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1. Vabilo na skupščino 
 

 
 

GASILSKA ZVEZA ŽALEC, Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec, 
tel.: 03 710 25 80, GSM 051 38 28 86,  e-naslov: gasilska.zveza.zalec@siol.net, spletna stran: www.gz-zalec.org,  

davčna številka 88006948,   TRR SI56 6100 0000 7550 439, nismo zavezanci DDV 

 

Datum: 6. 4. 2021 
 

V A B I L O 

 
Na podlagi 18. člena Statuta GZ Žalec in sklepa upravnega odbora Gasilske zveze Žalec z dne 30. marca 2022 

s k l i c u j e m 

67. SKUPŠČINO GASILSKE ZVEZE ŽALEC 

ki bo v petek, 22. aprila 2022, ob 19.00 uri  

v gostišču Rimljan (Sedminek) v Šempetru (Rimska cesta 58, 3311 Šempeter v Savinjski dolini). 
 
Po otvoritvi in pozdravu predlagam naslednji DNEVNI RED: 

1. Izvolitev organov skupščine: 

⎯ delovnega predsedstva 

⎯ zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika 

⎯ verifikacijske komisije 
2. Poročila za leto 2021: 

⎯ predsednika 

⎯ poveljnika  

⎯ blagajnika 

⎯ nadzornega odbora 

⎯ verifikacijske komisije 
3. Razprava po poročilih in potrditev poročil 
4. Sprejem programa dela GZ Žalec za leto 2022 
5. Sprejem finančnega plana GZ Žalec za leto 2022 
6. Beseda gostov 
7. Podelitev priznanj 
8. Zaključek skupščine 

 
ZA GASILCE JE UDELEŽBA NA SKUPŠČINI V GASILSKIH UNIFORMAH! 
S seboj imejte obrazno masko. 
 
VLJUDNO VABLJENI. 

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

            Predsednik GZ Žalec: 
Edvard KUGLER, VGČ org II. stopnje 
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Vabljeni na skupščino: 
— člani skupščine 32 PGD v GZ Žalec (iz vsakega društva 2) 
— predstavnik Gasilske zveze Slovenije 
— predsednik sveta Savinjsko Šaleške regije Branko Verk 
— poveljnik Savinjsko Šaleške regije Boris Lambizer 
— župani občin Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec 
— predstavniki Gasilskih zvez Zgornje Savinjske doline, Šaleške doline, Prebold  
— predstavniki mladine GZ Žalec 
— člani organov in komisij GZS iz GZ Žalec  
— člani upravnega odbora GZ Žalec  
— člani poveljstva GZ Žalec  
— člani nadzornega odbora GZ Žalec 
— častni poveljnik Franci Naraks in častni član GZ Žalec Franci Čretnik 

 

 
 

2. Delegati skupščine v mandatu 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 ŠALAMON 14. SIMON LONČAR 

15. Gotovlje NEJC CENTRIH 16. NEJC KRAJNC 

17. Grajska vas DARKO KUNST 18. DAVOR SUŠAK 

19. Griže ALEŠ ŠTUCIN 20. GREGOR VIDEC 

21. Kapla Pondor IVAN HRASTNIK 22. MATJAŽ DRČA 

23. Kasaze Liboje JURE POTEKO 24. MATEJ JANČIČ 

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 pri Žalcu MATEJ ANTLOGA 36. MILAN NOVAK 

37. Ojstriška vas Tabor ALOJZ WEICHARDT 38. STANKO KOVČE 

39. Parižlje Topovlje BOŠTJAN BRADEŠKO 40. MILOŠ DERNAČ 

41. Polzela JOŽEF JURENEC 42. ALJAŽ KOTNIK 

43. Ponikva pri Žalcu JURE VASLE 44. MARTIN POTOČNIK 

45. Prekopa Čeplje Stopnik MITJA RIBIČ 46. ALJAŽ BRDNIK 

47. Šempeter v SD ALJA TERGLAV 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 
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59. Zabukovica ANDREJ KVEDER 60. PETER ŽLIČAR 

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

63. Žalec DANIJEL SLIPČEVIČ 64. SAVINA NARAKS 
 

 

3. 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.  
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8. člen 

 

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

 

 

9. člen 

 

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

 

10. člen 

 

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

 

III. NAČIN DELA SKUPŠČINE  

 

1. Sklic in potek zasedanja Skupščine  

11. člen 

  

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

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

 

12. člen 

 

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

ali njegov namestnik.  

13. člen 

 

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

Skupščine.  

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

ima zasedanje posvetovalni značaj.  

 

14. člen 

 

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

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

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

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

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

nadomestni član Skupščine prav tako predloži verifikacijski komisiji.  

 

15. člen 

 

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

Delovni predsednik daje pravico razpravljanja vabljenim udeležencem na zasedanje Skupščine po 

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

matičnega PGD ali PIGD oziroma organa GZ Žalec.  

 

16. člen 

 

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

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

ga ima delovni predsednik pravico prekiniti.  

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

 

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

 

18. člen 

 

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

priporočila in drugi splošni akti.  

 

2. Odločanje  

19. člen 

 

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

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

delovno predsedstvo.  

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

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

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

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

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

osebnim izrekanjem na predlog delovnega predsednika.  

 

20. člen 

 

Skupščina odloča z večino glasov članov Skupščine.  

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

vseh članov Skupščine. 

21. člen 

 

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

posebnimi konkretnimi sklepi Skupščine.  

 

3. Volitve  

22. člen 

 

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

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

oziroma njegovega namestnika.  

Javne volitve vodi delovni predsednik.  

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

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

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

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

predlaganih kandidatov je član Skupščine volil, ni veljaven.  

 

23. člen 

 

Če so volitve javne, se glasuje o celotni listi kandidatov za posamezne organe GZ (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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4. Poročilo predsednika GZ Žalec 
 

 

Poročilo predsednika GZ Žalec za leto 2021 

 

Spoštovane gasilke in gasilci Gasilske zveze Žalec. 

 

Leto 2021 ni bilo nič drugačno, kot leto poprej.  Epidemija korona virusa, ki je zajela ves svet, 

je naša življenja zelo spremenila in tudi na področju gasilstva ni bilo drugače. 

 

Epidemija korona virusa, ki je bila razglašena v letu 2020, je bila preklicana šele 15. junija 2021 

in do takrat so bile ustavljene vse gasilske aktivnosti,  ki niso bile nujne. Odpovedana so bila 

vsa srečanja, tekmovanja in drugi dogodki, ki smo jih planirali tako v društvih, kot tudi na 

nivoju Gasilske zveze od januarja 2021 dalje.  

 

Skupščino GZ Žalec, ki bi jo morali izvesti v mesecu marcu ali začetku aprila, smo  morali 

ponovno izvesti na prostem in je bila v sredo 15. 9. 2021 na prireditvenem prostoru v  

Braslovčah, ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Izvedli smo jo v 

manjšem obsegu, brez nekaterih običajno vabljenih gostov. Za pomoč pri organizaciji dogodka 

gre zahvala Občini Braslovče, kot tudi gasilcem iz Braslovč, vsem prisotnim za zato, ker so se 

držali navodil ter tako očuvali svoje in tuje zdravje.  

 

Prav tako pa smo morali lani prilagoditi izvedbo praznovanja Dneva gasilcev GZ Žalec, izvedli 

smo ga isti dan kot skupščino, kar je bilo za nas nekaj novega.  

 

Na nivoju GZ Žalec smo zaradi  prilagojenih razmer izvedli nekaj manj usposabljanj kot je bilo 

v programu dela za leto 202. Še enkrat se vsem sodelujočim zahvaljujemo za udeležbo in 

sodelovanje pri organizaciji. 

 

Upravni odbor se je sestal na treh rednih in na eni korespondenčni seji. Komisije so naloge 

izvedle v manjši meri, kot je bilo sprejeto na skupščini.  

 

Ker gasilci opravljamo humanitarno poslanstvo brez katerega naši državljani ne morejo biti, 

smo morali kljub vsem omejitvam, tveganju in mogoče tudi strahu pred okužbami, svoje delo 

na področju intervencij ob doslednem upoštevanju vseh potrebnih ukrepov opravljati nemoteno 

dalje. Veseli nas dejstvo, da v naši gasilski zvezi nikjer ni prišlo do kakšnega žarišča in prenosa 

okužb, ki bi se zgodila pri gasilski dejavnosti. Zato gredo zasluge izključno gasilkam in 

gasilcem za njihovo odgovorno vedenje. 

 

Zavedati se je potrebno, da je Gasilska zveza Žalec servis za društva, tako na področju 

izobraževanj, usposabljanj, tudi zavarovanj, zato se društva čim bolj obračajte na našo 

strokovno službo. 

 

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

leto katero od gasilskih društev v gasilski zvezi prevzame  novo vozilo, opremo ali celo 

obnovljen gasilski dom.  

