKUPŠČINE  

29. člen 

 

Zasedanje Skupščine GZ Žalec je javno. O delu Skupščine GZ Žalec obvešča vse PGD in PIGD, 

včlanjene v GZ,  in sredstva javnega obveščanja.  

Za javnost dela Skupščine je odgovoren predsednik GZ Žalec.  

 

30. člen 

 

Po obravnavi pomembnejših vprašanj lahko delovno predsedstvo Skupščine sestavi posebno sporočilo 

za javnost.  

Predsednik in poveljnik GZ Žalec lahko po potrebi skličeta novinarsko konferenco.  

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

31. člen 

 

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

 

32. člen 

 

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se uveljavijo po enakem postopku, kot je veljal pri 

njegovem sprejemu.  

 

33. člen 

 

Ta poslovnik velja od 23.03.2018       

 

Predsednik GZ Žalec: 

   Edvard KUGLER 
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Poročila organizacijsko področje  

 

POROČILO PREDSEDNIKA GZ ŽALEC ZA LETO 2018 

 
Spoštovane gasilke, gasilci Gasilske zveze Žalec! 

 

Za nami je leto 2018 in prav je, da opravimo pregled našega dela, še posebej zato, ker smo zaključili 

mandatno obdobje 2013-2018.  

S Kongresom GZ Slovenije na Ptuju se je pričel nov mandat 2018-2023. V marsikaterih društvih  je 

prišlo do zamenjave vodstva, prav tako so zamenjave v GZ Žalec. Do sprememb je prišlo tudi na 

nivoju Savinjsko Šaleške regije, kjer je sedaj predsedujoča GZ Prebold, predsednik regijskega sveta je 

Branko Verk, poveljujoča pa je GZ Šaleške doline, poveljnik regije je postal Boris Lambizer. 

Gasilska zveza Žalec ima v tem mandatu v organih in komisijah Gasilske zveze Slovenije 6 članov: 

1. Franc  Rančigaj, predsednik Nadzornega odbora GZ Slovenije 

2. Mihael Centrih, član Arbitraže GZS 

3. Savina  Naraks, članica sveta veteranov GZS 

4. David Krk, član komisije za tekmovanja GZS 

5. Edvard  Kugler, član komisije za požare v naravi GZS 

6. Sabina  Sorčan, članica komisije za zgodovino GZS 

 

Kljub kasnejšemu pričetku dela vseh komisij zaradi manjkajočih članov so se realizirale vse 

aktivnosti, ki smo jih sprejeli v programu dela na 63. Skupščini GZ Žalec. Upravni odbor se je sestal 

na štirih sejah. Skozi vso leto so delale tudi komisije, po področjih od veteranov, članic, mladine, 

zgodovine požarnega varstva, priznanj in odlikovanj, nevarnih snovi, prve pomoči, tehničnega 

reševanja, usposabljanja, naprav za zaščito dihal, zvez in tekmovanja in gasilske tehnike. Vsa 

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

tudi izvedel.   

 

Prav ponosni smo na muzej GZ Žalec, ki se nenehno dopolnjuje s slikovnim materialom naših društev, 

kajti slikano danes – to je 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 kar je zaslužna komisija za zgodovino požarnega varstva pod vodstvom Aleša 

Založnika. 

 

Kot vsako leto, smo tudi v letu 2018 poskrbeli, da je pričela naša mladina napenjati možgane za 

preverjanje svojega znanja na gasilskih kvizih,  orientacijah, kasneje pa tudi na tekmovanjih. Malo 

predaha v poletnih mesecih so si privoščili naši najmlajši skupaj z mentorji na letovanju mladine GZ 

Žalec, da so napolnili izpraznjene baterije. Tega bi bilo potrebno še več, saj le tako bomo skozi 

sprostitev in igro obdržali čim več mladih. Da se je vse to izvedlo so poskrbeli člani mladinske 

komisije pod vodstvom  Dominika Hočevarja. 

 

Seveda ne smem pozabiti na uspešno delo komisije za delo s članicami,  saj so te nepogrešljiv člen v 

gasilski organizaciji. Večkrat nam pomagajo pri tistih opravilih in nalogah, na katere gasilci operativci 

včasih celo pozabimo. Komisija pod vodstvom Suzane Kočevar je vse skozi skrbela, da so se naše 

članice izobraževale na različnih področjih, obnavljale znanje in se družile, tako na nivoju GZ Žalec in 

GZ Prebold in tudi širše. Prav tako so pokazale, da lahko opravljajo operativne naloge skupaj z 

operativci, kar so pokazale na skupni vaji članic SAŠA regije v Braslovčah. 

 

Na komisijo za delo s starejšimi gasilci in gasilkami moramo biti ponosni. Ta komisija ima ugledno 

mesto, saj so pod to komisijo vsi naši graditelji oziroma predhodniki, ki so očuvali gasilstvo v naši 

dolini. Komisija pod vodstvom Ivana Derča je znala povezati vse veterane naše doline, saj so se le ti 

množično udeležili raznih posvetov, delavnic, piknikov. Seveda so svoje moči merili na pokalnih 

tekmovanjih za starejše gasilce, pa na tekmovanjih s starimi brizgalnami.  
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V GZ Žalec je tudi komisija za priznanja in odlikovanja, ki je pod vodstvom Ivana Kotnika vso dobro 

opravljeno delo posameznih gasilcev primerno nagradila 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 delo komisij na 

operativnem področju, o tem delu bo več povedal poveljnik GZ Žalec Franci Rančigaj. 

 

Naše tekmovalne ekipe so dosegle vrhunske rezultate tako na mladinskih, članskih in pokalnih 

tekmovanjih v naši zvezi, kot tudi v Savinjsko-šaleški regiji kar gre zahvala vsem našim mentorjem, 

saj je bilo potrebno veliko truda in odrekanj za dosego dobrih rezultatov. Na državnem tekmovanju v 

Gornji Radgoni so mladinci PGD Drešinja vas zasedli 1. mesto, pionirji iz PGD Drešinje vasi pa 2. 

mesto, člani A PGD Andraž 3. mesto. Čestitati pa moramo tudi pionirkam iz PGD Velika Pirešica in 

mladinkam PGD Andraž nad Polzelo, članicam A PGD Kapla Pondor, članom A PGD Dobrovlje, 

članom B PGD Levec, starejšim gasilkam iz PGD Grajska vas ter starejšim gasilcem iz PGD Drešinja 

vas za odlične rezultate. 

 

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

kar gre zahvala komisiji za izobraževanje, dobro usposobljenim predavateljem in inštruktorjem.   

  

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

leto kakšno društvo v gasilski zvezi prevzame  novo vozilo, opremo ali celo obnovljen gasilski dom. V 

letu 2018 je visok jubilej obhajalo naše najstarejše društvu, to je PGD Šempeter, ki je praznovalo 140 

let delovanja. Skupaj z gasilci iz Šempetra smo izvedli praznovanje Dneva gasilcev GZ Žalec z veliko 

parado.  

 

Naša gasilska zveza je dosegla že kar lepo starost - zato zaslužni gasilci, ki so s svojim delom pustili 

svoj pečat pri ohranjanju in delovanju naše zveze. Na podlagi tega je skupščina GZ potrdila naš 

predlog, da si posebno mesto zaslužita Franci Naraks kot častni poveljnik in Franci Čretnik kot častni 

član. 

 

Posebna zahvala gre našim občinam, njihovim županom, občanom, krajanom in vsem posameznikom, 

ki imajo posluh za gasilstvo. 

 

Iz tega mesta bi se zahvalil tudi vsem članom upravnega odbora, poveljstva, nadzornega odbora, 

predsednikom komisij, članom teh komisij za strpno, kvalitetno in konstruktivno delo v letu 2018, v 

upanju, da bo delo v naših komisijah še naprej tako kvalitetno, kot je bilo do sedaj.  

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

 

 

Žalec, 1.3.2019  

 

Predsednik GZ Žalec 

Edvard Kugler, VGČ ORG II. 
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Koledar aktivnosti v letu 2018 
 

datum aktivnost 

ponedeljek, 8. januar 2018  seja Regijskega sveta - Prebold 

četrtek, 11. januar 2018  Seja kandidacijske komisije 

sobota, 13. januar 2018  tečaj Operativni gasilec - zaključni izpit 

ponedeljek, 15. januar 2018  Tečaj IDA (4 člani) 

ponedeljek, 22. januar 2018  Seja KOM ČL 

sreda, 24. januar 2018  Seja KOM IZ 

četrtek, 25. januar 2018  Posvet mentorjev mladine GZ Žalec - Kapla 

torek, 30. januar 2018  Seja KOM TEK 

sreda, 31. januar 2018  Seja regijskega sveta - Bevče 

sobota, 3. februar 2018  posvet članic CE in SŠ regije - Vojnik 

ponedeljek, 5. februar 2018  Seja kandidacijske komisije 

sreda, 7. februar 2018  Seja UO in POV GZ Žalec - Juršinci 

petek, 9. februar 2018  Tečaj gasilec pripravnik 1-2018 - izpiti 

četrtek, 15. februar 2018  Kulinarična delavnica za članice 

  Podelitev diplom za tečaje VG 2017, OG 2017 in prvi 

posredovalci 

  Tečaj GNPB (2 člana) 

petek, 16. februar 2018  Tečaj gasilec pripravnik 2-2018 - izpiti 

  Tečaj Gasilski častnik - zaključni izpit teorija 

  Tečaj STROJNIK - pričetek 

nedelja, 18. februar 2018  Kviz mladine GZ Žalec - OŠ Braslovče 

ponedeljek, 19. februar 2018  Sestanek tekmovanja s starimi brizgalnami SŠR - Žalec 

četrtek, 22. februar 2018  Seja kandidacijske komisije 

torek, 27. februar 2018  Praktične vaje IDA Pekre (2 člana) 

sreda, 28. februar 2018  23. Seja sveta SŠR - Nazarje 

  Predstavite kandidatov za predsednika in poveljnika GZS - 

Nazarje 

torek, 6. marec 2018  Posvet veteranov GZ Žalec - Braslovče 

sreda, 7. marec 2018  Podpis pogodbe JGS občina Braslovče 

  Seja UO GZ Žalec - Ojstriška vas 

četrtek, 8. marec 2018  Seja kandidacijske komisije 

petek, 9. marec 2018  tečaj Gasilec pripravnik - popravni izpiti 

sobota, 10. marec 2018  Kviz mladine SŠR v Velenju 

nedelja, 11. marec 2018  Predstava za članice SŠR - Andraž 

ponedeljek, 12. marec 2018  Seja NO GZ Žalec 

  Tečaj Višji gasilec - sprejemni test 

torek, 13. marec 2018  Podpis pogodbe JGS občina Tabor 

sreda, 14. marec 2018  Podpis pogodbe JGS občina Polzela 

petek, 16. marec 2018  Tečaj STROJNIK - izpiti 

  Tečaj VIŠJI GASILEC 2018 - pričetek 

  Zbor mladih GZ Žalec - Braslovče 

sobota, 17. marec 2018  Državni kviz mladine GZS - Trbovlje 
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četrtek, 22. marec 2018  Podpis dogovor prvi posredovalci Žalec 

  Podpis pogodbe JGS občina Žalec 

  Tečaj IDA Pekre (4 člani) 

petek, 23. marec 2018  SKUPŠČINA GZ Žalec 

  Tečaj Višji gasilec - izpiti 1. del 

sreda, 4. april 2018  seja NO GZ Žalec 

  Seja UO GZ Žalec 

  Seja POV GZ Žalec 

sreda, 11. april 2018  seja KOM VET 

  seja KOM MK 

petek, 13. april 2018  Tečaj višji gasilec - izpiti 2. del 

torek, 17. april 2018  seja KOM ČL 

  Seja KOM ZGOD 

sreda, 18. april 2018  seja KOM TEK 

  seja KOM IZOB 

torek, 24. april 2018  Seja sveta SŠR - Gotovlje 

četrtek, 3. maj 2018  Tečaj TRE Ig (5 članov) 

četrtek, 10. maj 2018  Podelitev diplom tečaji GZ Žalec 

sobota, 12. maj 2018  delavnica za članice - prva pomoč 

torek, 15. maj 2018  tečaj GNPA Sežana (4 člani) 

petek, 18. maj 2018  Kongres GZ Slovenije 

sobota, 19. maj 2018  Kongres GZ Slovenije-parada 

sreda, 23. maj 2018  seja KOM ZV 

sobota, 26. maj 2018  Tekmovanje mladine GZ Žalec v orientaciji 

sobota, 2. junij 2018  1. tekma Pokalno tekmovanje starih brizgaln SŠ regije - Kaplja 

vas 

  Meddruštveno tekmovanje starejših gasilk in gasilcev - PGD 

Kasaze-Liboje 

torek, 5. junij 2018  Tečaj GNPA Sežana (2 člana) 

sreda, 6. junij 2018  Seja KOM GOSP 

  Seja KOM IDA 

petek, 8. junij 2018  Seja sveta SŠR - Prebold 

sobota, 9. junij 2018  1. tekma pokalno tekmovanje mladine SŠR - GZ Prebold 

  1. tekma članske lige GZ Žalec - Drešinja vas 

  Meddruštveno tekmovanje starejših gasilk in gasilcev PGD 

Drešinja vas 

sreda, 13. junij 2018  2. SEJA UO GZ ŽALEC 

sobota, 16. junij 2018  2. tekma pokalno tekmovanje mladine SŠR - GZ Šaleške doline 

  2. tekma članske lige GZ Žalec - Gomilsko nočna tekma 

  Tečaj HEL OBN Ig (2 člana) 

nedelja, 17. junij 2018  10. piknik veteranov GZ Žalec – Dobriša vas-Petrovče 

petek, 22. junij 2018  KOM GT 

sobota, 23. junij 2018  2. tekma Pokalno tekmovanje starih brizgaln SŠ regije - 

Gotovlje 

  3. tekma članske lige GZ Žalec - Letuš 
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torek, 3. julij 2018  Obisk vodstva GZ pri bivšemu predsedniku F. Osetu 

sreda, 4. julij 2018  Seja KOM MK 

četrtek, 5. julij 2018  Seja POV GZ Žalec 

petek, 6. julij 2018  3. tekma Pokalno tekmovanje starih brizgaln SŠ regije - 

Topolšica 

sobota, 7. julij 2018  pohod članic GZS na Kamniško sedlo - GZ Kamnik 

sreda, 11. julij 2018  Letovanje mladine GZ Žalec 

petek, 13. julij 2018  4. tekma Pokalno tekmovanje starih brizgaln SŠ regije - Paška 

vas 

ponedeljek, 23. julij 2018  Tečaj GNO (2 člana) 

sobota, 4. avgust 2018  5. tekma Pokalno tekmovanje starih brizgaln SŠ regije - 

Braslovče 

  Pohod mladine GZ Žalec 

sobota, 11. avgust 2018  6. tekma Pokalno tekmovanje starih brizgaln SŠ regije - 

Vransko 

sobota, 18. avgust 2018  pohod članic GZ Žalec in GZ Prebold 

sobota, 25. avgust 2018  4. tekma članske lige GZ Žalec - Braslovče 

petek, 31. avgust 2018  Operativna delavnica za članice GZ Žalec - Gotovlje 

sobota, 1. september 2018  5. tekma članske lige GZ Žalec - Levec 

nedelja, 2. september 2018  6. tekma članske lige GZ Žalec - Polzela 

ponedeljek, 3. september 2018  Tečaj DP (2 člana ) 

