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60 let je za nami…

»Gorjé mu, ki v nesreči biva sam!
A srečen ní, kdor srečo vžíva sam!«
(Simon Gregorčič)
V letošnjem letu imata naše poslanstvo in
zastavljeno delo še poseben pomen, saj
praznujemo vsi, ki nam je v naših srcih zapisano
sočutje do pomoči potrebnim in velika
pripadnost prostovoljni gasilci organizaciji. Vsa
priznanja in naslovi, ki jih prejemamo od naših
občanov in sodržavljanov, se množijo ter so nam
lahko v veliko čast, hkrati pa za nas pomenijo
prevzemanje vedno večje odgovornosti in utrjevanje zaupanja pri nadaljevanju
našega dela, skrbno vodenje in upravljanje društev ter zveze.
Ustanovitev zveze pred šestimi desetletji je bila nujna zaradi rasti števila
gasilskih društev v tedanji občini Šentjur pri Celju. Na novo oblikovana lokalna
skupnost se je zavedala pomena, da morajo gasilci delovati čim bolj povezano,
ker le tako lahko zagotavljajo višjo strokovno usposobljenost in operativno
pripravljenost.
Vodstva in člani društev so v preteklih desetih letih naredili velik premik na
področju zagotavljanja dobrega medgeneracijskega dialoga. Na ta način so
ustvarjeni pogoji, da mladina, članice, člani in veterani kljub starostnim ter
drugim razlikam v društvih razvijajo svoje potrebe, znanje in veščine, jih delijo
med seboj ter z občani.
Osnova za nemoteno delo operativnih enot je zagotovljena z zakoni in drugimi
pravnimi viri ter s pogodbo o javni lokalni gasilski službi. Slednja se podpisuje z
občinama Šentjur in Dobje, določa obveznosti in dolžnosti vseh pravnih oseb
ter zagotavlja finančna sredstva za usposabljanje, opremljanje in vzdrževanje
objektov ter opreme.
Pogoji za opremljanje prostovoljnih gasilskih enot izhajajo iz Dolgoročnega
programa razvoja gasilstva v občini Šentjur za obdobje 2010−2020, ki ga je
potrdil Občinski svet občine Šentjur. Gasilska zveza Šentjur izvaja vse potrebne
naloge in obveznosti, ki jih pričakujeta od nas Svet in Poveljstvo GZ celjske
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regije ter organi in vodstvo Gasilske zveze Slovenije. Pri našem delu se opiramo
na odgovorno upravljanje in vodenje gasilskih organizacij ter pregledno
poslovanje.
Veselimo se vsakodnevnih uspehov, pohval in priznanj, hkrati pa se zavedamo
naše ranljivosti, zato poskušamo naše delo opravljati tako, da z razumevanjem
sprejemamo povečano odgovornost in dobronamerne kritike. Upam, da se tudi
naše okolje zaveda, da smo sestavni del vsakega društva in zveze samo ljudje z
vsemi dobrimi ter slabimi lastnostmi.
Pred nami se dnevno dogajajo številne manjše ali večje nesreče, ki najbolj
prizadenejo posameznika in večkrat tudi javne ali gospodarske družbe. S
porastom zahtevnih tehničnih intervencij, naravnih in drugih nesreč, ki ne
pustošijo samo v naši lokalni skupnosti, ampak vse pogosteje tudi v državi in
regiji, nosimo operativni gasilci velik del odgovornosti za varnost naših ljudi,
živali, premoženja in okolja. Naše aktivnosti tako nikoli ne prenehajo, ostajamo
neprestano v zaključenem krogu dnevnih dogodkov, zavedajoč se, da moramo
deliti naše znanje z mlajšo gasilsko generacijo in usodo z našimi občani.
Predsednik GZ Šentjur
Janko Cerkvenik, mag. posl. ved.