Lani  so bila nabavljena vozila: 

− PGD Gotovlje – AC 25/60 (po novi tipizaciji GVC-3) 

− PGD Loke GV-V2 rabljeno 

− PGD Griže GVM-1 rabljeno 

− PGD Žalec GTV za potrebe servisa gasilnikov 
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Prodani in odjavljeni iz prometa sta bili dve stari vozili.  

 

V letu 2021 so visoke jubileje obeležila tri gasilska društva:  

− PGD Žalec – 140 let 

− PGD Ponikva pri Žalcu – 90 let 

− PGD Loke – 70 let 

 

Opažamo, da smo gasilci cenjeni v slovenskem prostoru, kot tudi v domačem okolju, saj smo 

povabljeni na  številne občinske prireditve, naša naloga, tako vodstva GZ kot tudi vodstev v 

PGD-jih pa je, da se vabilom odzovemo in primerno ter dostojno zastopamo gasilsko 

organizacijo.  

 

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

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

2021, v upanju, da bo delo v naši gasilski zvezi še naprej tako kvalitetno, kot je bilo do sedaj.  

Vsi skupaj se zavedamo, da če želimo premagovati vse ovire moramo delati z roko v roki, saj 

samo povezanost in organiziranost sta garant za naše kvalitetno delo, seveda vse za dobro naših 

občanov. 

 

Vsem gasilcem, ki ste za usposabljanja in na intervencijah lani opravili ogromno ur 

požrtvovalnega dela in s tem ponovno pokazali, da ljudje v primeru nesreč lahko računajo na 

našo pomoč, se zahvaljujem za odlično opravljeno delo. Hvala tudi vsem drugim članom 

društva, ki se intervencij sicer ne udeležujete, a pomagate pri organizaciji, financah, urejanju 

dokumentacije, na delovnih akcijah, pri vzgoji mladine, delu članic in veteranov ter povsod 

drugje, saj v društvu še kako potrebujejo vašo podporo in pomoč.  

 

Zahvala gre tudi vašim domačim, ki morajo velikokrat biti strpni, saj mora marsikdaj delo doma 

počakati ali ga mora opraviti nekdo drug, ko gasilci hitimo na pomoč in delo v gasilski dom. 

 

Zahvaljujem se tudi našim županom, občinam, občinskim svetnikom, upravni enoti, policijski 

postaji, podjetjem, organizacijam in vsem posameznikom, ki imajo posluh za gasilstvo in cenijo 

naše  humanitarno delo. 

 

Gasilci in gasilke GZ Žalec, upamo, da boste z veseljem nadaljevali delo v gasilstvu tudi v 

prihodnje, programi za leto 2021 so pripravljeni, bogati z dejavnostmi in upam, da nam bodo 

razmere dopuščale, da se bomo  v živo srečali na čim več dogodkih, ki jih v GZ Žalec vsako 

leto pripravljamo za vas in zaradi vas.  

 

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ 

 

Predsednik GZ Žalec 

Edvard Kugler, VGČ ORG II. 
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5. Poročilo predsednika mladinske komisije  
 

 

POROČILO PREDSEDNIKA MLADINSKE KOMISIJE GZ ŽALEC ZA LETO 2021 

 

 
Mladinska komisija GZ Žalec si je zadala cilj, da tudi v času omejitev čim bolje opravljamo 

dejavnosti, ki so nam omogočene. Nekaj plana, ki smo si ga zadali, nam je uspelo uresničiti, 

veliko pa je ostalo nedokončanega oziroma nismo imeli možnosti, da delujemo. 

 

Z vsemi člani komisije smo bili skozi celo leto v kontaktu preko e-pošte, sms sporočil ali preko 

videokonferenc. Prav tako pa smo se z vodstvom GZ Žalec posvetovali, kako ob omejitvah 

reagirati. Sej UO GZ Žalec in sej MK SŠR sem se z veseljem udeleževal (nekaj jih je bilo v 

fizični obliki, nekaj pa po e-pošti). Na sejah SŠR sem konstruktivno vplival na položaj mladine 

GZ Žalec, saj je naša zveza v regiji največja. 

 

Aktivnosti, ki so bile v planu, se bile že na začetku omejene, pa vseeno nekaj podatkov. 

 

Zbori mladih se niso izvajali oz. so bili prestavljeni v poletne mesece in so potekali brez gostov. 

Tako tudi zbora mladih GZ Žalec nismo izvedli. 

 

Dvodnevni posvet mentorjev mladine GZ Slovenije, ki je bil po navadi v Zrečah, je bil v letu 

2021 v virtualni obliki in sicer eno popoldne. 

 

KVIZ 

 

Kviz gasilske mladine GZ Žalec, ki se ga naša mladina številčno udeležuje, žal ni bilo mogoče 

organizirati. So se pa društva udeležila prvega državnega virtualnega kviza, ki je bil dostopen 

vsem društvom. Moram nas pohvaliti, saj smo bili po številu mladih iz GZ Žalec na visokem 

mestu. 

DRŽAVNO TEKMOVANJE 

Državno tekmovanje je potekalo 5. in 6. junija v Celju. Naše 4 ekipe so se ga uspešno 

udeležile, dve ekipi pa žal nista tekmovali. 

Uvrstitve so bile vrhunske: 

PIONIRJI     

− 3.mesto DREŠINJA VAS 

− 5.mesto LETUŠ 

− KAPLA-PONDOR (se niso udeležili zaradi covid-19) 

MLADINKE 

− 1.mesto ANDRAŽ NAD POLZELO 

MLADINCI 

− 16.mesto DREŠINJA VAS 

− GRAJSKA VAS (se niso udeležili) 
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ORIENTACIJA 

 

Orientacijo mladine GZ Žalec smo lani uspešno izvedli v Braslovčah (organizator MK GPO 

Braslovče). Sodelovalo je 51 ekip iz 16 društev. Glede na tekmovanja preteklih let smo uspeli 

privabiti 1/3 ekip. Pa vendar smo tekmovanje kljub temu izvedli, da smo se lahko spet srečali 

in se imeli lepo. Podelitve nismo imeli, sem pa z člani MK medalje dostavil v društva. 

 

POHOD 

 

V mesecu avgust smo imeli mladinski pohod v GPO Vransko in sicer na Čreto. Udeležilo se je 

36 otrok iz 6 društev. 

 

ZAKLJUČEK 

 

Omejitve za preprečevanje širjenja koronavirusa znatno prispevajo k odnosom, v katerih se 

znajdejo mladi. Tudi število mladih se je zmanjšalo iz leta 2020 (1135) na 905 (2021). Gasilci 

pripravniki so postali člani, novo vpisanih otrok je bilo toliko manj.  

 

Srčno upam, da bomo lahko v letu 2022 dosegli vse cilje, ki smo si jih zadali in mogoče nekatere 

tudi presegli.  

 

Gasilska mladina je posebno pomembna skupina članstva v gasilskih organizacijah, saj naj bi 

nadaljevali tradicijo človekovega prostovoljnega dela na področju zaščite in reševanja ljudi in 

premoženja ter dejavnega sodelovanja pri vseh družbenih aktivnostih na območju Slovenije. 

 

                                                                                   Predsednik  mladinske komisije GZ Žalec 

                                                                                                       Dominik Hočevar, VG 

 
 

6. Poročilo predsednice komisije za delo članic  
 

Poročilo komisije za delo članic za leto 2021 

 

V letu 2021 se je v prvi polovici leta odražala korona enako kot v preteklem letu. 

Smo pa v mesecu avgustu organizirale pohod članic GZ Žalec in GZ Prebold v Braslovčah »Po 

mlinarski poti na grad Žovnek«, ki se ga je udeležilo 21 članic. 
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V septembru smo imele preko Savinjsko-Šaleške regije organizirano operativno vajo članic 

SŠR v Velenju, ki se jo je udeležilo iz GZ Žalec 10 članic. 

 

Za konec meseca oktobra pa smo izvedle ekskurzijo članic GZ Žalec v smeri Koroške. Obiskale 

smo PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu, kjer so nam predstavili svoje delovanje in njihov 

gasilski muzej. Sledil je ogled Solzic ter peklenski sprejem Luciferja in njegovih peklenščkov 

v Peklu ter ogled rudnika v Mežici. 

 
Upam da bomo v naslednjem letu lahko imele več dogajanja in delavnic na našem področju. 

 

 

Predsednica komisije za članice GZ Žalec: 

Suzana Kočevar, VG 

 

7. Delo veteranov v GZ Žalec 
 

Gasilski veterani so s svojim neumornim in nesebičnim prostovoljnim delom ustvarjali našo 

organizacijo ter nam jo predali kot nacionalno bogastvo in posebnost naše družbe. Zato moramo 

poskrbeti, da bodo  imeli tudi v bodoče svoje mesto v organizaciji.  

Programe dela moramo pripraviti tako, da bomo s pridom uporabili izkušnje in pripravljenost 

veteranov za delo in pomoč mlajšim generacijam, ki so od njih prevzeli svoje dolžnosti. Pri tem 

moramo poskrbeti za programe, ki bodo ustrezno vključevali starejše gasilce in jim za njihov 

velik prispevek naklonili pozornosti v obliki srečanj veteranov in drugih družabnosti. 