  Seja Nadzornega odbora GZ Žalec 

  Seja Upravnega odbora GZ Žalec 

četrtek, 6. september 2018  150 let II. Slovenskega tabora v Žalcu - prireditev 

petek, 7. september 2018  140 let PGD Šempeter - svečana seja 

  Tečaj za operativnega gasilca - pričetek tečaja 

sobota, 8. september 2018  3. tekma pokalno tekmovanje mladine SŠR - GZ ZSD 

  30 let PGD Dobrovlje - slovesnost in veselica 

torek, 11. september 2018  Tečaj GNPA (4 člani) 

sreda, 12. september 2018  Seja Poveljstva GZ Žalec 

četrtek, 13. september 2018  Tečaj INŠ (2 člana) 

sobota, 15. september 2018  DAN GASILCEV GZ ŽALEC IN 140 let PGD ŠEMPETER V 

SD 

  Državno tekmovanje v orientaciji za mladino 

nedelja, 16. september 2018  4. tekma pokalno tekmovanje mladine SŠR in MLADINSKO 

TEKMOVANJE GZ ŽALEC 2018 

torek, 18. september 2018  Tečaj GNPA (4 člani) 

sreda, 19. september 2018  KOM VET 

četrtek, 20. september 2018  Tečaj TRE (4 člani) 

sobota, 22. september 2018  Državno gasilsko tekmovanje MH – Gornja Radgona 

nedelja, 23. september 2018  Državno gasilsko tekmovanje MH– Gornja Radgona 

ponedeljek, 24. september 2018  KOM TEK 

sreda, 26. september 2018  Seja sveta SŠR - Braslovče 

četrtek, 27. september 2018  Tečaj GNPB (2 člana) 

sreda, 3. oktober 2018  KOM ČL 

četrtek, 4. oktober 2018  Pričetek tečaja za sodnike SŠR (5 članov) 
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  Tečaj RVGUO (4 člani) 

nedelja, 7. oktober 2018  ČLANSKO TEKMOVANJE IN TEKMOVANJE STAREJŠIH 

GZ ŽALEC - Vransko 

torek, 9. oktober 2018  Tečaj GNPA (2 člana) 

  Tečaj IDA PV (9 članov) 

sreda, 10. oktober 2018  POSVET GZ ŽALEC 

sobota, 13. oktober 2018  Srečanje veteranov GZ Žalec 

ponedeljek, 15. oktober 2018  Tečaj GNPC (2 člana) 

torek, 16. oktober 2018  Tečaj GNPA (6 članov) 

sreda, 17. oktober 2018  Seja KOM MK 

četrtek, 18. oktober 2018  Tečaj TRE (4 člani) 

petek, 19. oktober 2018  Tečaj NGČ - pričetek tečaja 

sobota, 20. oktober 2018  Tečaj IDA OBN (19 članov) 

sobota, 10. november 2018  Strokovna ekskurzija za članice GZ Žalec 

sreda, 14. november 2018  Seja KOM IZ 

petek, 16. november 2018  Tečaj Gasilec pripravnik 3-2018 (pričetek) 

  Tečaj Preprečujmo požare bronasta značka - pričetek 

sobota, 17. november 2018  Srečanje mentorjev mladine GZ Žalec - Brnica 

sreda, 21. november 2018  Posvet veteranov SŠ regije 

petek, 23. november 2018  Podelitev listin za opravljena tečaja Višji gasilec in strojnik 

sobota, 24. november 2018  Srečanje mladine GZ Žalec s kopanjem 

torek, 4. december 2018  Skupna seja UO in POV 

sreda, 5. december 2018  Slavnostna podelitev listin GZS za tečaje GČ in VGČ 

četrtek, 6. december 2018  Tečaj IDA Pekre (16 članov) 

petek, 7. december 2018  Tečaj Preprečujmo požare bronasta značka - pričetek 

  Tečaj Gasilec pripravnik 3-2018 izpiti 

ponedeljek, 10. december 2018  Seja MK SŠ regije 

sreda, 12. december 2018  Seja KOM ČL 

  Tečaj IDA Ig (4 člani) 

sobota, 15. december 2018  Tečaj OPERATIVNI GASILEC - zaključni izpiti 

ponedeljek, 17. december 2018  Seja KOM ML 

  Podpis pogodbe JGS občina Vransko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

POROČILO PREDSEDNIKA MLADINSKE KOMISIJE GZ ŽALEC ZA LETO 2018 

 
V novem mandatnem obdobju sem prevzel funkcijo predsednika mladinske komisije GZ Žalec. Z 

novimi člani smo se trudili čim bolj približati planu, ki je bil zastavljen in moram reči, da nam je šlo 

kar dobro, saj smo zastavljene cilje izpolnili. Z vsemi člani komisije sem bil vedno v kontaktu, prav 

tako z GZ Žalec. Sej upravnega odbora GZ Žalec in sej mladinske komisije SŠR sem se z veseljem 

udeleževal, saj je bilo zame vse na novo. 

 

Aktivnosti, ki so se dogajale v letu 2018 so sledeče: 

 

V mesecu januarju in februarju je izvedlo zbor mladih 22 društev, za ostalih 10 pa se bomo potrudili, 

da še kakšnega dodamo. 

Na dvodnevni posvet mentorjev mladine GZ Slovenije, ki je bil v Zrečah smo bili trije člani mladinske 

komisije. 

Mladinska komisija GPO Braslovče je organizirala zbor mladih GZ Žalec, ki so se ga udeležili naši 

mladi gasilci ter tudi gostje sosednjih zvez v regiji. 

Na izobraževanju mladih gasilcev smo pričeli znova izvajati Tečaj »Preprečujemo požare« za 

bronasto, srebrno in zlato značko, saj smo s tem osvežili znanje mladih gasilcev. 

 

KVIZ 

 

Kviz GZ Žalec je potekal v osnovni šoli v Braslovčah v organizaciji MK GPO Braslovče. Tekmovalo 

je 29 ekip iz 13 društev. 

Rezultati:  

 

 Pionirji:  1. Drešinja vas, 2. Drešinja vas, 3. Drešinja vas                                                           

 Mladinci: 1. Grajska vas 1, 2. Andraž, 3. Braslovče 

 Gasilci pripravniki: 1. Šempeter, 2. Polzela, 3. Kapla-Pondor 

 

Vse te ekipe so se uvrstile na regijski nivo tekmovanja, ki je bilo v organizaciji GZ Šaleške doline 19. 

marca v Velenju. Naše ekipe so imele nekaj smole, kljub temu se je ena ekipa uvrstila na državno 

tekmovanje, ki je bilo 17. Marca v Trbovljah. 

Rezultat te ekipe: 

 

 Pionirji 20. Drešinja vas 

 

Vsem sodnikom in organizatorjem hvala za pomoč pri izvedbi tekmovanj. Vsem ekipam in njihovim 

mentorjem pa čestitam za dosežene uspehe in sodelovanje na tekmovanju. 

 

LETOVANJE 

 

MK GZ Žalec je mesecu juliju 2018 organizirala letovanje mladine in sicer v Osilnici ob Kolpi. 

Udeležilo se ga je 50 mladih gasilk in gasilcev iz 10 društev. V lastni organizaciji so letovali mladi 

gasilci PGD Polzela. Letovanje se v letošnjem letu tudi predvideva in sicer od 10.7. do 14.7. po vsej 

verjetnosti znova potujemo v Osilnico, saj nam ob slabem vremenu omogočajo uporabo notranjega 

bazena. Boste pa pravočasno obveščeni. Prosimo vsa društva, da svojim mladim članom omogočijo 

udeležbo na letovanju, saj je namen medsebojno druženje, spoznavanje, sodelovanje in še kaj bi lahko 

naštel. 

 

 

ORIENTACIJA 

 

Tekmovanje GZ Žalec v orientaciji je bilo v Šempetru 26. maja. Sodelovalo je kar 77 ekip iz 21 

društev. Rezultati pa so naslednji: 
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 Pionirji: 1. Drešinja vas , 2. Ločica ob Savinji, 3. Kapla Pondor  

 Pionirke: 1. Drešinja vas, 2. Drešinja vas, 3. Velika Pirešica 

 Mladinke 1. Polzela , 2. Šempeter, 3. Ojstriška vas-Tabor 

 Mladinci: 1. Drešinja vas , 2. Trnava, 3. Ločica ob Savinji 

 Pripravniki: 1. Kapla Pondor, 2. Šempeter, 3. Arja vas 

 Pripravnice: 1. Polzela  

 

Organizator regijske orientacije je bila GZ Prebold. Naši dosežki: 

 

 Pionirji: 1. Drešinja vas, 6. Kapla Pondor 

 Pionirke 1. Velika Pirešica, 2. Drešinja vas, 5. Drešinja vas 

 Mladinci 2. Drešinja vas, 7. Trnava, 10. Ločica ob Savinji,  

 Mladinke 2. Tabor, 4. Šempeter, 7. Polzela 

 Pripravniki: 1. Kapla Pondor, 2. Šempeter 

 Pripravnice: 3. Polzela 

 

Državno tekmovanje je bilo 15. septembra v Moravčah. Tam smo imeli rekordnih 7 ekip. Čestitke 

vsem. Osvojili pa smo mesta: 

 

 Pionirji: 12. Drešinja vas 

 Pionirke: 16. Drešinja vas, 21. Velika Pirešica 

 Mladinke: 34. Ojstriška vas-Tabor 

 Mladinci: 15. Drešinja vas 

 Pripravniki:7. Kapla Pondor, 18. Šempeter 

 

TEKMOVANJA 

 

Tudi v letu 2018 je potekalo pokalno tekmovanje mladine SŠ regije. Iz naše zveze je sodelovalo 19 

ekip iz 10 društev. Med najboljšimi v skupnem seštevku so bili: 

 

 Pionirji Drešinja vas 2. mesto                           

 Mladinci Drešinja vas 2. Mesto 

 

Na tekmovanju GZ Žalec, ki je bilo na Polzeli, je sodelovalo 40 ekip.  

 

4 ekipe so se že v letu 2017 uvrstile na državno tekmovanje za Matevža Haceta, ki je potekalo 22. 

septembra v Gornji Radgoni: 

 

 Mladinci PGD Drešinja vas so postali državni prvaki 

 Pionirji  PGD Drešinja vas so postali podprvaki 

 Pionirke PGD Velika Pirešica 9. mesto 

 Mladinke PGD Andraž 18. mesto 

 

Vsem ekipam kot tudi mentorjem še enkrat čestitam za uspeh in želim uspešno delo naprej 

 

SREČANJA MLADINE IN MENTORJEV 

 

Dvakrat letno imamo tudi srečanje mladine. Enkrat v letu je planiran pohod, drugi del pa je načrtovano 

kopanje.  

Pohod mladine je bil  v začetku avgusta in sicer od gasilskega doma PGD Ložnica mimo graščine 

Plevna do cerkve Sv. Jedrt, kjer nam je lokalni župnik zaupal nekaj zanimivih podatkov. Ob vrnitvi nas 

je pričakala okusna malica, ki so nam jo pripravili domači gasilci. Sledilo je še nekaj igre z žogo ter 

odhod domov.  Hvala članom PGD Ložnica za pomoč in organizacijo. 
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Kopanje je bilo v mesecu novembru v Thermani Laško. Bilo vas je kar 208. Mentorjev je bilo dovolj, 

tako da so bili otroci v varnih  rokah in so sproščeno uživali v vodnih igrah.  

 

Srečanje mentorjev je bilo v obliki krajšega pohoda od parkirišča v Kasazah do Brnice, kjer smo se ob 

večerji pogovarjali o delu z mladino, sprejeli nekaj pobud in predlogov za lažje doseganje zastavljenih 

ciljev.  

 

Delo z otroki in mladino je ena najpomembnejših nalog vsake gasilske organizacije. Mentorji si s 

svojim delom prizadevajo, da bi pritegnili čim več otrok in mladih, s ciljem prenosa znanja in 

spretnosti na varno življenje v skupnosti in širjenje gasilske kulture. 

Lahko rečemo, da je delo v skupnem  javnem interesu. Bistvena naloga vsakega izmed nas je 

vključevanje mladih v delovanje prostovoljnega gasilskega društva. Pomembna naloga je tudi 

izvajanje programov mladinskega dela in njihovo usposabljanje ter postopno uvajanje v vse dejavnosti 

društva. Navsezadnje to pomeni tudi prevzem operativnih in administrativnih nalog v organizaciji. V 

tem procesu je posebno pomembno medgeneracijsko sodelovanje, ki mladim prenaša dragoceno 

znanje in jih pripravlja na odgovorno prevzemanje nalog, povezanih z delovanjem gasilstva. 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

 

                                                                                   Predsednik  mladinske komisije GZ Žalec 

                                                                                                       Dominik Hočevar, VG 

 

 

Poročilo komisije za delo članic za leto 2018 

 
Leto 2018 smo začeli z volitvami in izbrane smo bile nove članice komisije za delo članic Gasilske 

zveze Žalec. Plan, ki je bil izdelan v januarju, je bil 23.3. potrjen na Skupščini. 

Naslednji dan 24.3. smo odšle na izobraževanje za predsednice komisij za članice regije , GZ in PGD 

v Tržič. Program je bil sledeč: pregled dela članic v iztekajočem mandatnem obdobju, pogled na delo 

članic tov. Janka Cerkvenika in Janeza Merca. Predavanje o požaru v Kemisu, o uniformiranosti in 

bontonu v uniformi ter kako se pravilno restavrirajo gasilskii eksponati. Za popestritev je poskrbel 

Žiga Čamernik z monodramo Gospod predsednik. Po Zaključku predavanj smo imele voden ogled 

Tržiča in Tržiškega muzeja. 

 

V aprilu smo imele prvi sestanek, kjer smo pregledale program dela članic za leto 2018 in se 

dogovorile za našo prvo delavnico Prve pomoči 12. maja, ki jo je vodila članica komisije Tamara 

Lukman v PGD Ložnica pri Žalcu. Pomagala nam je predsednica komisije za prvo pomoč Lidija Krk. 

Zbralo pa se je nas 24 gasilk. 