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60 let uspešnega operativnega dela GZ Šentjur
S prevzemom funkcije poveljnika Gasilske zveze
Šentjur v letu 2003 sem se zavedal svoje
odgovornosti za izvajanje strokovno-tehničnih
nalog gasilstva v obeh občinah. Med
najpomembnejšimi
so
vsekakor
izvajanje
operativnih in preventivnih nalog PGE, izvajanje
nadzora, pripravljenosti, organiziranosti in
opremljenosti nižjih poveljstev ter njihovih
operativnih enot. Z upoštevanjem predpisov smo
zastavili cilje, ki izhajajo iz osnovnega poslanstva
naše organizacije. Pri mojem delu so mi v veliko
pomoč člani poveljstva zveze in poveljniki PGD, s
katerimi sem v dnevnih stikih. Predvsem dobra komunikacija in spoštljiv odnos
lahko dajeta dobre rezultate pri odgovornem delu na operativnem področju.
Pri tem seveda ne smemo pozabiti, da morata predsednik in Upravni odbor GZ
skupaj z županom ustvarjati in zagotavljati pogoje za dobro delo gasilstva v
obeh občinah. Naloga poveljnika in poveljstva je, da s svojim delom omogočajo
pravilno operativno organiziranost in pripravljenost gasilskih enot, seveda v
skladu s Pravili gasilske službe in drugimi zakonsko določenimi predpisi.
Delo gasilcev je vsako leto zahtevnejše, pričakovanja občanov pa vedno večja,
saj upravičeno želijo boljšo osebno in skupno varnost. Pri izvajanju ukrepov in
vnaprej določenih postopkov dajemo velik poudarek našemu usposabljanju,
teoretičnim vsebinam in praktičnim vajam ter opremljanju.
Naše delo v minulem desetletju je podrobneje opisano v nadaljevanju zbornika,
naši rezultati pa so predvsem sad našega skupnega dela, odgovornosti in načina
poveljevanja, kar smo pridobili na izkušnjah enostarešinstva.
Želim si, da bomo z vztrajnim delom na preventivnem področju izboljševali
požarno varnost v občini in bogatili medsebojno zaupanje z našimi občani.
Zahvaljujem se vsem operativcem in kolegom v organih upravljanja naše GZ za
njihovo požrtvovalno delo in neomajno pripravljenost, pomagati občanom v
nesreči.
Vsa priznanja, ki sem jih v tem času prejel za svoje delo, delim z vsemi vami.
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Srečno in varno v naslednjem desetletju.
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«
Poveljnik GZ Šentjur
Martin Cmok, VGČ II. st.
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Spoštovane tovarišice gasilke in tovariši gasilci, povezani v Gasilsko zvezo
Šentjur!
Uvodoma vam iskreno čestitam ob vaši visoki
obletnici in se vam zahvalim za vaše prizadevno ter
uspešno delo.
Potreba po povezovanju se je pojavila že kmalu po
nastanku prvih požarnih bramb na Slovenskem.
Naši predniki so spoznali, da so bile lahko
posamezne požarne brambe v boju z ognjem
uspešnejše, če so se gašenja lotile organizirano in s
primernim orodjem. Iz požarnih bramb se je
gasilstvo razvilo v najbolj množično splošno
reševalno službo, ki izvaja veliko več kot le gašenje
požarov. V Sloveniji je gasilstvo po osamosvojitvi dobilo nov zagon v okviru
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter postalo ključna,
najbolj množična, dobro organizirana in učinkovita splošna reševalna javna
služba. Gasilstvo je danes dobro opremljena, visoko usposobljena in motivirana
reševalna služba, ki se na zelo profesionalnem nivoju spopada z mnogimi izzivi,
ki jih prinašajo vremenske ujme, prometne, industrijske, ekološke in druge
nesreče, pa tudi s tistimi, ki občanom povzročajo vsakdanje nevšečnosti.
Gasilke in gasilci ste vsa leta ostali zvesti svojemu temeljnemu poslanstvu −
pomagati človeku v stiski, ko ta pomoč potrebuje.
Za učinkovito reševanje je tudi danes izrednega pomena, da sta način dela in
oprema gasilcev usklajena ter povezljiva, kar se uresničuje preko gasilskih zvez.