Tudi v bodoče jim moramo omogočiti delo v organih gasilske organizacije. Še naprej jim 

moramo omogočiti sodelovanje na gasilskih tekmovanjih in drugih aktivnostih v gasilski 

organizaciji. Poskrbeti moramo za njihovo ustrezno zastopanost pri podeljevanju priznanj in 

odlikovanj.  

 

⎯ Veterani in veteranke v GZ Žalec 

 

Komisija za veterane GZ Žalec je v letu 2020 zaradi smrti izgubila svojega predsednika, zato 

sem bil v jeseni 2021 za novega predsednika. 

 

Komisija vsako leto pripravi tri večje aktivnosti, namenjene vsem veterankam in veteranom v 

zvezi. To so srečanje, piknik in posvet, ki pa lani žal znova niso bili organizirani. Letos so 

navedeni dogodki v programu, izvedba bo odvisna od situacije v zvezi z virusom korona. Vse 

planirane aktivnosti veteranov boste našli v programu dela GZ Žalec.  

 

Treba je poudariti, da so aktivnosti za veterane v GZ Žalec namenjene vsem veteranom, ne 

samo predsednikom komisije ali predstavnikom. Ugotavljamo, da nekatera gasilska društva 

svojih veteranov ne obveščajo o aktivnostih GZ Žalec in se jih zato ne morejo udeležiti.  
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V gasilskih društvih naj komisija za veterane pripravi program dela, ki naj bo usklajen s 

programom komisije na zvezi (vključiti udeležbo na pikniku, srečanju in posvetu), vanj pa naj 

dodajo tudi svoje aktivnosti glede na zainteresiranost. 

 

V kolikor komisije potrebujejo pomoč pri pripravi programa, jo lahko dobijo pri komisiji za 

veterane GZ Žalec. 

 

Na pomoč! 

 

Predsednik komisije: 

Milan Lesjak, VG 

 

8. Komisija za priznanja in odlikovanja  
 

Vse predloge za priznanja in odlikovanja je potrebno pravočasno poslati na GZ Žalec preko 

programa Vulkan. Predloge lahko sicer pošiljate skozi celo leto, a obravnavali se bodo vsi 

skupaj na sejah komisije, ki so predvidoma v aprilu in/ali maju. O skrajnem roku za 

posredovanje predlogov vsako leto obvestimo gasilska društva.  

Pri predlogih je potrebno obvezno podati primerno izdatno obrazložitev (razen za dolgoletno 

delo) in upoštevati pogoje Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih 

organizacijah iz leta 2015 (postopnost podeljevanja – najprej priznanja gasilske zveze, nato 

odlikovanja in plamenice GZS, 5 letni rok med posameznimi odlikovanji, največ 3 odlikovanja 

ali plamenice GZS na leto,…).  

Prav tako je potrebno preko Vulkana posredovati predloge za priznanja in značke dolgoletno 

delo in operativno delo, diplome pa v skladu s Pravilnikom dostaviti v podpis na zvezo. 

Prejemniki teh značk morajo biti navedeni tudi v zapisniku občnega zbora. 

 

− Letne kvote za odlikovanja 

Na seji upravnega odbora GZ Žalec so bile potrjene letne kvote odlikovanj, ki veljajo od 2017 

dalje: 

Letna kvota za podelitev priznanj Gasilske zveze Žalec je 6 priznanj za člane ali članice, 1 

priznanje GZ Žalec za veterana, 2 mladinski priznanji na posamezno gasilsko društvo. Ob 

jubileju društva je možno dobiti kakšno dodatno priznanje.  

Letna kvota za podelitev odlikovanj GZS je 3 odlikovanja za člane, pri tem so članice in veterani 

iz kvote izvzeti, ob jubileju društva pa je možno dobiti dodatna 4 odlikovanja. 
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9. Poročilo poveljnika GZ Žalec 
 

 

POROČILO POVELJNIKA GZ ŽALEC O OPRAVLJENEM DELU NA STROKOVNO 

OPERATIVNEM PODROČJU ZA LETO 2021 

 

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

 

Moje poročilo o delu GZ Žalec na operativnem področju za leto 2021 ni tako obširno, kot tovrstna 

poročila pred epidemijo. Koledarsko leto 2021 je prav tako zaznamovala vsem znana epidemija 

COVID 19.  

 

Posledično je bilo zaradi predpisanih ukrepov za zamejitev okužb pomembno okrnjeno ali celo 

paralizirano delo na posameznih operativnih področjih, predvsem na področju gasilskih 

tekmovanj, strokovnega  usposabljanja in s tem povezanega dela z mladimi. Ko sem v lanskem 

poročilu uporabil misel Winstona Churchilla, ki pravi: »Uspeh ni dokončen; poraz ni usoden. 

Pogum, da nadaljujemo, je tisti, ki šteje.« sem ocenil, da se po začetni negotovosti, tudi naš pogum 

vedno bolj krepi. Z zadovoljstvom sedaj ugotavljam, da je glede COVID-a 19 temu res tako. 

  

Celovito zadovoljstvo nad opravljenim delom, ki je bilo v preteklih letih vedno prisotno, iz tega 

poročila zato žal ni razvidno. Kljub temu so opravljene nujne naloge in intervencije 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 teh nalog. 

 

Kljub navedeni epidemiji naše temeljno poslanstvo, to je t. i. posredovanje ob naravnih in drugih 

nesrečah ni bilo okrnjeno, saj dobro sodelovanje posameznih operativnih enot ni izostalo, pa tudi 

izpad števila operativnih gasilcev zaradi okužbe z virusom COVID 19 ni bil bistven. Zato moram 

že takoj pohvaliti uspešno samo zaščitniško ravnanje operativnih gasilcev v primerih, ko je bilo 

na intervencijah druženje neizbežno. Nič namreč ne koristijo in pomagajo še tako podrobno 

predpisani ukrepi in navodila, če jih posamezniki ne upoštevajo in neodgovorno ravnajo. 

 

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 med največjimi v 

Sloveniji. Po številu članov gasilske organizacije je GZ Žalec med 120 gasilskimi zvezami na 3. 

mestu nekako poravnana z GZ Šmarje pri Jelšah. Medsebojno razumevanje in usklajeno delovanje 

operativnih enot v okviru takšne GZ, kot je naša, je ključnega pomena za uspešno delo.  

 

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

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

 

A. INTERVENCIJE (oziroma ukrepanje in posredovanje) 

 

Z zadovoljstvom ponovno lahko poročam, da tudi v letu 2021 na območju GZ Žalec ni prišlo do 

nobenega požara, ki bi zahteval aktiviranje operativnih enot iz območja celotne GZ Žalec (kar je 

sicer opredeljeno tudi v pogodbah o opravljanju javne gasilske službe). Tudi vremenska ujma  s 

točo je zajela le ožji pas v občini Žalec. 

 

V letu 2021 smo imeli v GZ Žalec 248 intervencij, kjer so sodelovala naša gasilska društva, 

137 manj kot leto prej, katerega je zaznamoval orkanski veter. Stroški intervencij po ceniku GZ 

Slovenije na podlagi podatkov iz programa Vulkan oz. Spin, znašajo več kot 200.000 EUR. Za 
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delo na intervencijah je bilo v naši gasilski zvezi lani opravljenih preko 13.000 prostovoljnih 

ur, kar je tudi dobri 2500 ur manj kot leto prej. 

 

Skupno število intervencij  248 

Močan veter, poplave, plazovi, toča 15 

Požari na objektih  34 

Požari v naravnem okolju 15 

Požari na prometnih sredstvih 7 

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih 6 

Nesreče v cestnem prometu 23 

Nesreče z nevarnimi snovmi, sproščanja nevarnih plinov 14 

Lažne oziroma nepotrebne intervencije 15 

Iskanje pogrešanih oseb, pomoč obolelim osebam 16 

 

Omeniti moram, da bi bilo intervencij naših enot še več, a v času razglašene epidemije virusa 

korona naše enote na intervencije v primeru prometnih nesreč po odredbi Uprave RS za zaščito 

in reševanje niso bile aktivirane. 

 

Pohvalimo se lahko o hitrem in učinkovitem posredovanju v vseh primerih. V primeru večjih 

požarov so bile opravljene podrobne analize. 

 

Izpostaviti je potrebno posebnost v zvezi z izvajanjem intervencij v času razglašene epidemije. 