19.5. smo se udeležile parade na 17. kongresu GZ Slovenije na Ptuju. 

Kot vsako leto so Svet članic GZS in članice GZ Kamnik organizirale pohod, ki je bil 7.7. na 

Kamniško sedlo. Prijavljenih je bilo 5 članic iz naše Zveze. 

11.7. smo imele članice komisije sestanek, saj smo bile organizatorke pohoda članic GZ Žalec in GZ 

Prebold v mesecu avgustu ter vaje članic SŠ regije. 

V avgustu smo organizirale pohod članic obeh Zvez na Goro Oljko. Vreme je bilo odlično, pohod pa 

je minil v dobri volji in super postrežbi na planinskem domu. Iz obeh zvez se nas je družilo kar 

43članic.  

31.8. smo pripravile delavnico Razvrščanja in uniformiranosti v PGD Gotovlje, ki jo je vodil 

namestnik poveljnika GZ Žalec David Krk. Prijavljenih je bilo 22 članic. 

V septembru smo se udeležile prireditve Dan gasilcev GZ Žalec in 140 let delovanja PGD Šempeter.  

Oktobra smo imele sestanek za vajo članic, saj je bila lani za organizacijo na vrsti naša GZ. 

27.10. smo pripravile vajo operativnih članic Savinjsko-Šaleške regije v Domu kulture v Braslovčah. 

Vajo je vodila GČ Mihaela Remic, operativna članica PGD Braslovče. Iz SŠR nas je bilo prijavljenih 

36 članic, operativnih gasilk. 
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Tako kot se vsako leto družijo članice GZ Prebold in GZ Žalec na pohodu, se družimo še na srečanju 

članic, ki je lani potekalo v Preboldu. Dobremu vzdušju je pripomoglo kar 67 članic iz naše zveze. 

V novembru smo organizirale prvo ekskurzijo v našem mandatu. 10.11. smo se odpravile proti Krasu. 

Najprej smo se ustavile in ogledale nov reševalni center PGD Postojna. Degustirale v Pršutarni Ščuka 

ter imele voden ogled Štanjela in obisk prireditve Praznik vina. Vzdušje bilo več kot super, kar pokaže 

že sama številka udeleženk. Prijavilo se je kar 62 članic. 

 

 
 

17. in 18. novembra so 3 naše članice odšle na posvet predsednic komisij za članice gasilke v GZ, ki je 

potekal na Dobrni. 

 

V decembru smo še imele zadnji sestanek v letu 2018, saj smo bile članice GZ Žalec gostiteljice 

Regijskega posveta za članice Celjske in Savinjsko-Šaleške regije.  

 

Prostore so nam odstopili v GD Žalec, kjer so se naše članice izkazale za super gostiteljice, saj je 

celotna GZ pomagala pri peki peciva. Gostili smo goste predsednika GZS tov. Janko Cerkvenika, ki 

nam je predaval Kako izboljšati notranjo in zunanjo podobo gasilske organizacije ter Manco Ahačič, 

operativno gasilko, ki nam je predavalo o naravni nesreči Jelen dol-Tržič. Vmes smo imele Tehniko 

sproščanja-dihalno tehniko z Barbaro Plesnik. Na koncu pa smo si še ogledale Gasilski muzej GZ 

Žalec. Regijskega posveta so se udeležile 120 članic. 

 

Terminski pregled aktivnosti komisije za delo članic Gasilske zveze Žalec v letu 2018 

 

- 24.3. izobraževanje članic v Tržiču 

- 12.5. delavnica Prve pomoči v gasilskem domu PGD Ložnica pri Žalcu 

- 07.07. pohod članic GZS, Kamniško sedlo 

- 18.08. pohod članic GZ Žalec in GZ Prebold 
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- 31.8. delavnica Razvrščanja in uniformiranosti članic v PGD Gotovlje 

- 20.10. srečanje članic GZ Žalec in GZ Prebold 

- 27.10. vaja operativnih članic SŠR v Domu kulture Braslovče 

- 10.11. strokovna ekskurzija članic Štanjel  

- 17./18.11. posvet predsednic komisij za članice na Dobrni 

 

Predsednica komisije za članice GZ Žalec: 

Suzana Kočevar, GA 1. stopnje 

 

 
POROČILO KOMISIJE ZA VETERANE ZA LETO 2018 

 

 

6. marca je bil organiziran 9. Posvet veteranov in veterank GZ Žalec. Potekal je v gasilskem domu 

PGD Braslovče. Udeležilo se ga je 68 udeležencev iz 19 PGD.  

- Predavateljica predsednica komisije za prvo pomoč GZ Žalec tov. Lidija Krk je vodila praktično 

delavnico »Prva pomoč pri krvavitvah, opeklinah in temeljni postopki oživljanja z uporabo 

defibrilatorja.«  

- Informacije o novostih na področju delovanja gasilskih veteranov na nivoju Savinjsko-Šaleške 

regije in GZS je podala članica sveta veteranov GZS in predstavnica veteranov SŠ regije tov. 

Savina Naraks.  

- Tedanji predsednik komisije GZ Žalec tov. Janez Kokovnik je predstavil program dela veteranov 

in veterank GZ Žalec za leto 2018.  

 

14. marca je v prostorih PGD Žalec potekal Posvet tekmovalnih enot starejših gasilcev in gasilk SŠ 

regije. V sliki in besedi je predsednica komisije za veterane pri svetu SŠR Savina Naraks obnovila  

teoretični del vaje s hidrantom in vaje raznoterosti pred pričetkom praktičnih vaj na prostem.  

 

23. marca so bile na Skupščini GZ Žalec izvedene volitve v organe. Izvoljena je bila nova Komisija za 

veterane v sestavi: Nikolaj Vihar in Vlado Božič (GPO Braslovče), Jože Sajovic (GPO Tabor), Vlado 

Reberešek (GPO Vransko), Olga Krajnc (GPO Žalec), Danica Veber (GPO Polzela) in predsednik 

komisije Ivan Derča (GPO Tabor). 

 

V GZ Žalec je 524 veterank in veteranov, od tega 345 moških in 179 žensk. V letu 2018 je na novo 

pristopilo 8 članov, umrlo jih je 25.   

 

11. aprila je bil prvi sestanek novoizvoljene Komisije za veterane GZ Žalec, kjer je predsednik GZ 

Žalec predstavil novoizvoljeno komisijo. Seznanili smo se s planom dela za leto 2018, ki ga je 

sestavila predhodna komisija. Ugotovili smo, da je bil v celoti realiziran.  

Na tem mestu bi se zahvalil predhodni komisiji za veterane v sestavi: Olga Kranjc, Anton Mestinšek, 

Ivan Strahovnik, Anton Jelen, Rudi Sedovšek in predsedniku Janez Kokovnik za opravljeno delo v 

celotnem mandatnem obdobju in realiziran plan, ki je bil zastavljen.  

 

10. junija je bil organiziran 10. Piknik veteranov GZ Žalec v Petrovčah. Udeležilo se ga je 110 

veterank in veteranov iz 22 PGD. Tokrat je bil piknik v organizaciji PGD Dobriša vas – Petrovče. 

Zahvaljujem se jim za odlično organizacijo. Ogledali smo si Baziliko obiskanja Device Marije v 

Petrovčah, pod strokovnim vodstvom patra Vančija. Ogledali smo si dvorec Novo Celje in razstave 

pod naslovom »Zgodbe časa«. Predstavili so nam novo vozilo GVC 16/25 PGD Dobriša vas – 

Petrovče.  
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Na tekmovanjih smo bili uspešni. V pokalnem tekmovanju starejših gasilk in gasilcev GZS je bilo 7 

tekem. 4 ekipe iz GZ Žalec so zasedle: 9. mesto Drešinja vas, 15. mesto Ponikva pri Žalcu, 21. mesto 

Žalec in 22. mesto Kasaze-Liboje. 

V pokalnem tekmovanju starih motornih brizgaln SŠR je bilo 6 tekem. Sodelovalo   6 ekip GZ Žalec: 

Kapla – Pondor ženska in moška ekipa, Gotovlje in Parižlje Topovlje. Pri ročnih brizgalnah pa 

Požarna bramba Vransko, PGD Letuš in PGD Braslovče.  

Tekmovanja starejših gasilk in gasilcev, ki je bilo na Vranskem, se je udeležilo 6 ekip, 4 moške ekipe: 

PGD Drešinja vas,  PGD Zabukovica, PGD Ponikva pri Žalcu, PGD Žalec in dve ženski ekipi PGD 

Grajska vas in PGD Kapla – Pondor.  

Na državnem tekmovanju v Gornji Radgoni se je ekipa starejših gasilk iz PGD Grajska vas uvrstila na 

22 mesto; ekipa starejših gasilcev PGD Drešinja vas pa na 19 mesto. 

Več ekip se je udeleževalo tudi meddruštvenih tekmovanj po celotni Sloveniji.  

Ob tej priliki čestitam vsem, ki so se udeleževali tekem, posebej pa tistim, ki so dosegli vidnejše 

rezultate, saj je v priprave na tekmovanja vloženega veliko truda in prostega časa.  

 

13. oktobra je bilo v Domu krajanov v Taboru že 58. Srečanje veteranov GZ Žalec. Udeležilo se ga je 

161 veteranov iz 26 gasilskih društev.  

Za kulturni program se zahvaljujem OŠ Tabor in Jožetu Lešniku iz Ložnice, za izkazano gostoljubnost 

ob 58. srečanju veteranov pa Občini Tabor in županu. Članom in članicam PGD Ojstriška vas – Tabor 

pa za organizacijo dogodka. 

 

Kot predsednik komisije za veterane sem se udeleževal sej UO GZ Žalec in Posveta ob mesecu 

požarne varnosti na Vranskem. Naša komisija je imela dve seji. 

 

Srečanja veteranov Zg. Sav. doline v Novi Štifti, sva se udeležila dva člana. Udeležil sem se Športnega 

srečanja veteranov GZ Šaleške doline v Pesjem.  16. novembra sem se udeležil Srečanja veteranov GZ 

Prebold. 23. novembra smo se Anton Mestinšek, Janez Kokovnik in Ivan Derča udeležili Srečanja 

veteranov GZ Šmarje pri Jelšah. 

 

Sodelovali smo tudi na Paradi učenja v Žalcu, kjer so starejše gasilke PGD Kapla – Pondor z 

demonstracijo gašenja s staro motorno brizgalno popestrile letošnji program..  

 

V avgustu smo se udeležili Medgeneracijskega srečanja GZS v Velenju, ki je nudilo zanimiv  program 

ogledov znamenitosti in iger. Iz GZ Žalec nas je bilo 20.  

 

Veterani smo sodelovali na Dnevu gasilcev v Šempetru, Florjanovih mašah, gasilskih prireditvah in 

proslavah. 
 

17. oktobra je bil sestanek veteranske komisije SŠR v Žalcu. 
 

21. november 2018 Posvet SŠR v Žalcu. Predavanje Demenca, bolezen sodobnega časa. 
 

22. november Posvet predsednikov komisij za veterane v gasilskih zvezah na Igu. 
  

Veteranke in veterani smo aktivno vključeni v delo v društvih in pomagamo mlajšim članom s svojim 

znanjem in izkušnjami.  

 

Rad bi se zahvalil članicama in članom komisije za veterane, vodstvu GZ Žalec in strokovni sodelavki 

Sabini Sorčan za uspešno sodelovanje, podporo in pomoč. Posebna zahvala gre tudi vsem, ki so 

pomagali realizirati aktivnosti iz našega programa.  

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

 

Kapla, 31.12.2018 

                                                                         Predsednik komisije za veterane: 

                                                                           Ivan Derča, VGČ II. stopnje 
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Poročilo o delovanju komisije za zgodovino požarnega varstva  

za leto 2018 

 
Komisija se je sestala v letu 2018 2. krat, prva seja je bila predajne narave, kjer je bil predstavljen plan 

za mandatno obdobje 2019 – 2023.  Maja smo se udeležili Parade učenja, za kar smo izdelali novo 

karto, kje se nahaja muzej GZ Žalec, ob tej priložnosti smo izdelali tudi dve sestavljanki z gasilskim 

motivom, da bi mlade pritegnili k zanimanju za gasilstvo in za zgodovino. Prav tako smo zbirali ideje 

kako modernizirati naš muzej. Ideje so deževale, tudi o digitalizaciji predstavitve muzeja ter vseh 

fotografij in listin.  

 

Komisija je izvajala dela in naloge po načrtovanem programu celotnega področja gasilske dejavnosti 

za mandat 2013-2018. Program je terminsko razdeljen po letnicah. Ta program je tudi razčlenjen v 

podskupine po pomembnosti gasilske dejavnosti,  ki predstavljajo 14 osnovnih zbirk v foto kroniki, 

oplemenitene s pisno kroniko, to je gradivo iz celotnega področja gasilske dejavnosti vseh PGD ter 

GPO občin Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec kot tudi GZ Žalec, Savinjsko-šaleške regije in 

naše krovne organizacije GZ Slovenije. 

Delo in naloge članov komisije v letu 2018 je bilo opravljeno s popolno aktivnostjo in uspešno, saj je v 

komisiji vladala pozitivna miselnost, kot tudi dokaj aktivno delo članov komisije, kar je razvidno iz 

doseženih uspehov dela. Na to mnogoštevilno zbrano gradivo, ki predstavlja v gasilskem muzeju GZ 

Žalec bogato kulturno gasilsko dediščino, smo lahko vsi ponosni. 

V letu 2018 smo člani komisije zopet zbrali dokaj obširno gradivo v pisni obliki in fotokroniki iz 

celotnega gasilskega področja in tako lahko rečem, da smo uspešno izvršili zadane naloge po 

programu za leto 2018.  

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

 

Datum: 27.2.2019 

 

Predsednik komisije za zgodovino požarnega varstva GZ Žalec: 

Aleš Založnik, VG I. stopnje 

  
 

 

POROČILO KOMISIJE ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA 2018 

 
Komisija za odlikovanja pri Gasilski zvezi Žalec vsako leto v aprilu pozove društva, da podajo 

predloge za odlikovanja svojim zaslužnim članom.  

Komisija je na seji 22.05.2018 pregledala in obravnavala preko aplikacije VULKAN prispele 

predloge. Na podlagi Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih je bilo obravnavanih 33 prispelih 

predlogov za odlikovanja Gasilske zveze Slovenije.   

Komisija je 14 predlogov potrdila kot utemeljene, 15 jih je zaradi preskromne utemeljitve vrnila 

društvom, da jih dopolnijo in dodatno utemeljijo, za tri predloge društvom je predlagala, da je glede na 

aktivnost članov oziroma utemeljitve primernejša podelitev drugega odlikovanja. Zato so bili 

predlagatelji pozvani, da podajo druge primernejše predloge. En predlog pa je bil kot neprimeren 

zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnjen. 