Na eni strani se te povezujejo v krovno gasilsko organizacijo, kar zagotavlja
skladen razvoj gasilstva, na drugi pa povezujejo gasilska društva v lokalnih
skupnostih in skrbijo za usklajeno izvajanje javne gasilske službe, kar se kaže
preko načrtnega opremljanja gasilskih enot z osebno in skupno zaščitno ter
reševalno opremo. Poleg dobre opremljenosti pa je za učinkovito in, kar se da,
varno izvajanje gasilskih intervencij pomembna tudi strokovna usposobljenost
operativnih gasilcev in vodstvenega kadra, kar bi bilo brez sodelovanja gasilske
zveze, ki je organizator gasilskih usposabljanj, skorajda nemogoče uspešno
zagotoviti.
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Prav tako je njena naloga skrb za socialno varnost. Gasilci ste pri izvajanju
gasilskih intervencij izpostavljeni velikim nevarnostim, ki se lahko končajo z
lastno nesrečo, zato je treba poskrbeti za vašo varnost, npr. nezgodno
zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, zagotovitev nadomestil plače za
odsotnost z dela v času sodelovanja na usposabljanju ali v intervenciji in še
precej drugega, kar je treba zagotoviti na nivoju lokalne skupnosti.
Za uspešnost pri posredovanju ob intervencijah je ključna tudi operativna
pripravljenost gasilcev. S ciljem njene zagotovitve gasilske zveze izvajajo
odmevna gasilska tekmovanja, saj se preko dosežkov na tekmovanjih na eni
strani pokaže kakovost obvladovanja gasilskih veščin ter psihofizična
pripravljenost operativnih članov, na drugi pa se na ta način krepijo notranji
odnosi in izvaja promocija gasilstva.
Ne smemo pa pozabiti na še eno nalogo gasilske zveze, mogoče tudi
najpomembnejšo, to je skrb za podmladek, kar zagotavlja nadaljnji obstoj
prostovoljnega gasilstva. Vaše aktivnosti in prizadevanja, ob hkratni podpori
lokalne skupnosti in občanov, za delo z mladimi kažejo, da nas tudi v bodoče za
obstoj in razvoj gasilstva tako pri vas kot tudi na Slovenskem ni potrebno
skrbeti.
Na Upravi RS za zaščito in reševanje z veseljem ugotavljamo, da je vaša gasilska
zveza v vseh teh letih delovanja, predvsem pa v času samostojne Slovenije,
zgledno opravila svoje poslanstvo, zahvaljujoč vztrajnemu in požrtvovalnemu
delu tako vodstva kot tudi vaših članov. Skupaj z gasilskimi društvi je uspela
zagotoviti visok nivo strokovnosti, odzivnosti in medsebojne povezanosti ter
kakovostno izvajanje javne gasilske službe, na kar so župani in občani lahko
upravičeno ponosni.
Spoštovani!
Obletnice niso le priložnosti za vrednotenje preteklih dosežkov, ampak so hkrati
tudi prelomnice, ko se izdelujejo načrti za prihodnost. Poseben izziv pri tem
predstavljajo zahteve po racionalnosti, finančni vzdržnosti, kakovosti in čim
večji učinkovitosti na eni strani ter naša pričakovanja, da zadržimo standarde in
pripravljenost, sposobnost ter odzivnost na nesreče na doseženi ravni in v
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okviru možnosti izboljšujemo učinkovitost ter racionalnost posameznih rešitev
ali aktivnosti na drugi strani.
Naj za zaključek izkoristim priložnost, da se ponovno zahvalim in čestitam vsem
vam, ki svoje aktivno življenje posvečate gasilstvu. Vaše vodilo je, da je treba
ljudem, ki so v stiski, pomagati z vsem znanjem in močmi. Z vsem spoštovanjem
vam izrekam zahvalo za vaše požrtvovalno in nesebično delo, s katerim ste
vedno prispevali k večji varnosti prebivalcev in okolja. Ob tem želim, da bi tudi v
bodoče nadaljevali svoje humano poslanstvo in ohranili vse vrline, ki so vas
krasile v minulih letih.