Operativni člani so izvajali intervencije nemoteno ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje 

širjenja virusa. Za sodelovanje na intervencijah so gasilci na podlagi Zakona o interventnih 

ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije prvega in drugega vala prejeli dodatek za 

nevarnost in posebne obremenitve v skupni višini 5.640,00 EUR (prvi val v obdobju 13.3.2020-

30.5.2020) in 17.610 EUR (drugi val v obdobju 19.10.2020-15.6.2021). Sredstva so od države 

prejele občine, ki so jih nato po dogovoru z GZ Žalec nakazale na gasilska društva. Ta sredstva 

sicer pripadajo članom, ki so sodelovali na intervencijah, Lahko se jim odpovejo v korist 

društva, a morajo za to podpisati posebno izjavo. Vsa navodila smo poslali gasilskim društvom.  

 

Vsem sodelujočim pri intervencijah iskreno posebno zahvalo, saj ste, kljub grozeči 

epidemiji, s svojim delom pomagali ljudem v nesreči in s svojim ukrepanjem in 

strokovnim znanjem pripomogli k zmanjšanju posledic nesreč. 

 

B. STROKOVNO USPOSABLJANJE 

 

Strokovno usposabljanje je poleg izvajanja operativnih nalog zanesljivo najpomembnejše 

področje našega dela, še posebej na nivoju GZ Žalec. Žal je bilo zaradi splošno znane epidemije 

tudi v letu 2021 še vedno okrnjeno.  

 

V letu 2021 smo izvedli dva tečaja za gasilca pripravnika (enega na daljavo) in tečaj za 

operativnega gasilca. Zaključili smo tečaj za operativnega gasilca iz leta 2020, ki smo ga morali 

v oktobru 2020 zaradi epidemije prekiniti. Pričeli pa smo s tečajem za NGČ. Usposabljanja v 

organizaciji GZ Žalec je lani uspešno zaključilo 87 gasilcev.  

 

Razpis za usposabljanje za leto 2021 za GZS je bil objavljen na spletni strani GZS. Prednost 

pri prijavah na tečaje GZS so imela društva, ki ne izpolnjujejo minimuma po Uredbi o 

organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.  

Lani je tečaje v organizaciji GZ Slovenije v Izobraževalnih centrih na Igu, Pekrah in Sežani ter 

SŠ regije zaključilo 143 naših operativnih članov. 
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V priloženem poročilu komisije za strokovno usposabljanje so navedeni podrobnejši podatki za 

leto 2020. 

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.  

 

C. TEKMOVANJA 

 

V letu 2021 so bile zaradi epidemije okrnjene tudi tekmovalne aktivnosti. Tradicionalnih 

ligaških tekmovanj na nivoju GZ Žalec nismo organizirali. 

 

V letu 2021 tudi  tekmovanje s starimi brizgalnami ni bilo organizirano. 

 

V smislu tekmovanja GZ Žalec smo organizirali vaje iz tekmovalnih disciplin. Vaje za mladino 

smo organizirali na Polzeli, za člane in starejše gasilce v Drešinji vasi. Na vajah je sodelovalo 

15 enot mladine in 26 enot članov oziroma starejših gasilcev. 

⎯ V kategoriji pionirjev so bili najboljši PGD Letuš pred Drešinjo vasjo in Levcem. 

⎯ Najboljše pionirke so bile iz PGD Andraž nad Polzelo. 

⎯ V kategoriji mladincev so bili najboljši PGD Drešinja vas pred Veliko Pirešico in 

Andražem nad Polzelo. 

⎯ Najboljše mladinke so bile iz PGD Andraž nad Polzelo pred Polzelo. 

⎯ V kategoriji člani A so zmagali PGD Andraž nad Polzelo pred Dobrovljami in Drešinjo 

vasjo. 

⎯ Članice A so se zvrstile od 1. do 3. mesta v zaporedju: PGD Andraž nad Polzelo, PGD 

Levec in PGD Dobriša vas Petrovče. 

⎯ V kategoriji članov B so bili najboljši PGD Levec pred Letušem in Polzelo. 

⎯ Članice B so se zvrstile od 1. do 3. mesta v zaporedju: PGD Braslovče, PGD Andraž 

nad Polzelo in PGD Prekopa – Čeplje – Stopnik. 

⎯ Pri starejših gasilcih so bili zmagovalci PGD Zabukovica pred Ponikvo pri Žalcu in 

Šempetrom v Savinjski dolini. 

⎯ Zmagovalke pri starejših gasilkah so bile PGD Kapla Pondor. 

 

Zahvaljujem se PGD Drešinja vas in PGD Polzela za organizacijo. Zahvala tudi Dušanu 

Zabukovniku, podpoveljniku GZ in Aleksandru Kolerju, predsedniku komisije za tekmovanja  

pri GZ in vsem, ki ste kljub izrednim razmeram prispevali, da je aktivnost dobro uspela.  

 

V dvoletnem ciklusa državnega tekmovanja GZS, regijsko tekmovanje v letu 2021 ni bilo 

razpisano. 

 

Na državno tekmovanje, ki je bilo iz leta 2020 preloženo na leto 2021, se je iz naše GZ uvrstilo 

kar 19 enot: 

• Pionirji: Drešinja vas, Kapla - Pondor, Letuš 

• Mladinke: Andraž nad Polzelo 

• Mladinci: Drešinja vas, Grajska vas 

• Članice A: Andraž nad Polzelo, Kapla - Pondor 

• Člani A: Drešinja vas, Andraž nad Polzelo 1, Andraž nad Polzelo 2 

• Članice B: Braslovče, Vransko, Andraž nad Polzelo 

• Člani B: Letuš, Levec 

• Starejše gasilke: Kapla - Pondor 

• Starejši gasilci: Kasaze - Liboje, Drešinja vas 
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Državno gasilsko tekmovanje je bilo kljub korona virusu opravljeno 5. in 6. junija 2021 

v Celju. Naše tekmovalne enote so zopet dosegle zavidljive uvrstitve.  

 

• Pionirji: 3. Drešinja vas, Kapla – Pondor (se ni udeležila), 5. Letuš 

• Mladinke: 1. Andraž nad Polzelo 

• Mladinci: 16. Drešinja vas, Grajska vas (se ni udeležila) 

• Članice A: 5. Andraž nad Polzelo, 9. Kapla - Pondor 

• Člani A: 36. Drešinja vas, 10. Andraž nad Polzelo 1, 9. Andraž nad Polzelo 

• Članice B: 15. Braslovče, 9. Vransko, 29. Andraž nad Polzelo 

• Člani B: 23. Letuš, 12. Levec 

• Starejše gasilke: 5. Kapla - Pondor 

• Starejši gasilci: 24. Kasaze - Liboje, 25. Drešinja vas 

 

Vsem tekmovalcem in mentorjem, ter vodstvom društev, iskrene čestitke za uvrstitve in 

zahvala za vložen trud.  

 

D. PREVENTIVNA DEJAVNOST 

 

Izvedene so bile t.i. standardne preventivne aktivnosti, kot so pregledi hmeljskih sušilnic in 

hidrantov v okviru PGD.  

 

Zaradi porasta dimniških požarov se postavlja vprašanje, kako preventivno ukrepati v smeri 

preprečitve teh požarov. 

 

V bodoče pa ostaja odprto vprašanje preventivnih pregledov pri gospodarskih subjektih oziroma 

zavezancih z večjo požarno ogroženostjo, čemur nameravamo v skladu z vizijo razvoja GZ Žalec 

v bodoče posvetiti še več pozornosti. To vprašanje bomo reševali glede na interes teh subjektov 

oziroma zavezancev in v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi. 

 

E. PRVI POSREDOVALCI 

 

Pri izvajanju tripartitnih dogovorov o izvajanju nalog prvih posredovalcev pod okriljem NMP je v 

praksi prišlo do določenih težav glede alarmiranja oz. aktiviranja. Odprta vprašanja smo reševali 

dogovorno z Upravo za zaščito in reševanje.  

 

F. DELO STALNIH KOMISIJ PRI POVELJSTVU GZ ŽALEC 

 

V letu 2021 je bilo zaradi splošno znane epidemije še vedno okrnjeno tudi delo stalnih komisij 

poveljstva GZ Žalec. 

Stalne komisije poveljstva GZ Žalec so sicer: 

• 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 
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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. 

Posredovana poročila o delu komisij so v prilogi gradiva, vse komisije pa poročila žal niso 

pripravile.  

Posebna zahvala s tega mesta pa gre namestniku poveljnika Davidu Krku in podpoveljnikoma, 

Dušanu Zabukovniku in Janiju Lupšetu.    

 

G. GASILSKE PRIREDITVE 

 

Dan gasilcev GZ Žalec  

 

Praznovanje Dneva gasilcev Gasilske zveze Žalec je bilo združeno z 66. Skupščino. Slovesnost 

je ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom COVID-19 

potekala v sredo, 15. septembra 2021, popoldne na Skupnem placu v Braslovčah.  

S svojo prisotnostjo in spodbudnimi besedami so posebno težo naši prireditvi dali visoki gostje, 

na čelu z mag. Matejem Toninom, ministrom za obrambo RS, Milanom Dubravcem, 

predsednikom CTIF, Aleksandrom Reberškom, poslancem DZ RS, Zvonkom Glažarjem, 

podpoveljnikom GZS in drugimi. Svečanost je popestrila Godba na pihala Liboje. Nastopili so 

praporščaki GZ Žalec in vseh 32 društev iz GZ Žalec. Prisotni visoki gostje so organizacijo 

prireditve zelo pohvalili. 