Komisija za odlikovanja je obravnavala tudi 86 prispelih predlogov za priznanje Gasilske zveze Žalec. 

Od teh je tri predloge za plaketo veterana odstopila v obravnavo komisiji za veterane. Od ostalih 

prispelih predlogov je komisija potrdila 30 priznanj Gasilske zveze Žalec in tri mladinska priznanja, 

dva predloga sta bila zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnjena, ker imata člana že višje odlikovanje, 

štirje predlogi pa so bili zavrnjeni, ker predlagani ne izpolnjujejo pogoja dobe članstva v gasilski 

organizaciji. 

Na predlog komisije je bila ob dnevu gasilcev Gasilske zveze Žalec PGD Šempeter podeljena Zlata 

plaketa Gasilske zveze Slovenije. 
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Na slovesnosti ob 120-letnici revije Gasilec, ki je bila 29.11.2017, v Dobrepolju je Gasilska zveza 

Slovenije podelila spominsko priznanje članoma iz naše Gasilske zveze Franciju Čretniku  in Sabini 

Sorčan, ki sta redna sodelavca in dopisnika revije Gasilec.  

Na slovesnosti ob Dnevu Civilne zaščite, 9.3.2018, na Vranskem so prejeli priznanje Civilne zaščite 

tudi člani iz Gasilske zveze Žalec. Na predlog Gasilske zveze Žalec je David Krk prejel bronasti znak 

Civilne zaščite. Na predlog Občine Braslovče pa Franc Skok  bronasti znak Civilne zaščite. Na 

predlog Gasilske zveze Slovenije je bila podeljena PGD Šempeter ob 140-letnici  Plaketo Civilne 

zaščite. 

 V času občnih zborov so gasilska društva na GZ Žalec dostavila v tisk in podpis 216 diplom za 

priznanja za dolgoletno delo in 62 diplom za dolgoletno operativno delo. 

Kot je razvidno, še vedno v obravnavo s strani predlagateljev prejemamo kar veliko preskromno 

utemeljenih predlogov, ki bi jih komisija sicer lahko zavrnila, a jih po obravnavi vrne predlagateljem v 

dopolnitev. Želja je, da se društva kot predlagatelji za člane, ki jih predlagajo za priznanje ali 

odlikovanje pri utemeljitvi bolj potrudijo. Tako bo komisija lažje opravila svoje delo pa tudi manj 

slabe volje s strani predlagateljev bo. Ne nazadnje si predlagani za svoj vložek v gasilsko organizacijo 

zasluži primerno utemeljitev, na podlagi katere bo vsakomur jasno, da odlikovanje prihaja v prave 

roke. 

Zahvaljujem se članom komisije za korektno delo v lanskem letu. Posebna zahvala pa gre tudi naši 

strokovni sodelavki Sabini Sorčan za zbiranje predlogov in pripravo gradiva. 

 

Čestitam tudi vsem dobitnikom priznanj in odlikovanj, saj so s svojimi dejanji dober vzgled 

sotovarišem in mlajšim gasilcem. 

 

Z gasilskim pozdravom - NA POMOČ ! 

                                                                         

Žalec, 10.03.2019 

 

Predsednik komisije za priznanja in odlikovanja pri GZ Žalec 

Ivan Kotnik, VGČ II. stopnje 
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Poročila operativno področje za leto 2018  
 

POROČILO POVELJNIKA GZ ŽALEC O OPRAVLJENEM DELU NA 

STROKOVNO OPERATIVNEM PODROČJU ZA LETO 2018 

 
Dragi mladi gasilci, cenjene  gasilke in gasilci, spoštovani gostje, vsi prisrčno pozdravljeni! 

 

Težko je pripraviti kratko poročilo za veliko opravljenega dela, kajti tudi v dobi IT še vedno velja, da 

se pozabi vse, kar ne zapišeš.  

Z zadovoljstvom lahko poročam, da je tudi v preteklem letu 2018 na operativnem področju potekalo 

dobro sodelovanje več kot 4000 članov vseh kategorij v 32 društvih naše GZ Žalec. To še posebej 

velja za naše temeljno poslanstvo, to je t. i. posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Le dobro 

sodelovanje namreč lahko prinese najboljše rezultate, kar je še posebej izrazito v naši gasilski 

dejavnosti. V delovanje zveze nam je uspelo vključiti ves razpoložljivi strokovni kadrovski potencial. 

Predstavniki naše zveze pa pomembno delujemo tudi v organih Gasilske zveze Slovenije.   

 

Gasilska zveza Žalec je po modelu organiziranosti gasilstva in v skladu s pogodbami o opravljanju 

javne gasilske službe v občinah Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec. Po številu članov 

gasilske organizacije je GZ Žalec med 120 gasilskimi zvezami na 3. mestu nekako poravnana z GZ 

Šmarje pri Jelšah.  

 

Poveljstvo GZ Žalec je strokovno-operativni organ, ki pomaga poveljniku pri vodenju in opravljanju 

strokovno-operativnih nalog. Delo poveljstva vodi poveljnik. Poveljstvo je imelo v letu 2018 skupno 5 

sej.  Poleg izvajanja nepredvidljivih intervencijskih nalog smo pri delu upoštevali sprejet program dela 

zveze za operativno področje in ga po mojem mnenju zadovoljivo realizirali. 

 

Člani poveljstva smo razbremenjeni skrbi za materialne pogoje dela v posameznih društvih, kar nam 

na nek način lajša delo, zato pa je naša pomembna naloga skrb za članstvo v najširšem pomenu, 

graditev medsebojnih odnosov in zagotavljanje podpore okolja. 

 

Formalno je vključevanje posameznih društev v gasilsko zvezo sicer zakonski pogoj za opravljanje 

javne gasilske službe, vendar to ne more biti edini smisel za obstoj zveze. 

 

Zavedamo se, da je vsebina pomembnejša od formalnosti in se zato v okviru zveze tudi trudimo 

zagotoviti v teh neprijaznih družbenih razmerah takšne pogoje medsebojnega  sodelovanja, ki bodo 

ohranili tudi tradicijo naših prednikov, ki so delovali s tehničnega vidika v neprimerno težjih pogojih.  

Splošno znano je namreč, da pretirana konkurenca lahko ovira medsebojno sodelovanje.   

 

Uspešno sodelovanje in ohranjanje tradicije naših prednikov pa je eden od pogojev za naše 

zadovoljstvo nad opravljenim delom in vloženim trudom ter znanjem.  

Zadovoljstvo nad opravljenim delom je rezultat vključevanja vsega strokovnega potenciala, timskega 

dela in prizadevnosti sleherne posamezne gasilke in gasilca v okviru GZ Žalec, zato s tega mesta 

izrekam zahvalo prav vsem, ki ste kakorkoli sodelovale in sodelovali pri izvajanju naših nalog.  

 

Kronološki potek opravljenih nalog in aktivnosti organov GZ Žalec je razviden iz priloženega 

seznama g gradivu. Komentar po posameznih področjih delovanja pa je sledeč: 

 

1. INTERVENCIJE (oziroma ukrepanje in posredovanje) 

 

Z zadovoljstvom lahko poročam, da tudi v letu 2018 na območju GZ Žalec ni prišlo do nobenega 

neželenega pojava, ki bi zahteval aktiviranje operativnih enot iz območja celotne GZ Žalec (kar je 

sicer opredeljeno tudi v pogodbah o opravljanju javne gasilske službe). Pohvalimo se lahko o hitrem in 

učinkovitem posredovanju v vseh primerih.  
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Zato izrekam vsem sodelujočim pri intervencijah iskreno zahvalo, saj ste s svojim delom 

pomagali ljudem v nesreči in s svojim ukrepanjem in strokovnim znanjem pripomogli k 

zmanjšanju posledic nesreč. 

Pri intervencijah v letu 2018 bistvene pomanjkljivosti ali nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

Na manjše ugotovljene pomanjkljivosti so bili odgovorni gasilski vodje v občinah in društvih sproti 

opozorjeni v okviru analiz po intervencijah.  

 

V letu 2018 smo imeli v GŽ Žalec 191 intervencij, kjer so sodelovala naša gasilska društva,  leto pred 

tem pa 228.  Število intervencij se je tako po dveh letih znova zmanjšalo. Razlog je tudi v tem, da lani 

na našem območju ni bilo večje naravne ujme. Stroški intervencij, kjer so sodelovala naša gasilska 

društva in so podatki vneseni v Vulkan oz. Spin, znašajo nekaj več kot 100.000 EUR. Za nekatere 

intervencije žal podatkov o stroških gasilska društva niso vpisala, sicer bi bila številka še večja. Za 

delo na intervencijah smo v naši gasilski zvezi lani porabili preko 8.200 prostovoljnih ur. Primerjalno 

je bilo pred desetimi leti teh intervencij 178, čeprav je bilo bistveno več (kar 36) požarov na objektih. 

Točno dvakrat več kot pred desetimi leti pa je bilo v preteklem letu zaprosil za tehnično pomoč. 

Gasilci se namreč odzovemo tudi na zaprosila za reševanje mačk z dreves, odstranjevanje sršenov in 

podobno. Zato je porast števila teh intervencij razumljiva, še posebej če se bomo pogosteje odzivali 

kot prvi posredovalci na zahtevo NMP, kar trenutno še rešujemo. V letu 2018 pa smo v skupno 

zadovoljstvo razrešili problem sodelovanja z GPE Celje, ki kot koncesionar izvaja intervencije  na 

območju GZ Žalec kot GEŠP. 

 

V spodnji preglednici je razvidno število posameznih intervencij v letu 2018 

 

Vrsta intervencije  

Skupno število intervencij  191 

Požari v naravnem okolju 8 

Požari na objektih  23 

Požari na prometnih sredstvih 13 

Prometne nesreče 33 

Zaprosila za tehnično pomoč 66 

Močan veter, poplave, snegolomi, zaledenitve, visok sneg, toča, plazovi 22 

Iskanje pogrešanih oseb, pomoč obolelim osebam 7 

Sproščanja nevarnih plinov 7 

Drugi dogodki  12 

 

Poleg izvajanja intervencij so operativci posameznih društev v skladu s potrebami prevažali pitno 

vodo in izvajali še razna ostala dela v korist svojih občanov.  

Hujše naravne ujme so se našemu območju v letu 2018 k sreči izognile. Odzvali pa smo se pozivu na 

pomoč s strani belokranjske regije, konkretno GZ Črnomelj in dne 10.  6. 2018 uspešno sodelovali v 

ekspediciji SŠR s sledečimi silami pod vodstvom Klemna Herleta: 

GASILSKO DRUŠTVO ŠTEVILO  

GASILCEV 

VOZILA 

PGD Žalec 4 GVM-1, ALK 23/12 

PGD Vrbje 2 GVM-1 

PGD Ojstriška vas-Tabor 5 GVM-1 

PGD Griže 1  

PGD Arja vas 1  

PGD Zabukovica  2  

PGD Levec 2  

PGD Trnava 1  

PGD Polzela 1  

PGD Ločica ob Savinji 1  

11 20 4 
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GZ Žalec je za to sodelovanje prejela s strani GZ Črnomelj posebno zahvalo, z moje strani pa se 

posebej zahvaljujem vsem udeležencem ekspedicije. 

Pozive v vseh primerih aktiviranja gasilskih enot GZ Žalec sprejema tudi podpoveljnik Lupše Janko, 

ki se po potrebi vključuje v koordiniranje aktiviranih enot, za kar se mu prav tako posebej 

zahvaljujem. 

 

2. STROKOVNO USPOSABLJANJE 

 

Strokovno usposabljanje je poleg izvajanja operativnih nalog zanesljivo najpomembnejše področje 

našega dela. Ker poznam potek strokovnega usposabljanja v sosednjih gasilskih zvezah in drugih 

regijah, ocenjujem da smo bili primerjalno na področju usposabljanja zelo uspešni. Permanentno 

oziroma organizirano usposabljanje je v letu 2018 uspešno zaključilo 475 kandidatov. V priloženem 

poročilu komisije za strokovno usposabljanje je iz priložene tabele razvidno število udeležencev 

oziroma kandidatov iz GZ Žalec na posameznih tečajih v organizaciji GZ Žalec, SŠR ali GZS 

Obiskovanje kvalitetno pripravljenih tečajev 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 izkazanih potreb posameznih društev smo pripravili Razpis usposabljanja za leto 2018 s 

katerim smo sledili potrebam naših društev z organizacijo različnih tečajev. Z opravljenim zaključnim 

izpitom smo zaključili tečaj za operativnega gasilca in tečaj za gasilskega častnika, ki smo jih pričeli 

izvajati že v letu 2017. Izvedli in zaključili smo tri tečaje za gasilca pripravnika. Dva od njih sta bila 

planirana, dodatnega pa smo organizirali zaradi novih potreb. V spomladanskih mesecih sta se izvedla 

in zaključila tečaj za strojnika in tečaj za višjega gasilca. V jesenskem času smo uspešno izvedli tečaj 

za operativnega gasilca in pričeli z izvedbo tečaja za nižje gasilske častnike. Tečajniki so opravili vsa 

predpisana predavanja, vaje in izpite pri posameznih predavateljih tako, da jih čaka samo še zaključni 

izpit. 

Na področju usposabljanja mladine še naprej ostaja vrzel, saj novih programov usposabljanja ni. Tako 

smo se odločili in izvedli dva tečaja za Bronasto značko Preprečujmo požare. 

Skupaj z Urgentnim centrom Splošne bolnišnice Celje se je nadaljevalo z usposabljanjem prvih 

posredovalcev. Žal pa se je proti koncu leta ustavilo pri preverjanju le teh, saj se nismo uspeli 

dogovoriti za termin, kasneje prispela ponudba pa je cenovno nesprejemljiva tako, da je trenutno 

zadeva v fazi pogovorov. 

Na nivoju GZ Žalec uspemo slediti potrebam naših društev, žal pa je precej drugače na nivoju GZS 

kjer je kar nekaj društev izpadlo iz sistema dopolnilnega in obnovitvenega usposabljanja. Posamezniki 

so tako prikrajšani za obnovo znanja, društva pa posledično tudi za možnost prijave za sofinanciranje 

zdravniških pregledov za najzahtevnejša opravila. 

Za kvalitetno opravljeno delo se zahvaljujem članom komisije, inštruktorjem, predavateljem in 

strokovni sodelavki Sabini in predsedniku komisije Davidu Krku, sicer tudi namestniku poveljnika GZ 

Žalec, ki je ta del tega poročila o strokovnem usposabljanju  tudi pripravil.  

 

Potekale so še tudi  druge oblike usposabljanja in strokovni posveti. 

V vseh GPO so bile izvedene praktične vaje, podprte z ustreznimi elaborati. Najbolj prizadevni 

poveljniki društev pa redno organizirajo tudi operativne vaje. Takšni poveljniki si zaslužijo posebno 

pohvalo. 

