POROČILO O DELU PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV OBČINE ŽALEC
V LETU 2016
V občini Žalec je ustanovljenih 15 prostovoljnih gasilskih društev, ki so z gasilskimi društvi občin
Vransko, Tabor, Braslovče in Polzela povezana v Gasilsko zvezo Žalec, ki jo vodita Edvard
Kugler kot predsednik in David Krk kot poveljnik. Gasilska zveza ima sedež v Žalcu. Za
delovanje Gasilske zveze namenjajo občine sredstva, ki so določena glede na število gasilskih
društev v posamezni občini.
Gasilska društva Občine Žalec so na osnovi Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/99) razvrščena v kategorije,
katerim je prilagojena kadrovska sestava enot in njihova tehnična opremljenost. Kategorije
gasilskih društev so določene na podlagi skupnega števila točk, glede na:



število prebivalcev v posameznem naselju ali skupini naselij na operativnem območju gasilske
enote in
tip najvišje vrednotenega naselja na operativnem območju gasilske enote.

Na osnovi teh meril so prostovoljna gasilska društva Občine Žalec razvrščena v naslednje
kategorije:






PGD Žalec je kot edino razvrščeno v najvišjo, to je IV. kategorijo, in je zato določeno kot
osrednja gasilska enota;
v III. kategorijo ni razvrščeno nobeno društvo;
v II. kategoriji so naslednja Prostovoljna gasilska društva:
- Dobriša vas – Petrovče,
- Griže,
- Kasaze – Liboje,
- Šempeter in
- Velika Pirešica.
v I. kategorijo pa so razvrščena naslednja Prostovoljna gasilska društva:
- Arja vas,
- Drešinja vas,
- Gotovlje,
- Levec,
- Ložnica,
- Ponikva,
- Vrbje,
- Zabukovica in
- Zavrh pri Galiciji.

V Gasilskemu poveljstvu Občine Žalec se zavedamo, da je poleg dobrega poznavanja gasilske
stroke in usposobljenosti operativnih gasilskih članov še kako pomembna tehnična opremljenost.
Zato s pomočjo občine vsako leto nabavimo nekaj gasilske zaščitne opreme, večji del sredstev
pa občina nameni za sofinanciranje nabave gasilskih vozil. Na osnovi dogovora občina
sofinancira lažja gasilska vozila v višini 50 odstotkov, težja vozila pa v višini 70 odstotkov
vrednosti nabave vozila z nadgradnjo.

V preteklem letu smo s strani občine Žalec za področje požarne varnosti prejeli sredstva v
skupni višini 324.000 €, ki so bila porabljena za:









dejavnost gasilskih društev v višini ca. 85.000 € (dotacije za delovanje vseh PGD v občini
Žalec, povračila stroškov izobraževanj in tekmovanj, servis in vzdrževanje komunikacijske
opreme ter delovanje komisij za mladino, žene in veterane);
delovanje Gasilske zveze Žalec v višini ca. 46.000 € (redno delovanje GZ Žalec,
sofinanciranje zaposlitve strokovne sodelavke na GZ Žalec ter zavarovanja za gasilska
vozila, gasilske domove, zavarovalne premije za nezgodna zavarovanja operativnih
gasilskih članov, gasilskih veteranov in otrok ter pavšal za zavarovanje v primeru
poškodbe pri izvajanju nalog zaščite in reševanja);
stroške nadomestil osebnih dohodkov zaradi udeležbe na intervencijah ter usposabljanjih
v višini ca. 4.000 €;
zdravniške preglede, ki so potrebni za usposabljanje gasilcev operativcev, v višini ca.
4.000 €;
sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVC 16/25 (PGD Dobriša vas - Petrovče) ter
gasilske zaščitne opreme (vsa društva v Občini Žalec) v skupni višini ca. 100.000 €;
obnove gasilskih domov (PGD Velika Pirešica in PGD Arja vas) v višini 35.000 €;
sredstva iz požarnega sklada v letu 2016 niso bila porabljena, saj je bil javni razpis za
nabavo novega avtomobila PGD Dobriša vas – Petrovče razveljavljen. Sredstva so bila
zato prestavljena v leto 2017.

V letu 2016 smo na območju občine Žalec beležili 108 intervencij (vir: gasilski računalniški
program VULKAN) in sicer:





požari 46x,
plazovi, visok sneg, močan veter, reševanje obolelih oseb, poplave, delovne nezgode 51x,
nesreče v cestnem prometu 8x,
nesreče z nevarnimi snovmi 3x.

Na 12-ih omenjenih intervencijah so sodelovali tudi gasilci PGE Celje.
Gasilci v Občini Žalec smo aktivni tudi na tekmovalnem področju.
V pokalnem tekmovanju GZ Slovenije 2016 so tekmovale 4 enote starejših gasilcev iz GZ Žalec,
in sicer: Drešinja vas je osvojila 8. mesto, Ponikva pri Žalcu je osvojila 20. mesto, Kasaze-Liboje
je osvojila 21. mesto, Žalec je osvojilo 22. mesto).
Ob izborih na tekmovanju Gasilske zveze Žalec ter regijskem tekmovanju so se državnega
prvenstva udeležile naslednje ekipe in dosegle naslednje rezultate:
Člani A PGD Drešinja vas 8. mesto, člani B PGD Levec 10. mesto, starejši gasilci PGD Žalec 13.
mesto, Ponikva pri Žalcu 13. mesto, Drešinja vas 20. mesto.
Pionirji PGD Drešinja vas so zasedli 2. mesto, mladinci PGD Drešinja vas pa 14. mesto.
Pripravljenosti za pomoč in sodelovanje ne najdemo povsod. Ljudi, ki bi izpostavljali svoje
življenje, je dandanes težno najti. Predvsem, ko se soočijo s posebnimi okoliščinami, kot so ogenj,
poplave, porušeni objekti po potresu in drugo. To zmorejo najdrznejši, najodločnejši in
najpogumnejši. Največkrat je tako, da v danih situacijah sodelujejo ljudje, ki za svoje delo niso
plačani, so prostovoljci in jim je reševanje sočloveka bolj pomembno kot vse drugo.
Prostovoljstvo in nesebična ljubezen do sočloveka/živali sta dve značilnosti, ki najlepše opredelita
gasilce. Njihovi glavni nalogi sta predvsem požarna zaščita in reševanje, a delo še zdaleč ne
obsega zgolj to. Obsega ogromno takšnih in drugačnih izzivov, ki sodijo v okvir njihovega

poslanstva. Sami zvesto sledijo temeljnim človeškim vrednotam, na katere tudi prisegajo. Konec
koncev rešujejo življenja in pri tem nosijo veliko odgovornost.
Naj zaključim z mislijo neznanega avtorja ki je zapisal:
»Gasilca ne naredi blesteča uniforma, temveč čut do človeka ter pripadnost narodu in domovini«!

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Poveljnik
Gasilskega poveljstva občine Žalec
Primož Vasle, dipl. ekotehnolog