 

Vaja Vrbje 2011 

 

18. 9. 2021 je Prostovoljno gasilsko društvo Vrbje v sodelovanju z GPO Žalec in GZ Žalec 

organiziralo enodnevno reševalno vajo: Masovna nesreča 2021, na kateri je 280 pripadnikov 

zaščitno reševalnih služb preverilo operativno delovanje ob veliki množični prometni nesreči. 

Podobna prometna nesreča  se je na območju občine Žalec že zgodila pred dvajsetimi leti. 

 

Namen vaje je bil preveriti, kako so usposobljeni pripadniki številnih zaščitno reševalnih služb, od 

gasilcev, reševalcev in drugega zdravstvenega osebja, policistov ter pripadnikov helikopterskih 

posadk Slovenske vojske v primeru množične prometne nesreče. V tem primeru je šlo za nesrečo 

avtobusa, kombiniranega in osebnega vozila, v nesreči pa je bilo udeleženih 45 oseb, z različnimi 

težjimi in lažjimi poškodbami ter smrtnimi primeri. Poleg helikopterja Slovenske vojske v vlogi 

helikopterske nujne medicinske pomoči je sodelovalo še 45 gasilskih, reševalnih, policijskih ter 

cestnih intervencijskih vozil. 

 

Vajo si je ogledal tudi minister za obrambo mag. Matej Tonin in po ogledu prikazanega na vaji 

ocenil, da so visoka usposobljenost ob dobri opremljenosti in usklajenem delovanju ključne pri 

nudenju pomoči ponesrečencem in pri reševanju življenj. 

 

Posebna zahvala za organizacijo vaje gre vodji vaje, Klemnu Herletu. 

 

Udeležba na drugih prireditvah 

 

Drugih, sicer redkih prireditev v okviru gasilskih zvez Savinjsko saleške in Celjske regije ter občin 

v okviru GZ Žalec, smo se udeleževali posamično, kot predstavniki GZ. 
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H. ZAKLJUČEK 

 

Ne glede na okrnjeno delovanje GZ Žalec v letu 2021 se zahvaljujem tudi naši razumevajoči 

strokovni sodelavki Sabini, županom občin Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec in 

poveljnikom CZ ter strokovnim delavkam in delavcem za področje zaščite in reševanja na 

navedenih občinah. 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  

⎯ kronološki potek dogodkov 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

10. Poročilo predsednika komisije za strokovno usposabljanje  
 

POROČILO KOMISIJE ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE GZ ŽALEC za leto 

2021 

 

Zaradi nepredvidene situacije v zvezi s potekom epidemije v letu 2021 nismo izdelali programa 

usposabljanja GZ Žalec, kljub temu pa nam je uspelo na tem področju opraviti kar nekaj dela. 

V skladu z dopolnili GZS o izvajanju tečajev na daljavo smo izvedli en tečaj za gasilca 

pripravnika in še enega v klasični obliki. Zaključili smo tečaj za operativnega gasilca, ki smo 

ga morali prekiniti v letu 2020 in kljub številčno manjši prijavi še en tečaj za operativnega 

gasilca. V nadaljevanju je v tabeli predstavljena številčna udeležba na posameznih tečajih: 

 

TEČAJ ZA GASILCA PRIPRAVNIKA 1 29 

TEČAJ ZA GASILCA PRIPRAVNIKA 2 19 

TEČAJ ZA OPERATIVNEGA GASILCA - 2020 21 

TEČAJ ZA OPERATIVNEGA GASILCA - 2021 14 

 

V letu 2021 smo pričeli s tečajem za NGČ, ki ga bomo zaključili v letošnjem letu. 

 

Razpis usposabljanje za leto 2021 za GZS je bil objavljen na spletni strani GZS. Prednost pri 

prijavah na tečaje GZS so imela društva, ki ne izpolnjujejo minimuma po Uredbi o 

organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in tečajniki, ki 

so ostali na čakanju iz preteklega leta.  

Lani je tečaje v organizaciji GZ Slovenije v Izobraževalnih centrih na Igu, Pekrah in Sežani ter 

SŠ regije zaključilo 143 naših gasilcev.  

 

 

 

V nadaljevanju je v tabeli predstavljena številčna udeležba na posameznem tečaju: 

TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILSKEGA ČASTNIKA 1 

TEČAJ ZA VARNO DELO DELO Z MOTORNO ŽAGO 23 

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul A 17 

USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV-modul B 12 

TEČAJ ZA UPORABNIKA DIHALNEGA APARATA  25 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA UPORABNIKE DIHALNEGA APARATA 5 

TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA 3 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA 4 

TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI 3 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNIMI 

SNOVMI 
2 

TEČAJ ZA INŠTRUKTORJA 1 

VODJA ČLANIC 2 

PRAKTIČNE ENODNEVNE VAJE ZA OPERATIVNE GASILCE NA IGU 13 

PRAKTIČNE VAJE ZA IDA V IC PEKRE 32 

 

Leto 2011 je bilo z vidika strokovnega usposabljanja uspešno, vsekakor pa bi želel opozoriti 

vodstva posameznih društev, da podajajo realne ocene potreb, da kandidate seznanijo z učnim 

programom na posameznem tečaju in da imajo ti opravljen ustrezen zdravniški pregled. Pri 

tečajih se dosledno upošteva udeležba posameznikov na tečajih, kar je eden izmed pogojev za 

opravljanje zaključnih izpitov. Za postavljena pravila želimo, da se dosledno upoštevajo in so 
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znana vnaprej, da potem ne prihaja do težav pri izvajanju in zaključevanju tečajev in še posebej 

pri plačilu stroškov.  

Kljub temu, da je tudi na področju strokovnega usposabljanja leto krojila epidemija, smo uspeli 

postoriti kar nekaj kvalitetnih del, zato se za opravljeno zahvaljujem članom komisije, 

predvsem pa inštruktorjem, predavateljem in strokovni sodelavki Sabini.  

 

                                                        Predsednik komisije za strokovno usposabljanje GZ Žalec: 

                     David KRK, VGČ II. stopnje 

 

 

11. Poročilo komisije za gasilska tekmovanja 
 

Poročilo predsednika komisije za tekmovanja 2021 

 

Komisija je bila v letu 2021, kljub Covidu-19, zelo aktivna. Zadali smo si dve večji nalogi, to 

sta bili pomoč ekipam, da se čimbolj pripravijo na državno tekmovanje, ki je potekalo v Celju 

in pa izvedba tekmovanja za mladino, člane in starejše gasilce.  

 

Enotam smo tako omogočili skupne treninge, ki so za mladino potekali v Žalcu na igrišču, na 

Polzeli pa za člane in članice. V Žalcu je mladina imela dva treninga, članice in člani pa so na 

Polzeli potrenirali vse tri discipline – vajo z MB, štafeto in razvrščanje. Starejši gasilci so vaje 

izvajali na svojih poligonih, komisija pa jim je zagotovila sodnike. Skupne priprave so obrodile 

veliko dobrih rezultatov na državnem tekmovanju v Celju.  

 

Druga pomembna naloga v letu 2021 pa je bila organizacija gasilsko-športnih vaj GZ Žalec v 

vseh treh kategorijah, od najmlajših do najstarejših gasilcev. Gasilsko-športne vaje za mladino 

so potekale na Polzeli, za člane in starejše gasilce pa v Drešinji vasi. Pred samimi gasilsko-

športnimi vajami GZ Žalec smo organizirali tudi posvet sodnikov in mentorjev, kjer smo jim 

predstavili tekmovalne vaje. Sama organizacija na obeh vajah GZ Žalec je bila vzorna in 

uspešno izvedena, kljub manjšim napakam. Slaba stvar se je pojavila že na začetku pri 

pridobitvi samih organizatorjev, nato pa še pri slabo pripravljenih ekipah, ker so nekatera 

društva kar zaspala, virus pa jim je bil samo dober izgovor. Moram povedati, da pa so me 

nekatera društva presenetila s številom ekip.  

 

Komisija je v lanskem letu pridobila tudi nove ovire za štafeto za člane, tri gredi in dve oviri za 

preskok. Na dolgu je ostal še nakup novih preprog za tekmovanja.  

 

Ocenjujem da je bilo leto 2021 za GZ Žalec zelo uspešno na področju tekmovanj in 

ugotavljamo, da smo na dobri poti.  

 

Predsednik komisije: 

Aleksander Koler, VGČ 2. stopnje 
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12. Poročilo komisije za gasilsko tehniko  
 

Poročilo komisije za gasilsko tehniko za leto 2021 

 

Komisija za gasilsko tehniko se je na fizični seji v minulem letu sestala 15. 12. 2021, vse ostale 

zadeve so se reševale preko dopisnih sej zaradi covid-19 omejitev. 