 

3. TEKMOVANJA 

 

Gasilska tekmovanja, predvsem mladinska, so poleg strokovnega usposabljanja, garancija, da bo imela 

gasilska organizacija tudi v bodoče za izvajanje operativnih nalog zagotovljeno zadostno strokovno 

usposobljeno kadrovsko bazo in obdržala dosežen ugled v družbi. Doseženi uspehi naše mladine na 

tekmovanjih v kvizu in orientaciji so v poročilu predsednika komisije za delo z mladimi. Komisijo za 

tekmovanja vodi Aleksander Koler, ki skupaj s člani komisije vedno poskrbi tudi za dobro pripravo 

tekmovalnih prog, za kar se jim posebej zahvaljujem. 

 

Na tekmovanju GZ Žalec (članskem in mladinskem) je sodelovalo skupaj 99 ekip, kar je 7 več kot leta 

2017. Kar 10 gasilskih društev tudi lani na tekmovanju mladine ni imelo ekipe, kar še vedno 
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precej zaskrbljujoče. Pet gasilskih društev pa ni imelo nobene ekipe na članskem tekmovanju, kar je 

sicer 2 manj kot leto prej. Pohvaliti je potrebno gasilska društva, ki so imela na tekmovanju tri oz. 

štiri ekipe mladine (Andraž, Braslovče, Drešinja vas, Polzela in Ponikva pri Žalcu).  

V preteklem letu so bili organizatorji tekmovanj GZ Žalec naslednji: 

 Za članice in člane ter starejše članice in člane PGD Vransko 

 Za mladino PGD Polzela in GPO Polzela 

Vsem sodelujočim pri organizaciji izrekam posebno zahvalo. 

 

Tekmovalne enote iz GZ Žalec so zelo uspešno nastopile na DRŽAVNEM TEKMOVANJU, ki je 

bilo 22.9.2018 (mladinsko) in 23.9.2018 (člansko) v Gornji Radgoni in z naslednjimi doseženimi 

uvrstitvami zelo dostojno zastopale našo zvezo: 

 MLADINCI PGD Drešinja vas - državni prvaki 

 PIONIRJI PGD Drešinja vas - državni podprvaki 

 ČLANI A PGD Andraž - 3. mesto. 
Tudi ostale enote so se odlično odrezale: 

 ČLANICE A Kapla-Pondor 7. mesto, 

 ČLANI B Levec 7. mesto, 

 PIONIRKE Velika Pirešica 9. mesto, 

 MLADINKE Andraž nad Polzelo 18. mesto, 

 STAREJŠI GASILCI Drešinja vas 19. mesto, 

 STAREJŠE GASILKE Grajska vas 22. mesto, 

 ČLANI A Dobrovlje 27. mesto, 

Čestitam vsem enotam, ki so tako odlično zastopale svoja gasilska društva in s tem tudi našo GZ 

Žalec in se posebej zahvaljujem vodstvom in mentorjem teh društev. 

 

V letu 2018 je GZ Žalec organizirala jubilejno 10. ligo za članice in člane na nivoju zveze. V sklop 

tekmovanj so se povezala meddruštvena tekmovanja v suhi vaji z MB, (Letuš, Levec,  Braslovče,  

Polzela,  Drešinja vas in Gomilsko). Udeležba enot je bila malo večja kot leto poprej (11 PGD in 18 

enot), želimo si, da bo letos večja.  

 

V preteklem letu je bilo na nivoju SŠ regije šestič organizirano  pokalno tekmovanje s starimi 

brizgalnami (7 tekmovanj, od tega organizatorji tudi PGD Gotovlje, PGD Vransko in PGD Braslovče). 

Na tekmovanjih so sodelovale tudi  naše enote – skupaj 7. Med najboljšimi so bile: 

 
V pokalnem tekmovanju GZ Slovenije 2018 so tekmovale 4 enote starejših gasilcev iz GZ Žalec 

(Drešinja vas 9., Ponikva pri Žalcu 15., Žalec 21., Kasaze-Liboje 22. mesto). 

 

4. PREVENTIVNA DEJAVNOST 

 

Izvedene so bile tako rekoč standardne preventivne aktivnosti. Odprto ostaja vprašanje preventivnih 

pregledov pri gospodarskih subjektih oziroma zavezancih z večjo požarno ogroženostjo, čemur 

nameravamo v skladu z vizijo razvoja GZ Žalec v bodoče posvetiti še več pozornosti. To vprašanje 

bomo reševali glede na interes teh subjektov oziroma zavezancev in v sodelovanju s pristojnimi 

državnimi organi. 

Posebno pozornost skozi tečaje preprečujmo požare posvečamo preventivnemu osveščanju in 

usposabljanju mladih. Mladim želimo privzgojiti miselnost, da pravi pripadnik gasilske organizacije ni 

tisti, ki hrepeni po adrenalinskem učinku ognja in tekmuje, kdo bo prvi na požarišču ter zavrača 

pomoč tovarišev in drugih enot. Vzgajamo jih v prepričanju, da je pravi gasilec tisti, ki se požara 

dejansko boji, vseskozi pa deluje v prid osveščanja vseh državljanov o požarnem tveganju in 

 1. Požarna bramba Vransko Ročne brizgalne - moški 

2. Kapla Pondor Motorne brizgalne - ženske 

2. Braslovče Ročne brizgalne - moški 

3. Letuš Ročne brizgalne - moški 

3. Kapla Pondor Motorne brizgalne - moški 



 

27 

potencialnih žrtvah požarov ter materialni škodi. S svojim delom dviguje nivo kulture varstva pred 

požarom in solidarnosti pomoči potrebnim. Poleg tega pa se tudi intenzivno usposablja in pripravlja za 

učinkovito ukrepanje ob nesrečah. 

 

5. PRVI POSREDOVALCI 

 

Posebej je v poročilu za leto 2018 potrebno omeniti vključevanje naših operativnih gasilcev v sistem 

prvih posredovalcev pod okriljem NMP. V sistem pomoči so trenutno že vključena nekatera gasilska 

društva v GPO Žalec in GPO Vransko, kjer sta podpisana dogovora med NMP, občino, Izpostavo ZIR, 

Gasilsko zvezo Žalec in PGD, ki so vključena v sistem. Preverjanje znanja je v letu 2018 opravilo 79 

gasilcev in s tem pridobilo enoletno licenco za PPO.  

 

NAMEN VZPOSTAVITVE SISTEMA PRVIH POSREDOVALCEV (PPO)  

V primerih, ko je oseba zaradi bolezni ali poškodbe življenjsko  ogrožena, je pomembno hitro in 

učinkovito ukrepanje najbližjih. Čas posredovanja lokalne enote nujne medicinske pomoči (NMP) je 

zaradi oddaljenosti od bolnika pogosto predolg, kar je za bolnika lahko usodno.  

Da bo preživelo več ljudi, ki se jim nepričakovano zaustavi srce, moramo skrajšati čas od nastanka  

srčnega zastoja do pravilne prve pomoči. Ta čas lahko skrajšamo tako, da taki osebi pomagajo bližnji. 

Zato smo tudi na našem območju v dogovoru z NMP Celje in občinami začeli uresničevati idejo 

vzpostavitve sistema prvih posredovalcev (PPO).  

Glede na dosedanjo usposobljenost, bodo enote PPO aktivirane v primerih:  

• Sum na srčni zastoj 

• Sum na tujek v zgornjih dihalih s hudo zaporo dihalne poti  

• Sum na hudo zunanjo krvavitev 

Pri izvajanju navedenih podpisanih dogovorov je v praksi prišlo do določenih težav, saj so se pojavila 

odprta sistemska vprašanja, ki niso rešena na državni ravni in posledično vplivajo na konkretno 

izvajanje nalog. Zato žal o posebno učinkovitem in uspešnem delu prvih posredovalcev v letu 2018 ne 

morem poročati. Področje ostaja ena od prioritetnih nalog v tekočem letu. 

 

6. DELO STALNIH KOMISIJ PRI POVELJSTVU GZ ŽALEC 

 

Stalne komisije poveljstva GZ Žalec so: 

 Komisija za strokovno usposabljanje 

 Komisija za gasilska tekmovanja 

 Komisija za gasilsko tehniko 

 Komisija za dejstvovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi 

 Komisija za naprave za zaščito dihal 

 Komisija za tehnično reševanje 

 Komisija za zveze 

 Komisija za nudenje prve medicinske pomoči 

 Komisija za gasilstvo v gospodarskih družbah 

Člani komisij so izbrani tako, da je vključen vsaj po eden predstavnik iz vsakega GPO, vodijo pa jih 

pomočniki poveljnika. Pomočniki poveljnika so v veliki večini izpolnili pričakovanja. Za njihov trud 

jim izrekam javno zahvalo, istočasno pa jih naprošam, da tudi v bodoče posvetijo vso skrb in znanje za 

reševanje naših skupnih strokovnih problemov na operativnem področju. 

Poročila o delu komisij so v prilogi gradiva. Člani komisij, ki niso pripravile poročil o delu, so med 

drugim prizadevno sodelovali pri organizaciji prikaza dejavnosti v okviru praznovanja dneva gasilcev 

v Šempetru. Prikaz dejavnosti je vodil Dušan Zabukovnik, ki je res prizadevno pripravil scenarij in 

komentar, za kar se mu prav tako posebej zahvaljujem.    
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7. GASILSKE PRIREDITVE 
 

Potrebno se mi zdi izpostaviti dva dogodka, ki sicer nista edina, v organizaciji GZ Žalec. 

I. Udeležba na XVII. Kongresu GZS na Ptuju – 20.5.2018 

Pohvaliti je potrebno vsa društva, ki so se s svojimi predstavniki in prapori udeležila parade na 

kongresu. Parade se je sicer udeležilo 97 gasilcev in gasilk GZ Žalec v okviru ešalona SŠR. S takšnim 

številom smo res dostojno zastopali našo GZ. Žal pa prapora PGD niso zagotovili PGD Dobrovlje, 

Grajska vas, Letuš, Ločica pri Vranskem in Parižlje-Topovlje, sploh nobenega člana pa ni bilo iz PGD 

Dobrovlje, PGD Letuš in PGD Ločica pri Vranskem.  Ekspedicijo je uspešno vodil podpoveljnik GZ 

Žalec Lupše Janko, saj smo ostali funkcionarji imeli druge zadolžitve na kongresu. 

II. Dan gasilcev GZ Žalec in 140 let PGD Šempeter v SD - 15.9.2018 

Program prireditve je obsegal parado skozi Šempeter, katere so se udeležili naši člani, številčno sicer 

ne povsem v skladu s sprejetim elaboratom, in ešaloni sosednjih gasilskih zvez v SŠR. Prireditev so s 

svojim obiskom počastili najvišji predstavniki gasilske organizacije, poslanec DZ in župani. Uspešno 

smo rešili problem zapore ceste, za kar se posebej zahvaljujem podjetju VOC Celje. Po paradi smo 

organizirali prikaz naslednjih dejavnosti. 

 Komisije za gasilsko tehniko ja predstavila gasilski vozili : 

 avtocisterna z oznako AC 24/50 PGD ANDRAŽ NAD POLZELO 

 avtolestev z oznako ALK 32 PGD ŽALEC 

 Komisija za dejstvovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi je predstavila novosti razpoložljive 

tehnike na območju GZ Žalec, ki jo uporabljamo ob nesrečah z nevarno snovjo. Demonstrirali 

so opremljanje v plinotesno obleko za nevarne snovi. 

 Komisija za zveze je predstavila mobilni repetitor in njegovo postavitev. Uporabljamo ga za 

pokrivanje sivih lis na območju GZ Žalec ter po potrebi celotne SŠ in CE regije. 

 Komisija za nudenje prve medicinske pomoči je predstavila uporabo AED (Avtomatski 

eksterni defibrilator ) in postopke rokovanja z njim. Predstavila je tudi delo certificiranih prvih 

posredovalcev. 

 Komisija za naprave za zaščito dihal je predstavila kompatibilnost različnih IDA (izolirnih 

dihalnih aparatov), ki jih uporabljamo na območju GZ Žalec in postopke rokovanja z njimi. 

 Za vrhunec prikazov je sledila predstavitev 15. Polka vojaškega letalstva SV, ki je z vojaškim 

helikopterjem izvedla učno-prikazno vajo zajemanja vode iz bazena ter gašenje požarov v 

naravnem okolju. Pri delu so sodelovali operativni člani GZ Žalec, ki imajo opravljeno 

usposabljanje za delo s helikopterjem (HEL). Da smo lahko izvedli ta prikaz se posebej 

zahvaljujem Matiji Zupančiču, pilotu helikopterja SV, ki je odločilno prispeval k razrešitvi 

»peripetij« v zvezi s sodelovanjem helikopterske enote.  

Terminsko je bila prireditev odlično izpeljana. Prisotni visoki gostje so organizacijo prireditve ocenili 

s samimi superlativi. 

 

8. ZAKLJUČEK 
 

Zahvala tudi razumevajoči strokovni sodelavki Sabini, ki uresniči praktično vse delovno strokovne 

prošnje in želje vseh nas.  

Nujno potreben pogoj za naše uspešno delo in posledično zadovoljstvo vseh občank in občanov, pa je 

podpora županov občin Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec in dobro sodelovanje s poveljniki 

CZ in strokovnimi delavkami in delavci za področje zaščite in reševanja na navedenih občinah. Zato 

tudi njim izrekam posebno zahvalo za podporo in sodelovanje na operativnem področju. Zahvalo za 

dobro sodelovanje pa izrekam tudi Upravi za zaščito in reševanje, Izpostava Celje, v okviru katere 

deluje Regijski center za obveščanje. Z dobro voljo je namreč možno rešiti prav vse  probleme. 
 

Še enkrat se zahvaljujem vsem, ki vas nisem posebej imenoval in ste kakorkoli prispevali k našemu 

skupnemu zadovoljstvu. 
 

V službi ljudstva   NA POMOČ! 

                                                                                                    Poveljnik  GZ Žalec:  

                                                       Franc RANČIGAJ, VKGČ   
PRILOGE: 

-poročila predsednikov posameznih komisij (5x), 
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POROČILO KOMISIJE ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE GZ ŽALEC 

 
Strokovno usposabljanje je poleg izvajanja operativnih nalog zanesljivo najpomembnejše področje 

našega dela. Obiskovanje kvalitetno pripravljenih tečajev 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 izkazanih potreb posameznih društev smo pripravili Razpis usposabljanja za leto 2018 s 

katerim smo sledili potrebam naših društev z organizacijo različnih tečajev. Z opravljenim zaključnim 

izpitom smo zaključili tečaj za operativnega gasilca in tečaj za gasilskega častnika, ki smo jih pričeli 

izvajati že v letu 2017. Izvedli in zaključili smo tri tečaje za gasilca pripravnika. Dva od njih sta bila 

planirana, dodatnega pa smo organizirali zaradi novih potreb. V spomladanskih mesecih sta se izvedla 

in zaključila tečaj za strojnika in tečaj za višjega gasilca. V jesenskem času smo uspešno izvedli tečaj 

za operativnega gasilca in pričeli z izvedbo tečaja za nižje gasilske častnike. Tečajniki so opravili vsa 

predpisana predavanja, vaje in izpite pri posameznih predavateljih tako, da jih čaka samo še zaključni 

izpit. 

Na področju usposabljanja mladine še naprej ostaja vrzel, saj novih programov usposabljanja ni. Tako 

smo se odločili in izvedli dva tečaja za Bronasto značko Preprečujmo požare. 

Skupaj z Urgentnim centrom Splošne bolnišnice Celje se je nadaljevalo z usposabljanjem prvih 

posredovalcev. Žal pa se je proti konce leta ustavilo pri preverjanju le teh saj se nismo uspeli 

dogovoriti za termin, kasneje prispela ponudba pa je cenovno nesprejemljiva tako, da je 

zaenkrat zadeva v fazi pogovorov. 
Na nivoju GZ Žalec uspemo slediti potrebam naših društev, žal pa je precej drugače na nivoju 

GZS kjer je kar nekaj društev izpadlo iz sistema dopolnilnega in obnovitvenega usposabljanja. 

Posamezniki so tako prikrajšani za obnovo znanja, društva pa posledično tudi za možnost prijave za 

sofinanciranje zdravniških pregledov za najzahtevnejša opravila. 

Za kvalitetno opravljeno delo se zahvaljujem članom komisije, predvsem pa inštruktorjem, 

predavateljem in strokovni sodelavki Sabini.  

 

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

Žalec ali GZS: 

TEČAJ ZA GASILCA PRIPRAVNIKA 88 

TEČAJ ZA OPERATIVNEGA GASILCA 49 

TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA 29 

TEČAJ ZA GASILSKEGA ČASTNIKA 19 

TEČAJ ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO 17 

TEČAJ ZA STROJNIKA 38 

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul A 20 

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul B 5 

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul C 2 

TEČAJ ZA UPORABNIKA DIHALNEGA APARATA  26 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA UPORABNIKE DIHALNEGA APARATA 14 

TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA 10 

TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI 2 

OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM 1 

USPOSABLJANJE ZA POSREDOVANJE V DVOCEVNIH PREDORIH 1 
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TEČAJ ZA REŠEVANJE IN VIŠIN IN GLOBIN V URBANIH OKOLJIH 2 

PRAKTIČNE VAJE ZA IDA V PEKRAH 29 

TEČAJ ZA INŠTRUKTORJA 2 

TEČAJ ZA PREDAVATELJA 1 

TEČAJ ZA SODNIKA GASILSKIH IN GASILSKOŠPORTNIH DISCIPLIN 2 

TEČAJ ZA INFORMATIKA 1 

USPOSABLJANJE (DELAVNICA) BOLNIČARJEV 25 

PRVI POSREDOVALEC 36 

PREPREČUJMO POŽARE - BRONASTA ZNAČKA 56 

SKUPAJ 475 

 

                                                        Predsednik komisije za strokovno usposabljanje GZ Žalec: 

                     David KRK, VGČ II. stopnje 

 

 

POROČILO KOMISIJE ZA TEKMOVANJA 

 

V letu 2018 smo imeli tri večje naloge: izvedba članske lige GZ Žalec, tekmovanje mladine 

GZ Žalec in tekmovanje članov, članic in starejših gasilk ter gasilcev.  

 

Liga GZ Žalec poteka že več let in se je pri nekaterih društvih dobro prijela. Izkoriščajo jo za 

pripravo njihovih ekip, kar se nato pokaže tudi pri članskem tekmovanju, saj so te ekipe bolj v 

ospredju. Tekmovanje je organiziralo šest društev: Drešinja vas, Letuš, Gomilsko, Braslovče, 

Levec in Polzela. Vsi organizatorji so dobro pripravili tekmovanje, vendar še pri vsakem 

obstajajo možnosti izboljšav. Zanimivo je to, da v ligi tekmuje več ženskih kot moških ekip. 

Pokalno tekmovanje SA-ŠA regije smo letos organizirali na Polzeli. Potekalo je brez večjih 

težav. Primanjkovalo nam je le kurirjev, ki bi jih naj zagotovila GPO Braslovče in GPO 

Tabor. Organizatorje PGD Polzela lahko pohvalimo za vzorno izpeljavo tekmovanja, saj so 

udeleženci dajali le pohvale. 

 

Imeli smo še člansko tekmovanje in tekmovanje starejših, ki je potekalo na Vranskem. 

Organizatorji so se zelo potrudili, zato gre tudi njim zahvala. Tekmovanje je bilo odlično 

izpeljano, tudi poligon je bil v dobrem stanju. Morali smo narediti manjše spremembe zaradi 

samega prostora in smo tako posledično namesto štafete dodali teoretična vprašanja, ker bi 

lahko prišlo do večjih poškodb.  

 

Na koncu bi povedal samo še to, da so skoraj vsi člani, ki sodelujejo v komisiji za tekmovanje 

lepo sodelovali na sestankih in na samem terenu, kar v prejšnjih letih ni bila navada. 

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

 

Predsednik komisije za tekmovanja: 

Aleksander Koler, VGČ II. stopnje 
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Poročilo komisije za gasilsko tehniko za leto 2018 
 
Komisija za gasilsko tehniko, se je v minulem letu sestala na eni seji in sicer dne 22. 6. 2018 v 

prostorih GZ Žalec. Ker je bilo mandatno leto, se je komisija sestala v novi sestavi. Na seji komisije je 

bil prisoten tudi poveljnik GZ Žalec, tovariš Franci Rančigaj. Pregledali smo naloge komisije in se 

pogovorili, kaj se od nas pričakuje. 

Izpostavili smo naslednje naloge: 

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

 Spremljanje novosti na področju tipizacije in spremljanje razvoja gasilske tehnike ter 

seznanjanje gasilskih društev z novostmi 

 Pregled gasilskih društev v zvezi in popis gasilske tehnike 

 Priprava strokovnih mnenj ob nabavi gasilske opreme in tehnike 

 Skupna nabava opreme - osveščanje gasilskih društev za optimalno nabavo opreme 

 Tečaj varne vožnje na poligonu AMZS Vransko 

 

Komisija je v minulem letu, obravnavala eno prispelo vlogo ob zamenjavi vozila in sicer za vozilo 

GV-1 PGD Gotovlje. 

 

Ob praznovanju 140 let delovanja PGD Šempeter je bila organizirana svečana parada. Naloga komisije 

je bila pripraviti seznam vozil, ki bodo sodelovala ob tej slovesnosti. V paradi je sodelovalo 7 vozil iz 

GZ Žalec, dve vozili pa so bili na ogled na prireditvenem prostoru. 

 

V letu 2019 bo komisija nadaljevala z zastavljenim  planom dela, čaka pa nas tudi pomoč pri pripravi 

plana nabave opreme in vozil za obdobje 2019- 2023. 

 

Z gasilskim pozdravom » NA POMOČ« 

 

Predsednik komisije za gasilsko tehniko: 

Peter Jezernik, VGČ II st. 

 

 

 

 

POROČILO O DELOVANJU KOMISIJE ZA DEJSTVOVANJE OB NESREČAH Z 

NEVARNIMI SNOVMI 

 
Komisija v sestavi Benjamin Štefančič, Nejc Derča, Jožef Jurenec, Davorin Drnolšek, Edvard Novak 

in Aleksander Jelen, se je v letu 2018 sestala 1 x in sicer: 

 06.06.2018 
 

Izvedene naloge naše komisije v letu 2018: 

 Izoblikoval se je  plan dela v letu 2018  

 Pripravil se je program nalog komisije skozi mandatno obdobje 

 Sodelovanje na Dnevu gasilcev GZ Žalec v Šempetru v Savinjski dolini, kjer smo  v 

sodelovanju s PGD Levec pripravili prikaz dejavnosti na področju NS; prav tako pa je bila 

prikazana oprema in pa oblačenje posredovalca - gasilca v 3 stopnjo zaščitne obleke in pa 

praktični primer preprečitve iztekanja nevarne tekočine v jašek. 

Na pomoč! 

 

Predsednik komisije: 

Aleksander Jelen, VGČ II. stopnje 
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POROČILO KOMISIJE ZA NUDENJE PRVE POMOČI GZ ŽALEC 2018 

 
Včasih se sprašujem, kakšna je naloga nas gasilcev, ki imamo poleg vseh drugih specialnosti, še 

opravljeno specialnost bolničar. Iz intervencije v intervencijo se ugotavlja, da je znanje prve pomoči 

nujno potrebno in da je treba to znanje tudi obnavljati. Pa ni pomembno ali je to poziv na AED 

intervencijo, prometno nesrečo ali samo reševanje mačke iz drevesa.  

Gasilci smo ljudje, ki nas pokličejo v vseh primerih, kadar je potrebna pomoč. Smo v službi ljudstva in 

na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 12 mesecev na leto.  

V tem letu je začel delovati program, kjer gasilci izvajamo delo prvih posredovalcev ter skupaj z NMP 

Celje rešujemo življenja. Ta program ima še veliko lukenj in želim, da se jih čim prej reši, ker moramo 

se zavedati, da se gre tu za življenje ali smrt. Zavedati pa se moramo tudi, da je najbolj pomembna 

naša varnost. S tem lahko potem ponudimo pomoč drugim, ki so jo potrebni.  

 

Komisija opravlja veliko dejavnosti v okviru GZ Žalec: 

 Delavnica za bolničarje (TPO odraslih z AED, TPO otrok z AED, nujna stanja) 

 Izvajanje prve pomoči na vseh tekmovanjih ( mladina, člani, starejši člani) 

 Izvajanje prve pomoči na prireditvah ( Dan gasilcev,… ) 

 Teoretični in praktični prikaz TPO z uporabo AED  v naših društvih v GZ Žalec 

 Vaja članic SŠ regije 

 Letovanje mladine (Kolpa) 

 Izvajanje prve pomoči pri  kvizu in orientaciji v GZ Žalec 

Smo ena od komisij, ki je vključena v skoraj vse dejavnosti, ki jih izvaja GZ Žalec. Tu je ogromno ur, 

ki jih izvajamo prostovoljno. Vendar, ker se zavedamo svojega dela, delamo vestno, s srcem in z 

našim znanjem. 

 

Z gasilskim pozdravom  NA POMOČ! 
 

                                                                                        Predsednica komisije  

                                                                                             Lidija KRK, GČ 
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 PREDLOG PROGRAMA DELA GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2019 

 

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 strokovnega posveta poveljnikov gasilskih poveljstev 

občin in PGD ter namestnikov 

Predsednik 

Poveljnik 

Upravni odbor 

Poveljstvo GZ 

Strokovna služba 

10.3.2019 

3.  Organizacija učne delavnice za poveljnike, namestnike in 

podpoveljnike – po potrebi 

Poveljnik 

 

Poveljstvo GZ 

Komisije 

Strokovna služba 

 

4.  Pomoč pri organizaciji strokovnega dela  poveljstev PGD in GPO  

ter sodelovanje pri vodenju in analizah večjih gasilskih intervencij 

Poveljnik 

Poveljniki GPO 

Poveljstvo GZ 

Strokovna služba 

celo leto 

5.  Sodelovanje in povezovanje z gospodarskimi subjekti na področju 

GZ, usklajevanje operativnih načrtov in formiranje skupnih 

operativnih enot 

Poveljnik 

 

Poveljstvo GZ 

Komisije 

Strokovna služba 

celo leto 

 

6.  Zbiranje podatkov in urejanje dokumentov o sodelovanju gasilskih 

enot na velikih intervencijah in posredovanje pristojnim službam 

in ustanovam 

Predsednik 

Poveljnik 

Strokovna služba po potrebi 

7.  Strokovna pomoč PGD pri uveljavljanju Pravil gasilske službe in 

druge zakonodaje 

Poveljnik 

 

Poveljstvo GZ 

Strokovna služba 

celo leto 

8.  Strokovna pomoč pri izvajanju vseh vrst zavarovanj v gasilski 

organizaciji  

Predsednik  

Poveljnik 

Upravni odbor 

Strokovna služba 

celo leto 

9.  Strokovna pomoč PGD in GPO pri postopkih ob nastanku 

škodnega primera 

Predsednik  

Poveljnik 

Upravni odbor 

Strokovna služba 

celo leto 

10.  Pomoč pri zavarovanju za zavarovanje za primer poškodbe pri 

delu in invalidnosti 

Predsednik  

Poveljnik 

Upravni odbor 

Strokovna služba 

celo leto 

11.   Aktivnosti za izboljšanje statusa prostovoljnega gasilca: 

 Spremljanje aktivnosti GZS na tem področju in obveščanje  

 Podajanje predlogov na ustrezne ustanove 

 Nadaljevanje dogovorov z raznimi podjetji za popuste 

Predsednik 

Poveljnik 

Upravni odbor 

 

celo leto 

12.  Spremljanje razvoja opreme in tehnike  

 

Poveljnik  

Komisije 

Poveljstvo GZ 

Komisije 

celo leto 

13.  Obveščanje in pomoč gasilskim društvom pri prijavi na razpis za: 

 sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme 

 sofinanciranje zdravniških pregledov 

 sofinanciranje visokih obletnic 

 ostalo - po potrebi 

Predsednik  

Poveljnik 

Strokovna služba celo leto 

14.  Obveščanje in pomoč ter priprava dokumentacije za prijavo na 

razpis za sofinanciranje mladinskih projektov iz sredstev gasilske 

znamke  

Predsednik  

Predsednik MK 

Strokovna služba celo leto 

15.  Preimenovanja v čine 

 sprejem, obdelava in potrditev predlogov v pristojnosti zveze 

 posredovanje predlogov v obravnavo GZS, če so v pristojnosti 

GZS  

 nabava, izdelava odločb in diplom, pošiljanje le-teh gasilskim 

društvom 

Vodstvo zveze Upravni odbor 

Strokovna služba 

celo leto 

16.  Oblikovanje programov dela posameznih komisij pri poveljstvu in 

redno sestajanje komisij 

Poveljnik  

Komisije 

Poveljstvo GZ 

Komisije 

celo leto 

17.  Sodelovanje z Regijskim centrom za obveščanje, Policijo in 

Reševalno službo – NMP 

Vodstvo zveze Vodstvo zveze 

Strokovna služba 

celo leto 

18.  Usposabljanje skupaj s Slovensko vojsko Vodstvo zveze Poveljstvo GZ Po potrebi 

19.  Vpisi v program Vulkan 

- vpis tečajev, činov, odlikovanj 

- vpisi in vnos sprememb podatkov, ki so v pristojnosti zveze 

Vodstvo zveze Strokovna služba celo leto 

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

prenesene na zvezo 

Vodstvo zveze Upravni odbor 

Strokovna služba 

 

celo leto 
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 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