 

V obravnavo smo dobili štiri vloge prostovoljnih gasilskih društev ob zamenjavi obstoječih 

gasilskih vozil z novimi, in sicer: 

 

⎯ PGD Zavrh pri Galiciji ob nakupu AC 24/60 , 

⎯ PGD Ločica ob Savinji ob nakupu GV-1, 

⎯ PGD Ločica pri Vranskem ob nakupu AC 30/65, 

⎯ PGD Polzela,ob nakupu GV-1 . 

Na korespondenčnih  sejah smo obravnavali prispele vloge in podali ustrezno mnenje. 

V minulem letu si je komisija za gasilsko tehniko za leti 2022 zadala 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, 

ter 

⎯ Organizacija delavnice za strojnike- predvidoma 15.5.2022(črpalke, izpihovalci, 

agregati…) 

Nadaljevali bomo z opravljanjem nalog v domeni komisije, v dobrobit prostovoljnih gasilskih 

društev in GZ Žalec. 

 

      Predsednik komisije: 

      Peter Jezernik, VGČ II. stopnje 

 

 

13. Poročilo komisije za zveze  
 

Poročilo predsednika komisije za zveze GZ Žalec v letu 2021 

 

V letu 2021 nas je še zaznamovala epidemija korona virusa, zato smo v komisiji imeli le eno 

sejo.   

 

Delovali pa smo na vseh sestankih, ki jo je organizirala GZ Žalec in pomagali vsem PGD, ki so 

za potrebe radijskih zvez potrebovali našo pomoč. 

 

Prav tako smo pri preizkusu delovanja radijskih zvez ob petkih zvečer delovali nemoteno. Po 

posvetovanju s poveljnikom  GZ  in poveljstvom smo ocenili, da je potrebno ohraniti preizkus 

zaradi nemotenega delovanja komunikacije v GZ  Žalec ter zaradi večje varnosti naših občanov, 

ki bi našo pomoč potrebovali. 
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Skrbeli smo za mobilni repetitor, ki ga hranimo v GZ Žalec za potrebe Savinjsko-šaleške in 

Celjske regije. 

 

Z mobilnim repetitorjem smo sodelovali na vaji, ki so jo organizirali v PGE Celje in CZR 

Domžale v predorih pri Vranskem. 

 

 

Predsednik komisije: 

Zvone Kotnik, GČ II. stopnje 

 

 

14. Poročilo predsednice komisije za nudenje prve medicinske pomoči  
 

POROČILO KOMISIJE ZA NUDENJE PRVE POMOČI GZ ŽALEC 2020 

 

V leto 2021 smo  vstopili v času, ko je vladala epidemija Covid-19 in je vse bilo pogojeno z 

omejitvami. Vendar smo kljub omejitvam izvajali vse intervencije, tudi pozive po AED pomoči. 

S tem smo pokazali in dokazali, da smo predani svojemu delu s vsem srcem.  

 

Naše življenje je bilo omejeno. Vsi dogodki in prireditve so bile odpovedane. Druženja ni bilo. 

Ni bilo gasilskih vaj, sestankov, priprav na občne zbore... Naše druženje je postalo virtualno, 

preko spleta. Kljub vsemu pa nam je uspelo izvesti nekaj dogodkov, kjer smo bili člani komisije 

prisotni. 

 

⎯ 15.09.2021orientacije mladine GZ Žalec v Braslovčah 

⎯ 19.09.2021Skupščina in Dan gasilcev GZ Žalec v Braslovčah 

⎯ 02.10.2021vaje mladine GZ Žalec na Polzeli 

⎯ 03.10.2021vaje članov in članic, starejših gasilk in gasilcev v Drešinji vasi  

 

Na začetku leta so se pojavile reklame glede cepljenja proti Covid-19. Z vsakim dnem je bilo 

bolj jasno, da se bo naše življenje odvijalo glede na to, ali boš cepljen ali ne. V reklamah za 

cepljenje so se pojavili tudi gasilci, ki so nas nagovarjali k cepljenju. Seveda je najpomembnejše 

naše zdravje in zdravje naših najdražjih okoli nas. Včasih pa se vprašam, če je bila to s strani 

naše krovne organizacije pravilna poteza. 

 

Želim si, da se  drugo leto epidemija konča in da bomo lahko zaživeli v malo bolj prijaznejšem 

tempu. Da bomo lahko izvajali sestanke, vaje, prireditve, druženja in tekmovanja v normalnem 

okolju. 

 

OSTANIMO ZDRAVI! 

 
Z gasilskim pozdravom, NA POMOČ!             

                                                                                        Predsednica komisije  

                                                                                             Lidija KRK, GČ 
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15. Koledar dogodkov v GZ Žalec v letu 2021 
 

sreda, 13. januar 2021 

 GZS - tečaj GNPA - 2 člana 

sreda, 20. januar 2021 

 GZ - Podpis pogodbe JGS Polzela 

 GZ - podpis pogodbe JGS Žalec 

sreda, 27. januar 2021 

 GZS - tečaj GNPA - 4 člani 

sreda, 10. februar 2021 

 GZ - podpis pogodbe JGS Braslovče 

 GZS - tečaj GNPA 2 člana 

ponedeljek, 22. februar 2021 

 GZ - Sestanek - nabava vozil PGD Polzela in 

PGD Ločica ob Savinji 

sreda, 24. februar 2021 

 GZS - tečaj GNPA - 4 člani 

četrtek, 25. februar 2021 

 SŠR - seja poveljstva SŠR Velenje 

sreda, 3. marec 2021 

 GZ - Podpis pogodbe JGS Tabor 

 GZ - seja kom ČL 

četrtek, 11. marec 2021 

 GZS - Tečaj IDA Pekre - 2 člana 

ponedeljek, 15. marec 2021 

 GZ - seja poveljstva GZ Žalec v Šempetru 

torek, 16. marec 2021 

 GZ - seja upravnega odbora GZ na Polzeli 

sreda, 17. marec 2021 

 SŠR - seja regijskega sveta v Gotovljah 

četrtek, 18. marec 2021 

 GZS - tečaj GNPB - 2 člana 

 GZS - tečaj IDA Pekre - 5 članov 

ponedeljek, 22. marec 2021 

 GZ - seja nadzornega odbora GZ Žalec 

četrtek, 25. marec 2021 

 GZS - tečaj IDA Pekre - 4 člani 

 GZS - Tečaj TRE OBN - 2 člana 

ponedeljek, 29. marec 2021 

 GZS - tečaj GNPA - 7 članov 

četrtek, 1. april 2021 

 GZS - tečaj GNPB - 2 člana 

sobota, 10. april 2021 

 GZS - tečaj IDA OBN Pekre - 2 člana 

ponedeljek, 12. april 2021 

 GZS - tečaj E-IDA Pekre - 2 člana 

torek, 13. april 2021 

 GZS - praktične vaje IDA Pekre - 5 članov 

sobota, 17. april 2021 

 GZS - tečaj IDA OBN Pekre - 2 člana 

torek, 20. april 2021 

 GZS - Praktične vaje IDA Pekre - 5 članov 

sreda, 21. april 2021 

 GZS - tečaj GNPA - 1 član 

petek, 23. april 2021 

 SŠR - seja regijskega sveta Velenje 

ponedeljek, 3. maj 2021 

 GZS - tečaj GNPA - 1 član 

torek, 4. maj 2021 

 GZS - Praktične vaje IDA Pekre - 3 člani 

sobota, 8. maj 2021 

 GZS - tečaj IDA OBN Pekre - 2 člana 

ponedeljek, 10. maj 2021 

 GZS - tečaj E-IDA Pekre - 5 članov 

 GZS - Tečaj GNPB - 2 člana 

 PGD - podpis pogodbe za nakup novih vozil 

PGD Polzela in Ločica ob Savinji 

sreda, 19. maj 2021 

 GZ - sestanek tekmovalnih ekip za državno 

tekmovanje 

ponedeljek, 24. maj 2021 

 GZ - seja KOM ODL 

 GZS - tečaj E-IDA Pekre - 1 član 

torek, 25. maj 2021 

 GZS - posvet sodnikov za državno 

tekmovanje 

sreda, 2. junij 2021 

 GZ - seja KOM ML 

petek, 4. junij 2021 

 GZ - Udeležba predstavnikov Zveze na 

Dnevu gasilcev GZ Šaleške doline 

sobota, 5. junij 2021 

 GZS - državno gasilsko tekmovanje za 

mladino v Celju 

nedelja, 6. junij 2021 

 GZS - državno gasilsko tekmovanje – 

člansko v Celju 

četrtek, 10. junij 2021 

 GZ - sodelovanje na kolesarski dirki TOUR 

OF SLOVENIA 

sreda, 16. junij 2021 

 GZ - sodelovanje predstavnika Zveze na 

posvetu Heroji furajo v pižamah 

petek, 18. junij 2021 

 GZ – udeležba predstavnika na prireditvi Naj 

piva Slovenije 

 PGD - Slavnostna seja ob 90. letnici PGD 

Ponikva pri Žalcu 

sreda, 23. junij 2021 

 GZ - udeležba predstavnika Zveze na 

slavnostni prireditvi občine Polzela 
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sobota, 26. junij 2021 