21.  NALOGE NA PODROČJU ZVEZ    

 Spremljanje in preverjanje priprave ter izvedbe operativnih 

načrtov in načrtov alarmiranja v PGD, gasilskih poveljstvih občin  

in GZ 

Poveljnik Poveljstvo GZ 

in GPO ter PGD 

Komisija za zveze 

celo leto 

 Redno preverjanje delovanja radijskih postaj (vsak petek -  GZ 

Žalec) in pozivnikov (ob sobotah – ReCO) 

 Poveljstvo GZ 

in GPO ter PGD, 

Komisija za zveze 

Celo leto 

 Pregled in osvežitev sistema obveščanja in aktiviranja gasilskih 

enot 

Poveljnik Poveljstvo GZ 

 in GPO ter PGD 

Komisija za zveze 

celo leto 

 Obnovitev radijskega imenika ZA-RE GZ Žalec in vseh GPO    

 Usposabljanje članov komisije za zveze za delo z mobilnim 

repetitorjem 

   

 Prikaz delovanja mobilnega repetitorja vsem GPO v GZ Žalec    

 Sodelovanje z Zahodnoštajersko regijo  – upravljanje mobilnega 

repetitorja na večjih vajah in intervencijah v regiji 

   

22.  GASILSTVO V GOSPODARSKIH DRUŽBAH    

 Pridobljene podatke o gospodarskih subjektih, ki so zavezani za 

pripravo požarnega načrta, preveriti oz. ažurirati ali imajo 

zavezanci načrt izdelan in so ga tudi oddali pristojni gasilski enoti  

Pomočnik poveljnika 

za gasilstvo v 

gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 

Pomočnik poveljnika 

za GOSP 

Strokovna služba 

Celo leto 

 Ažurirati seznam subjektov, ki imajo sončne elektrarne  Pomočnik poveljnika 

za gasilstvo v 

gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 

Pomočnik poveljnika 

za GOSP 

Strokovna služba 

Celo leto 

 Ponuditi gospodarskim in drugim subjektom možnost 

organiziranja seminarjev za zaposlene preko GZ Žalec 

 

Pomočnik poveljnika 

za gasilstvo v 

gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 

Pomočnik poveljnika 

za GOSP 

Strokovna služba 

Celo leto 

 Strokovna pomoč pri izdelavi, nabavi požarnega reda za 

zavezance požarnih načrtov 

Pomočnik poveljnika 

za gasilstvo v 

gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 

Pomočnik poveljnika 

za GOSP 

Strokovna služba 

Celo leto 

 Izvedba delavnice na temo Požarni redi, načrti in evakuacije Pomočnik poveljnika 

za gasilstvo v 

gospodarskih družbah 

Poveljstvo GZ 

Pomočnik poveljnika 

za GOSP 

Strokovna služba 

Celo leto 

23.  NALOGE NA PODROČJU INFORMATIKE    

 Analiza izvajanja nalog na področju informatike na nivoju PGD in 

pomoč PGD pri uporabi informacijskega sistema 

Predsednik GZ 

  

Upravni odbor 

Strokovna sodelavka  

celo leto 

 Redno osveževanje spletne strani GZ Žalec, Facebook strani in 

tekoča objava vseh aktualnih informacij, vzdrževanje sistema 

informatizacije 

Predsednik GZ 

  

Upravni odbor 

Strokovna sodelavka 

celo leto 

 Sodelovanje pri analizi in izdelavi tekočih poročil s pomočjo 

računalniških programov 

Predsednik GZ 

  

Upravni odbor 

Strokovna sodelavka  

celo leto 

 Sodelovanje in povezava z drugimi informacijskimi sistemi na 

nivoju države 

Predsednik GZ 

  

Upravni odbor 

Strokovna sodelavka  

celo leto 

24.  NALOGE NA PODROČJU TEKMOVANJ    

 Organizacija posveta sodnikov in mentorjev-po potrebi Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  

Komisija za TEK 

marec, april 

2019 

 

 Priprava razpisa za organizatorje in razpisa za tekmovanje GZ 

Žalec in člansko ligo GZ Žalec 

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ 

Komisija za TEK 

Strokovna služba 

marec 2019 

 Člansko tekmovanje GZ Žalec  Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  

Komisija za TEK 

15.9.2019 

 Tekmovanje mladine GZ Žalec  Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  

Komisija za TEK 

22.9.2019 

 Udeležba enot na regijskem tekmovanju Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  

Komisija za TEK 

PGD 

September 

ali oktober 

 Sodelovanje sodnikov na pokalnem tekmovanju za mladino SŠR Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  

Komisija za TEK 

celo leto 

 Pomoč pri organizaciji ligaškega tekmovanja članov in članic Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  

Komisija za TEK 

 

celo leto 
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 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

 Pomoč pri organizaciji pokalnega tekmovanja s staro gasilsko 

tehniko 

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  

Komisija za TEK 

celo leto 

 Sodelovanje komisije za tekmovanja z ostalimi komisijami GZ 

Žalec (mladinska komisija,…) 

Poveljstvo GZ Poveljstvo GZ  

Komisija za TEK 

celo leto 

25.  NALOGE NA PODROČJU GASILSKE TEHNIKE    

 Smiselnost oz. namembnost tehnike po GPO – specializacija – 

svetovanje in pomoč 

Poveljnik  

Komisija za gasilsko 

tehniko 

Poveljstvo GZ 

in GPO  

Komisija za GT 

celo leto 

 Spremljanje novosti na področju tipizacije in spremljanje razvoja 

gasilske tehnike ter seznanjanje gasilskih društev z novostmi 

Poveljnik  

Komisija za gasilsko 

tehniko 

Komisija za GT celo leto 

 Pregled gasilskih društev v zvezi in popis gasilske tehnike 

 

Poveljnik  

Komisija za gasilsko 

tehniko 

Poveljstvo GZ 

Komisija za GT 

celo leto 

 Priprava strokovnih mnenj ob nabavi gasilske opreme in tehnike 

 

Poveljnik  

Komisija za gasilsko 

tehniko 

Poveljstvo GZ 

Komisija za GT 

celo leto 

 Skupna nabava opreme - osveščanje gasilskih društev za 

optimalno nabavo opreme 

Poveljnik  

Komisija za gasilsko 

tehniko 

Poveljstvo GZ 

Komisija za GT 

celo leto 

 Tečaj varne vožnje na poligonu AMZS Vransko Poveljnik  

Komisija za gasilsko 

tehniko 

Poveljstvo GZ 

Komisija za GT 

Po dogovoru 

26.  NALOGE NA PODROČJU NEVARNIH SNOVI    

 Priprava preglednice industrijskih obratov, ki imajo visoko 

nevarnost za nesrečo z nevarno snovjo 

Poveljnik  

Predsednik komisije 

NS 

Poveljstvo GZ 

Komisija za nevarne 

snovi 

celo leto 

 Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovi za GZ 

Žalec 

 

Poveljnik  

Predsednik komisije 

NS 

Poveljstvo GZ 

Komisija za nevarne 

snovi 

celo leto 

 Aktivna vloga pri organizaciji dela na terenu v primeru pandemije 

ali epidemije 

Poveljnik  

Predsednik komisije 

NS 

Poveljstvo GZ 

Komisija za NS 

celo leto 

 Spremljanje dogodkov v zvezi z nesrečami z nevarno snovjo Poveljnik  

Predsednik komisije 

NS 

Poveljstvo GZ 

Komisija za NS 

celo leto 

 Spremljanje aktivnih postopkov gasilskih enot pri posredovanju 

ob nesrečah z nevarno snovjo (PIRS postopek) 

Poveljnik  

Predsednik komisije 

NS 

Poveljstvo GZ 

Komisija za NS 

celo leto 

 Evidenca opreme za specialnosti za nevarne snovi po PGD in 

GPO-dopolnitev  

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 

 Sodelovanje komisije GZ Žalec na operativnih vajah v GZ Žalec Poveljnik  

Predsednik komisije 

NS 

Poveljstvo GZ 

Komisija za NS 

celo leto 

 Organizacija delavnice 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 ter spremljanje predpisov 

Poveljnik  

Predsednik komisije  

Poveljstvo GZ 

Komisija za NS 

celo leto 

 Sodelovanje s komisijo za NS GZ Slovenije Poveljnik  

Predsednik komisije  

Poveljstvo GZ 

Komisija za NS 

celo leto 

 HAZMAT trening Poveljnik  

Predsednik komisije  

Poveljstvo GZ 

Komisija za NS 

celo leto 

 Minimalna opremljenost PGD-jev za potrebe izvajanja nalog v 

primeru nesreče z nevarno snovjo, pomoč pri pripravi planov 

nabave po GPO 

Poveljnik  

Predsednik komisije  

Poveljstvo GZ 

Komisija za NS 

celo leto 

27.  NALOGE NA PODROČJU DIHALNIH NAPRAV    

 Osvežitev podatkov o uporabnikih dihalnih aparatov po PGD in 

evidenca opravljenega obnovitvenega usposabljanja 

Poveljnik  

Predsednik komisije 

IDA 

Poveljstvo GZ 

Komisija za IDA 

celo leto 
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28.  NALOGE NA PODROČJU TEHNIČNEGA REŠEVANJA    

 Dokončati popis opreme, ki sodi v področje tehničnega reševanja Poveljnik  

Predsednik komisije 

Poveljstvo GZ 

Komisija za TRE 

celo leto 

 Spodbujanje vključevanja v specialnosti za  tehnično reševanje Poveljnik  

Predsednik komisije 

Poveljstvo GZ 

Komisija za TRE 

celo leto 

29.  NALOGE NA PODROČJU PRVE POMOČI    

 Redne seje komisije za nudenje prve medicinske pomoči Poveljnik  

Predsednica komisije 

PP 

Poveljstvo GZ 

Komisija za PP 

celo leto 

 Zagotavljanje prve medicinske pomoči na vseh prireditvah GZ 

Žalec 

Poveljnik  

Predsednica 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 

20198 

 Evidenca o opravljenih zdravstvenih pregledih operativnih 

gasilcev 

Poveljnik  

Predsednica komisije 

IDA, PP 

Poveljstvo GZ 

Posamezne komisije 

celo leto 

 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 
 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

1. Vodenje, spremljanje ter izvajanje izobraževanja in usposabljanja 

gasilskih kadrov v gasilskih organizacijah in gasilski šoli ter 

nadziranje izobraževanja v skladu s sprejetimi učnimi programi in 

Pravili gasilske službe 

Poveljnik  

 

Upravni odbor GZ 

Poveljstvo GZ 

Komisija za IZOB 

Strokovna služba 

celo leto 

2. Priprava in spremljanje učnih pogojev za izobraževanje in 

usposabljanje v skladu z določili Pravil gasilske službe in navodili 

za usposabljanje ter spremljanje in obveščanje o usposabljanjih 

Poveljnik  

 

Poveljstvo GZ 

Komisija  

Strokovna služba 

celo leto 

3. Vodenje evidenc izobraževanja za potrebe zveze in GPO Poveljnik  

 

Komisija  

Strokovna služba 

celo leto 

4. Izvedba temeljnega usposabljanja v skladu s sprejetim  

programom GZ Žalec: 

 Tečaj za gasilca pripravnika – 2 tečaja 

 Tečaj za operativnega gasilca 

 Tečaj za višjega gasilca 

Predsednik  

Poveljnik  

 

Poveljstvo GZ 

Komisija za IZOB 

Strokovna služba 

Po programu 

izob. GZŽ 

5. Izvedba dopolnilnega usposabljanja v skladu s sprejetim  

programom GZ Žalec 

 Po potrebi 

Poveljnik  

 

Poveljstvo GZ 

Komisija za IZOB  

Strokovna služba 

Po programu 

izob. GZŽ 

 Izvedba delavnic, posvetov in izobraževanja mladine v skladu s 

sprejetim  programom GZ Žalec 

Poveljnik  

Posamezne komisije 

 

Upravni odbor GZ 

Komisija za IZOB 

Posamezne komisije 

Strokovna služba 

celo leto 

7. Spodbujanje društev k  vključevanju v dopolnilno usposabljanje v 

gasilski šoli za minimalno zagotavljanje sil  

Poveljnik 

 

Upravni odbor GZ 

Poveljstvo GZ 

Komisija za IZOB 

Strokovna služba 

Posamezne kom. 

celo leto 

8. Predavateljski aktiv: 

 usposabljanje predavateljev in inštruktorjev 

 priprava pogojev za delo strokovnih skupin predavateljev in 

inštruktorjev 

 Spremljanje novosti na področju izobraževanja 

Poveljnik 

 

Poveljstvo GZ 

Komisija za IZOB 

Strokovna služba 

Aktiv 

celo leto 

9. Funkcionalno usposabljanje:  

 Poveljniki, podpoveljniki  in drugi vodstveni kadri GPO in 

PGD 

Predsednik GZ 

Poveljnik GZ 

Poveljstvo GZ 

Komisija za IZOB 

Strokovna služba 

 

10. Sodelovanje z drugimi organizacijami na področju usposabljanja Poveljnik 

Predsednik  

Upravni odbor GZ 

Poveljstvo GZ 

Komisije, Strok. sl. 
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PREVENTIVNA DEJAVNOST 

 
 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

1. Priprava smernic in izvedba nalog za aktivnosti gasilskih 

organizacij v mesecu varstva pred požarom ter priprava usmeritev 

preventivnih aktivnosti na področju seznanjanja prebivalstva  

Upravni odbor  

 

GPO 

PGD 

Sept. - 

oktober 

2 V skladu z aktivnostmi po potrebi organiziranje novinarske 

konference v mesecu varstva pred požari in drugih novinarskih 

konferenc - po potrebi 

Upravni odbor Predsednik 

Poveljnik 

Strokovna služba 

oktober 

 

ORGANIZACIJSKE NALOGE 

 
 NALOGE NOSILEC IZVAJALCI TERMIN 

1. Organizacija in izvedba strokovnih posvetov za predsednike in 

poveljnike PGD ter članov Upravnega odbora GZ, okrogle mize ali 

druge oblike usposabljanja 

Upravni odbor Predsednik 

Poveljnik 

Strokovna služba 

Po potrebi 

2. Organizacija in izvedba 64. Skupščine GZ Žalec - Tabor Upravni odbor 

Poveljstvo 

Predsednik 

Poveljnik 

Strokovna služba 

29.3.2019 

3. Organizacija praznovanja Dneva gasilcev GZ Žalec  Upravni odbor 

Poveljstvo 

Upravni odbor  

Komisije 

 

4. Izvajanje opravil in nalog, ki so povezane s podelitvijo priznanj in 

gasilskih odlikovanj članom gasilskih organizacij ter vodenjem 

evidence o podeljenih odlikovanjih 

Sestanki komisije za odlikovanja za obravnavo predlogov 

Upravni odbor Komisija za 

odlikovanja 

Strokovna služba 

celo leto 

 

 

5. Dokončna ureditev etažne lastnine Predsednik 

 

Predsednik 

Upravni odbor 

Strokovna služba 

celo leto 

 

 

7. Spremljanje spremembe zakonodaje in dajanje pobud in predlogov Predsednik 

Poveljnik 

Upravni odbor 

Strokovna služba 

celo leto 

 

8. Pomoč pri pripravi sprememb Statutov in drugih splošnih aktov 

PGD 

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 in navodil 

 udeležba delegatov GZ Žalec 

Predsednik 

Poveljnik 

Upravni odbor 

Strokovna služba 

celo leto 

 

11. Sestanki organov in komisij 

 Upravni odbor najmanj 4 x 

 Poveljstvo najmanj 4 x 

 Nadzorni odbor 1-2 x 

 Komisije – po potrebi 

Predsednik 

Poveljnik 

Upravni odbor 

Komisije 

Strokovna služba 

celo leto 

 

12. Priprava sej organov in komisij: 

 koordinacija 

 priprava vabil 

 priprava in pošiljanje gradiv 

 obveščanje 

 priprava zapisnikov 

 realizacija sklepov skupaj z odgovornimi za posamezna 

področja 

Predsednik 

Poveljnik 

Predsedniki komisij 

Predsednik 

Poveljnik 

Predsedniki komisij  

Strokovna služba 

celo leto 

 

13. Priprava programov dela in poročil: 

 letni program dela in finančni plan 

 letno poročilo 

 poročilo za mesec oktober 

 finančno poročilo 

Predsednik 

Poveljnik 

Strokovna služba 

Blagajnik 

Računovodstvo 

celo leto 

 

14. 3310 DELO Z MLADIMI:    

  Priprava in izvajanje programa mladinske komisije  

 Redni sestanki MK  

 Spremljanje dela in pomoč pri ustanavljanju mladinskih 

komisij v PGD,  

 Pomoč pri organizaciji zborov mladih v PGD 

 Priprava gradiv za posvete in delavnice s predsedniki 

mladinskih komisij v PGD in vsemi mentorji v PGD 

Predsednik MK GZ 

Člani MK v PGD 

in GZ 

 

Strokovna služba 

celo leto 
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 Priprava razpisov za srečanja mladih, kviz, orientacijo, 

letovanje 

 Opravljanje drugih nalog za delovanje mladih v gasilskih 

organizacijah 

 Udeležba delegatov mladinske komisije  na zborih mladih v PGD Predsednik MK GZ Člani MK GZ januar - marec 

 Udeležba na zborih mladih GZ v SŠR Predsednik MK GZ Člani MK GZ marec 

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

23.3.2019 v 

GPO Polzela  

 Usposabljanje mladinskih mentorjev: 

 udeležba na tečajih za mentorje mladine GZS 

 udeležba na posvetu mentorjev GZ Slovenije –januar 19 

 stalno usposabljanje mentorjev mladine  

Poveljnik  

Komisija za IZOB 

Predsednik MK 

Komisija za IZOB. 

strokovna služba 

GZ, GZS 

celo leto 

 

 

 Organizacija srečanja in posveta mentorjev mladine 

Predsednik MK GZ 
Člani MK GZ 

Strokovna služba 

31. 1. 2019 

30.11.2019 

 

 Tečaji za izobraževanje in usposabljanje gasilske mladine Poveljnik  

Komisija za IZOB 

Predsednik MK 

Komisija za IZOB, 

Strokovna služba,  

PGD 

celo leto 

 

 Organizacija letovanja gasilske mladine GZ Žalec 

Predsednik MK GZ 

PGD, 

Člani MK GZ 

Strokovna služba 

julij 2019 

 Pomoč pri organizaciji kvizov mladine po GPO 

Predsednik MK GZ 

PGD, 

Člani MK GZ 

Strokovna služba 

februar-marec 

 Priprava in organizacija kviza gasilske mladine GZ Žalec 

Predsednik MK GZ 

PGD, 

Člani MK GZ 

Strokovna služba 

9.3.2019 v OŠ 

Žalec 

 Priprava in organizacija orientacije GZ Žalec 

Predsednik MK GZ 

PGD, Člani MK 

GZ Strokovna 

služba 

11.5.2019 v 

GPO POlzela 

 Organizacija srečanj mladine GZ Žalec – pohod in kopanje 

Predsednik MK GZ 

PGD, Člani MK 

GZ Strokovna 

služba 

3.8.2019 

23.11.2019 

 Tekoče naloge: 

 udeležba na tekmovanjih mladih v regiji 

 udeležba na srečanjih in tekmovanjih mladih na državnem nivoju, 

v regijah in gasilskih zvezah,  

 spremljanje usposabljanja mladih na nivoju zveze 

 dopisovanje v revijo Gasilec in druge časopise in sodelovanje z 

mediji 

Predsednik MK GZ 

PGD, 

Člani MK GZ, 

Strokovna služba 

celo leto 

15. DELO S ČLANICAMI    

 Regijskih posvet  članic SŠ in Celjske regije  Predsednica komisije 

za delo članic 

Komisija za delo s 

članicami  

9. 2. 2019 

 Kulinarična delavnica  Predsednica komisije 

za delo članic 

Komisija za delo s 

članicami  

 

 Gledališka igra  Komisija za delo s  

članicami SŠR 

Komisija za delo s  

članicami GZ 

Prebold 

24. 3. 2019  

 Posvet za predsednice komisij za delo članic PGD, delavnica Stres  Predsednica komisije 

za delo članic 

Komisija za delo s 

članicami  

15. 3. 2019  

 Sprejem programa dela komisije  Predsednica komisije 

za delo članic 

Skupščina GZ 

Žalec  

29. 3. 2019  

 Izobraževanje za predsednice komisij za članice regije, GZ in PGD Svet članic GZS  06. 4. 2019  

 Delavnica TEST ZMOGLJIVOSTI  Predsednica komisije 

za delo članic 

Komisija za delo s 

članicami  

18. 5. 2019  

 Pohod članic GZS (GZ Trebnje) 

 

Svet članic GZS 

 

Komisija za čl. GZ 

Trebnje   

6. 7. 2019  

 Pohod članic SŠR  Komisija za delo s  

članicami SŠR 

Komisija za delo s  

čl. GZ Prebold 

24. 8. 2019  

ali 31.8.2019  

 Medgeneracijsko srečanje GZS  Svet članic GZS 

Svet veteranov  GZS 

 Datum še ni 

znan  

 150 let PGD Metlika (sodelovanje na paradi) GZS in Svet članic Komisija za delo s 

članicami 

 

8. 9. 2019 
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 4. Vaja članic SŠR  Komisija za delo s 

članicami SŠR  

Komisija za delo s 

članicami SŠR 

28. 9. 2019  

 Srečanje gasilk GZ Žalec in GZ Prebold  Komisija za delo s  čl. 

GZ Prebold 

 19. 10. 2019 

 Strokovna ekskurzija članic GZ Žalec  Predsednica komisije 

za delo članic 

Komisija za delo s 

članicami  

16. 11. 2019  

 Posvet za predsednice komisij za članice v GZ – dvodnevni  Svet članic GZS  Svet članic GZS  23. in 24. 11. 

2019  

 Objave v medijih  Predsednica komisije 

za delo članic 

Komisija za delo s 

članicami  

Vse leto  

 Priprava in udeležba na tekmovanjih  Predsednica komisije 

za delo članic v PGD 

Poveljniki in 

mentorji PGD  

Vse leto  

 Izobraževanje po razpisu GZS in GZ Žalec  Poveljniki in mentorji 

PGD  

Poveljniki in 

mentorji PGD  

Vse leto  

 Udeležba na svečanih prireditvah (Dan gasilcev GZ Žalec, 

slovesnosti PGD,slovesnosti  sosednjih GZ)  

Poveljniki in mentorji 

PGD  

Poveljniki in 

mentorji PGD  

Vse leto  

 Sodelovanje z regijo, GZ, komisijami, PGD  Predsednica komisije 

za delo članic 

Komisija za delo s 

članicami  

Vse 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 – marec 

2019 

 udeležba na posvetu tekmovalnih enot starejših članic in članov 

SŠR  

Predsednik komisije 

za veterane GZ 

Komisija za 

veterane 

 

celo leto 

 

 

 Organizacija piknika z družabnimi igrami – v GPO Vransko 

 

Predsednik komisije 

za veterane GZ 

Komisija za 

veterane 

 

Junij 2019 

 Organizacija srečanja veteranov in veterank  GZ Žalec Predsednik komisije 

za veterane GZ 

Komisija za 

veterane 

12. 10. 2019 

 Udeležba na medgeneracijskem srečanju članic in veteranov GZS 

 

Predsednik komisije 

za veterane GZ 

Komisija za 

veterane 

Veterani v PGD 

Avgust 2018 

  udeležba na tekmovanjih in svečanostih ter pogrebih na nivoju 

GZS, GZ in PGD, udeležba v ešalonu gasilskih veteranov v 

paradi ob Dnevu gasilcev 

 pridobivanje novih tekmovalnih enot starejših 

 pomoč pri delu komisij za delo z veterani po PGD 

 sodelovanje na Dnevu gasilcev GZ Žalec in 150 letnici 

gasilstva v Metliki 

Predsednik komisije 

za veterane GZ 

Komisija za 

veterane 

Veterani v PGD 

 

celo leto 

 

 

17. ZGODOVINA IN KULTURNE DEJAVNOSTI:    

  Zbiranje eksponatov in kronike v sliki in besedi društev in GZ 

Žalec ter jubilejnih prireditev v letu 2019 (jubilanti 120 let 

PGD Kapla-Pondor, 110 let PGD Levec, 100 let PGD Griže, 30 

let PGD Zavrh pri Galiciji) 

 Ureditev kronike v sliki in besedi in ustrezno arhiviranje 

 Sprotni popis novih eksponatov v muzeju 

 Strokovne ekskurzije za ogled gasilskega muzeja GZ Žalec 

 Spodbujanje in zbiranje gradiva v foto in pisni kroniki vseh 

dogodkov na območju GZ Žalec 

 Pisanje člankov v revije in časopise  

Predsednik 

Predsednik komisije  

Predsednik 

komisije 

Člani komisije 

GPO in PGD 

Strokovna služba 

Predstavnik za 

odnose z javnostmi 

celo leto 

 

 

  Obveščanje javnosti o dogodkih v GZ Žalec 

 Organiziranje tiskovnih konferenc – po potrebi 

 Sodelovanje z mediji obveščanja 

 

Predsednik GZ 

Poveljnik GZ 

  

Upravni odbor 

Poveljstvo 

Strokovna 

sodelavka  

Predstavnik za 

odnose z javnostmi 

celo leto 
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PREDLOG FINANČNEGA PLANA GASILSKE ZVEZE ŽALEC 

ZA LETO 2019 
 

I. DELOVANJE ORGANOV GZ  – DOTACIJE OBČIN 

A. PRIHODKI                                        22.400,00 

B. ODHODKI                                            22.400,00 

 

1. ogrevanje    780,00  

2. poštnine         400,00  

3. telefon 1.200,00  

4. elektrika      1.000,00  

5. odvoz smeti         150,00  

6. pisarniški material         730,00  

7. priznanja, nagrade         800,00  

8. strokovna literatura     300,00  

9. plačilo provizije banki         120,00  

10. vodenje poslovnih knjig         980,00  

11. vzdrževanje opreme         700,00  

12. nabava opreme      1.500,00  

13. delovanje UO, komisij      2.000,00  

14. potni stroški, dnevnice      2.500,00  

15. skupščina GZ      1.500,00  

16.  udeležba na proslavah  2.500,00  

17. dan gasilcev      2.400,00  

18.  osrednja vaja GZ      1.000,00  

19. tekmovanja      1.500,00  

20. usposabljanje         240,00  

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

 

II. SOFINACIRANJE PLAČE STROKOVNEGA DELAVCA  –  OBČINE 

A. PRIHODKI 

B. ODHODKI                                             

 

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

A. PRIHODKI 

B. ODHODKI           

                                   

III. ORGANIZACIJA SREČANJ, LETOVANJ, EKSKURZIJ  – PLAČUJE  SE PO 

POSAMEZNIKU (PGD ALI OBČINA) 

IV.  

  PRIHODKI STROŠKI OPOMBE 

1. letovanje mladine – poletna šola    

2. srečanje mladine    

3. kviz mladine    

4. orientacija mladine    

5. pohod članic    

6. srečanje članic      

7. piknik veteranov    

8. srečanje veteranov    

9. prehrana na tekmovanjih    

10. smučanje na Golteh    
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V. ZAVAROVANJE DOMOV, OPREME, MOŠTEV – OPRAVIMO SAMO PRENAKAZILO 

SREDSTEV NA ZAVAROVALNICO 

 

A. PRIHODKI 

B. ODHODKI  

 

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK 

 

Pod 13. - Delovanje UO, komisij – stroški posvetov, priprava gradiva, … 

Pod 14. - Potni stroški, dnevnice – stroški, ki jih povrnemo predstavnikom GZ na raznih    

 posvetih, sestankih… 

Pod 15. - Skupščina gasilske zveze – gradivo občnega zbora, stroški prostorov,            

                  kulturni program, pogostitev delegatov in gostov 

Pod 16. - Udeležba na proslavah – razna praznovanja PGD in sosednjih GZ  

                 Praznovanje 150 gasilstva na Slovenskem v Metliki 

Pod 17. - Dan gasilcev – stroški organizacije, plačilo godbe, malica gasilcem 

Pod 18. - Osrednja vaja – stroški materiala, malica operativcem 

Pod 19. - Tekmovanja – organizacija, tekmovalni prostor,  stroški sodnikov, pokali 

Pod 20. - Usposabljanje, izobraževanje – stroški z izobraževanjem predavateljev in inštruktorjev 

 

 

FINANCIRANJE GASILSKE ZVEZE PO OBČINAH 

 

Način financiranja je sledeč: 

                                            22.400,00 € : 32 PGD =  700,00 EUR 

 

OBČINA BRASLOVČE   4.900,00 €     

OBČINA POLZELA    2.100,00 €     

OBČINA TABOR    2.100,00 €      

OBČINA VRANSKO     2.800,00 €      

OBČINA ŽALEC  10.500,00 €    

                                              22.400,00 €   

 

Žalec, 19. oktober 2018 

 

Pripravil blagajnik GZ Žalec:                                                  Predsednik GZ: 

        Rafael Hrustel                                                                  Edvard Kugler 

 

 