 PGD - Slovesnost ob 90. letnici PGD Velika 

Pirešica 

nedelja, 4. julij 2021 

 PGD - podpis pogodbe za nakup novega 

vozila PGD Prekopa - Čeplje - Stopnik 

sreda, 14. julij 2021 

 GZ - seja KOM TEK 

četrtek, 15. julij 2021 

 GZ - seja poveljstva GZ Žalec v Prekopi 

sreda, 4. avgust 2021 

 GZ - seja upravnega odbora GZ Žalec v 

Ojstriški vasi 

sobota, 7. avgust 2021 

 GZ - Pohod mladine GZ Žalec 

ponedeljek, 9. avgust 2021 

 GZ - Udeležba predstavnika Zveze na Dnevu 

gasilca GZ Slovenske Konjice 

sobota, 28. avgust 2021 

 GZ - Pohod članic GZ Žalec in GZ Prebold 

ponedeljek, 30. avgust 2021 

 GZS - tečaj GNPC - 2 člana 

četrtek, 2. september 2021 

 GZS - tečaj GNPB - 2 člana 

petek, 3. september 2021 

 GZ - pričetek tečaja za operativnega gasilca 

ponedeljek, 6. september 2021 

 GZ - Udeležba predstavnika Zveze na 

slavnostni seji občine Žalec 

petek, 10. september 2021 

 GZ - pričetek tečaja za operativnega gasilca 

sobota, 11. september 2021 

 GZ - Udeležba na Dnevu gasilca GZ Prebold 

z ešalonom 

ponedeljek, 13. september 2021 

 GZ - Usposabljanje praporščakov vseh PGD  

sreda, 15. september 2021 

 GZ - Skupščina in Dan gasilcev GZ Žalec 

 GZS - Tečaj GNPA - 3 člani 

četrtek, 16. september 2021 

 GZS - tečaj GNPB - 2 člana 

 GZS Tečaj VGČ - 1 član 

petek, 17. september 2021 

 GZ - udeležba predstavnika Zveze na 

slavnostni seji občine Braslovče 

sobota, 18. september 2021 

 GZS - tečaj IDA OBN - 2 člana 

nedelja, 19. september 2021 

 GZ - Orientacija mladine GZ Žalec 

četrtek, 23. september 2021 

 GZS - tečaj GNPB - 2 člana 

 

sobota, 25. september 2021 

 GZ - udeležba predstavnikov na 150 letnici 

gasilstva v Celju 

 PGD, GPO, GZ - Vaja " masovna nesreča" 

PGD Vrbje 

torek, 28. september 2021 

 GZS - tečaj GNPA - 2 člana 

sreda, 29. september 2021 

 GZ - seja KOM TEK 

 GZ - seja KOM VET 

četrtek, 30. september 2021 

 GZS - tečaj IDA Pekre - 1 član 

sobota, 2. oktober 2021 

 GZ - Vaje mladine GZ Žalec 

 GZS - Plenum GZ Slovenije v Celju – 

udeležba delegatov GZ Žalec 

 GZS - podelitev medalj za državno 

tekmovanje v Celju 

 GZS - Podelitev najvišjih gasilskih 

odlikovanj v Celju 

nedelja, 3. oktober 2021 

 GZ - Vaje članic in članov GZ Žalec 

sreda, 6. oktober 2021 

 SŠR - seja regijskega sveta v Matkah 

četrtek, 7. oktober 2021 

 PGD - Podpis pogodbe za novo vozilo PGD 

Zavrh pri Galiciji 

sobota, 9. oktober 2021 

 GZS - tečaj IDA OBN Pekre - 2 člana 

sreda, 13. oktober 2021 

 GZ - sestanek predavateljev in inštruktorjev 

četrtek, 14. oktober 2021 

 GZS - tečaj GNPB - 2 člana 

ponedeljek, 18. oktober 2021 

 GZS - tečaj GNPC - 2 člana 

sreda, 20. oktober 2021 

 GZ - seja KOM TEK 

četrtek, 4. november 2021 

 GZS - tečaj IDA Pekre - 4 člani 

petek, 5. november 2021 

 GZS - tečaj vodja članic - 2 članici 

nedelja, 7. november 2021 

 GZ - sprejemno testiranje za tečaj NGČ 

torek, 9. november 2021 

 GZS - Praktične vaje IDA Pekre - 18 članov 

četrtek, 11. november 2021 

 GZS - tečaj IDA Pekre - 2 člana 

 GZS - tečaj TRE OBN - 3 člani 

petek, 12. november 2021 

 GZ - pričetek tečaja za NGČ 
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sobota, 13. november 2021 

 GZS - praktične vaje za operativne gasilce na 

Igu - 13 članov 

sreda, 17. november 2021 

 GZ - seja KOM IZ 

ponedeljek, 22. november 2021 

 GZ - seja poveljstva Braslovče 

 

 

 

sreda, 24. november 2021 

 GZ - seja upravnega odbora GZ Žalec - 

Polzela 

sreda, 1. december 2021 

 GZ - seja KOM ČL 

četrtek, 9. december 2021 

 GZS - tečaj IDA - 3 člani 

 GZS - tečaj TRE OBN - 2 člana 

sreda, 22. december 2021 

 GZ - podpis pogodbe JGS Vransko 
 

 

16. SPLOŠNE INFORMACIJE 
  

A. Organiziranost 

⎯ Gasilska zveza Žalec 

Gasilska zveza Žalec ima pomembno vlogo pri organiziranosti in povezovanju prostovoljnih 

gasilskih društev v dolini. Je tudi osnovna nosilka strokovno operativne organiziranosti v 

Spodnji Savinjski dolini. Javno gasilsko službo lahko v skladu z Zakonom o gasilstvu opravljajo 

le tiste gasilske enote, ki so povezane v gasilske zveze, ki so članice Gasilske zveze Slovenije. 

V Gasilsko zvezo Žalec je včlanjenih 32 prostovoljnih gasilskih društev iz petih občin: 

Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec.  

 

⎯ Savinjsko-šaleška regija 

Gasilske zveze se na nivoju gasilskih regij povezujejo v regijska poveljstva in regijske gasilske 

svete, ki so oblika delovanja gasilskih organizacij v posamezni gasilski regiji, nastali zaradi 

potrebe po izvajanju skupnih nalog na strokovno-operativnem področju.  

Naša Savinjsko-šaleška regija povezuje 4 gasilske zveze: GZ Žalec, GZ Šaleške doline, GZ 

Zgornje Savinjske doline in GZ Prebold. Predsednik regijskega sveta je Branko Verk iz GZ 

Prebold,  poveljnik regije Boris Lambizer iz GZ Šaleške doline. Regijski predsednik je tudi član 

Upravnega odbora GZ Slovenije, poveljnik pa član poveljstva GZS.  Sedež regije je v tem 

mandatu v GZ Prebold. Regijski svet, v katerem so predsedniki, poveljniki in tajniki oz. 

strokovni sodelavci gasilskih zvez ter namestnik predsednika regije, predstavnik mladine, 

članic in veteranov, se sestaja 4 do 5 krat letno. V regijskem svetu ima vsaka gasilska zveza 1 

glas. Regijsko poveljstvo sestavljajo poveljnik regije, poveljniki gasilskih zvez in pomočniki 

poveljnika. 

 

V svetu Savinjsko-šaleške regije so v tem mandatu predstavniki GZ Žalec: 

1. Rafael Hrustel, namestnik predsednika regije 

2. Edvard  Kugler, član sveta 

3. Franc  Rančigaj, član sveta 

4. Sabina  Sorčan, članica sveta 

5. Savina  Naraks, članica sveta, predstavnica veteranov SŠR 

 

V poveljstvu Savinjsko-šaleške regije sta iz GZ Žalec: 

1. Franc  Rančigaj, član poveljstva 

2. David Krk, pomočnik poveljnika za tekmovanja 

 

⎯ Gasilska zveza Slovenije 

Gasilska zveza Slovenije je naša krovna organizacija. V GZ Sloveniji je 17 gasilskih regij, 120 

gasilskih zvez in 1341 gasilskih društev. Gasilska zveza Žalec ima v tem mandatu v organih in 

komisijah GZ Slovenije 6 članov: 
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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 

 

B. Zavarovanje 

− Zavarovanje za primer poškodbe pri delu 

Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) (Ur. list 91/2013 z dne 5.11.2013) in Z a k o n a  o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), (neuradno prečiščeno besedilo 

št. 22)  se prispevek za zavarovance iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena tega zakona, kamor spadamo 

tudi gasilci, plačuje enkrat na leto za obdobje koledarskega leta, ne glede na dolžino trajanja 

zavarovanja v tem letu.  

 

Navedeno zavarovanje se za vsa gasilska društva razen GPO Vransko izvaja preko GZ Žalec. 

Gasilska društva občine Vransko imajo to zavarovanje še naprej urejeno preko svoje občine.  

 

Opozarjamo vsa gasilska društva, da je potrebno poškodbo pri delu prijaviti TAKOJ, sicer 

pravic iz tega zavarovanja ni mogoče uveljaviti. Za prijavo je na podlagi gasilskih predpisov 

odgovoren POVELJNIK PGD. Prijava se opravi na GZ Žalec, kjer dobite tudi vse informacije 

v zvezi s tem. 

 

− Zavarovanje premoženja, zavarovanje vozil in nezgodno zavarovanje članstva 

Zavarovanje premoženja, zavarovanje vozil in nezgodno zavarovanje članstva imajo vsa 

gasilska društva po dogovoru z občinami urejeno preko GZ Žalec. Na podlagi javnega naročila 

je bila za obdobje 2021-2025 za najugodnejšega ponudnika znova izbrana Zavarovalnica 

Triglav.  

Za prijavo škode se naj gasilska društva ob vsakem nastalem primeru obrnejo na strokovno 

službo GZ Žalec, kjer dobijo vse potrebne informacije. 

 

C. Informatika 

Spletna stran GZ Žalec se nahaja na naslovu  www.gz-zalec.org.  Na spletni strani so sproti 

objavljene vse aktualne informacije; tudi koledar dogodkov, zapisniki,… Aktualne informacije 

najdete tudi na FB strani in Twitterju pod imenom Gasilska zveza Žalec. 

 

Na spletni strani Gasilske zveze Slovenije, ki se nahaja na naslovu http://www.gasilec.net so 

objavljene vse aktualne informacije in dogodki na nivoju GZS.  

 

Glavni upravljavec zbirke podatkov, zbranih v gasilskem informacijskem sistemu Vulkan, je 

Gasilska zveza Slovenije, ki je na podlagi Zakona o gasilstvu dolžna voditi evidenco podatkov 

za potrebe gasilstva. Vulkan se je v letu 2011 povezal s sistemom SPIN, ki ga uporabljajo centri 

za obveščanje. Kontaktni podatki društev se iz Vulkana avtomatsko prenašajo na seznam 

gasilskih organizacij na spletni strani GZS, zato naj gasilska društva poskrbijo, da bodo podatki 

pravilni. 

 

GZS bo nadaljevala z izdajo gasilske izkaznice, ki postaja pogoj pri identifikaciji gasilskega 

članstva na gasilskih aktivnostih. Gasilske izkaznice že uspešno uporabljamo na tekmovanjih 

in tako bo tudi v prihodnje, zato prosimo za resen in pravočasen pristop k postopkom za 

izdelavo gasilskih izkaznic.  

 

http://www.gz-zalec.org/
https://www.facebook.com/Gasilska-zveza-%C5%BDalec-538692696297064/?modal=suggested_action
https://twitter.com/GZ_Zalec
http://www.gasilec.net/
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Za imetnike gasilske izkaznice smo v GZ Žalec uspeli pridobiti tudi nekatere  ugodnosti kot so 

popusti pri kopanju, raznih nakupih in s tem bomo nadaljevali tudi naprej. Informacije o 

ugodnostih, ki jih imate z gasilsko izkaznico najdete na spletni strani GZ Žalec https://www.gz-

zalec.org/ugodnosti-z-gasilsko-izkaznico.html. 

 

D. Donacija iz dohodnine 

Gasilskim organizacijam predlagamo, da med občani redno izvajajo  akcijo pridobivanja 

zavezancev, ki bodo  določen del dohodnine  namenili gasilskim organizacijam. Odstotek 

dohodnine, ki ga posamezniki lahko namenijo nevladnim organizacijam se je zvišal na 1%. V 

kolikor gasilske organizacije te priložnosti ne izkoristimo, se sredstva vrnejo v državni 

proračun. Ta donacija za občane ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki smo 

jo vsi obvezani plačati, vendar pa lahko del te namenimo organizacijam po lastni izbiri. Več 

informacij je objavljenih na spletni strani GZS  in spletni strani E-uprave, ustno pa jih lahko 

dobite tudi na GZ Žalec. 

 

E. Izvajanje gasilskih prireditev 

Pri izvajanju gasilskih prireditev bi radi ponovno opozorili na upoštevanje določil Pravil 

gasilske službe, ki natančno predpisujejo izvedbo posamezne prireditve. Na podlagi Pravil 

gasilske službe so organizatorji dolžni: 

Pripraviti program prireditve v skladu z veljavnimi predpisi, 

S programom prireditve obvezno seznaniti Gasilsko zvezo Žalec in pristojni občinski organ, 

Priglasiti gasilsko prireditev v skladu s predpisi.  

 

Za pomoč pri pripravi programa in dokumentacije za prijavo prireditve se lahko društva obrnejo 

na strokovno službo GZ Žalec, veliko nasvetov pa najdete tudi v novem Priročniku o gasilskem 

protokolu, ki ga je izdala GZ Slovenije. 

 

Predlagamo, da prireditve pravočasno prijavite ustreznim organom, še posebej bodite pozorni 

na aktualne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa korona, glasbena dela na prireditvah 

prijavite  organizaciji za zaščito glasbenih avtorskih pravic SAZAS, kar velja za živo glasbo. 

Za predvajano glasbo na nosilcih zvoka pa smo v skladu s pogodbo med GZS in Zavodom IPF 

dolžni vsako leto posredovati seznam načrtovanih prireditev, saj bo tako zagotovljena nižja 

cena. Posamezno društvo lahko prijavi več prireditev. 

 

F. XVIII. Kongres GZ Slovenije 2023 bo v Žalcu 

V mesecu septembru 2021 je GZ Slovenije objavila razpis za organizatorja XVIII. Kongresa 

GZ Slovenije, ki bo v letu 2023.  

 

Če bi se v naši dolini lotili organizacije takšne prireditve, bi bila to promocija tako za Gasilsko 

zvezo Žalec kot tudi za vse občine in celo dolino, saj pridejo na kongres udeleženci – gasilci in 

gostje iz celotne Slovenije in tudi tujine. 

 

In na podlagi pobude, ki je prišla iz naših vrst, se je GZ Žalec po tem, ko sta pobudo obravnavala 

in soglasno potrdila tako poveljstvo kot upravni odbor GZ Žalec in so sklep o podpori in pomoči 

sprejeli tudi na kolegiju županov Spodnje Savinjske doline, prijavila za organizatorja.  

 

Gasilska zveza Slovenije je prejela za organizacijo 2 prijavi. V mesecu februarju je komisija 

GZS opravila ogled terena in organizacijskih pogojev za izvedbo Kongresa. Na podlagi 

pripravljenega poročila je Upravni odbor GZ Slovenije na seji dne 5.4.2022 sprejel sklep, da za 

organizatorja XVIII. Kongresa GZS 2023 izbere Gasilsko zvezo Žalec. 

 

https://www.gz-zalec.org/ugodnosti-z-gasilsko-izkaznico.html
https://www.gz-zalec.org/ugodnosti-z-gasilsko-izkaznico.html
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Vsi se zavedamo, da izvedba kongresa ni majhen zalogaj. Toda velikokrat smo že dokazali, da 

smo dobri organizatorji različnih vrst prireditev. Če pogledamo zadnjih 20 let, smo izvedli sejo 

Plenuma GZ Slovenije, državno gasilsko tekmovanje Matevža Haceta 2006, državno 

tekmovanje mladine 2002, državno tekmovanje v orientaciji 2012 in v gasilskem kvizu 2009, 

več prireditev ob 50. in 60. letnici 2005 in 2015, vsakoletne slovesnosti ob Dnevu gasilcev GZ, 

torej vse vrste gasilskih dogodkov tudi na državni ravni, razen Kongresa. To smo izvedli, ker 

smo stopili skupaj tako gasilci GZ Žalec kot občine in druge lokalne organizacije in je vsak, ki 

je sodeloval, prispeval svoj delček.  

 

Vemo, da se bo precej truda zahtevalo predvsem od vseh gasilcev v GZ Žalec, še posebej članov 

organov, a verjamemo, da bo geslo, ki ga imamo iz preteklih prireditev: »SKUPAJ NAM BO 

USPELO!«, veljalo tudi tokrat.  

 

G. Uskladitev terminov prireditev v GZ Žalec 

Na nivoju zveze je potrebno uskladiti termine prireditev gasilskih društev in gasilske zveze, 

predvsem prireditev ob praznovanjih visokih obletnic ter prevzemov vozil in praporov. To pa 

bomo lahko naredili le tako, da termine gasilska društva pravočasno sporočajo na GZ Žalec.  
 

 

 

17. PRILOGE 
 

A. Program dela GZ Žalec za leto 2022 

B. Finančni plan dela GZ Žalec za leto 2022 

 

 