Na pomoč!
Generalni direktor URSZR
Darko But
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Ob 60-letnici Gasilske zveze Šentjur (1955−2015)
»Ne boj se za pomoč, mi bdimo dan in noč!«
(Oton Zupančič)
Brez dobre organizacije ni uspešnega delovanja. Ko
visijo na nitki življenja in varnost ljudi, niso
dovoljene napake. V gasilstvu ni prostora za
polovičarstvo, površnost in sebičnost. V gasilskih
vrstah potrebujemo ljudi, ki jih krasijo najbolj
odlične človeške vrline.
Gasilska zveza Šentjur, ki združuje članice in člane,
gasilke in gasilce iz Občin Šentjur in Dobje, svoje
delo opravlja sistematično ter vzorno, in to že
polnih šest desetletij v okviru zveze društev. Od ustanavljanja prvih gasilskih
krajevnih društev (PGD Šentjur − 140 let, PGD Planina pri Sevnici − 120 let) pa
do današnje hierarhično urejene strukture zveze z jasno opredeljenim ter
strokovno podkovanim vodstvom in članstvom, učinkovito operativo, vse
sodobnejšo opremo, je bilo narejenih veliko pomembnih korakov. Zgovorno je
že dejstvo, da je bila naloga prvih organiziranih gasilskih služb predvsem lov na
rdečega petelina, ki je imel pogoste uničevalne pohode po pretežno lesenih
bivališčih naših prednikov, danes pa ste gasilci zmeraj prisotni tudi v boju z
vodo in blatom, s poplavami in plazovi ter mnogimi drugimi naravnimi
nesrečami. Gasilci imate namreč ključno vlogo v strukturah civilne zaščite, kar
se tudi v Občini Šentjur v okviru intervencij v praksi izkazuje vsaj enkrat, če ne
večkrat letno. Seveda naraščajo v skladu s tem tudi potrebe po sodobni in
raznoliki opremi, za kar ima Občina Šentjur posluh, saj smo s skupnimi močmi v
zadnjih letih pozdravili marsikatero novo pridobitev ter naredili pomembne
korake k zagotavljanju primernih prostorskih pogojev za delovanje naših
prostovoljnih gasilskih društev. Hkrati z novimi tehnologijami se pojavlja
potreba po specializaciji, strokovnosti in po širšem spektru znanj, veščin ter
usposobljenosti. Neprestano izobraževanje in zdravo merjenje moči sta zato
ključnega pomena. Vsekakor raje navijamo za vas na tekmovanjih in si obenem
želimo, da bi bilo čim manj priložnosti, ko bi vas na preizkušnjo ter dolžnost
klicale izredne razmere.
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Gasilci, društva in celotna zveza pa imajo v lokalni skupnosti še druge dimenzije
in funkcije, predvsem socialno, izobraževalno in družbeno aktivno vlogo med
ljudmi domačega kraja. Veseli smo lahko, da je članstvo šentjurske gasilske
zveze izjemno številčno, organizacijska mreža gosto prepletena. To pa pogojuje
tudi posebej častitljivo tradicijo gasilstva v naših krajih in predajanje znanja ter
veselja na mlajše generacije, kar ugodno vpliva na rast podmladka v gasilskih
vrstah.
Ne glede na to, ali pogledamo stoletje in več v preteklost, spremljamo
dandanes aktivne može v delovni akciji ali pa se nasmehnemo ob trudu naših
najmlajših bodočih gasilcev, vsi premorejo iste, večne človeške vrednote:
pogum, nesebičnost, pripravljenost pomagati, srčnost, dobroto in tisto nekaj,
kar omogoča človeku, da v ključnih trenutkih preseže samega sebe.
Vsem članicam in članom Gasilske zveze Šentjur ob 60-letnici iskreno čestitam in
želim uspešno delovanje, predvsem pa sodelovanje tudi v bodoče. Naj klic »na
pomoč« nikoli ne ostane brez odgovora. Srečno!

Župan Občine Šentjur
mag. Marko Diaci
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Ob 60-letnici GZ Šentjur
Šestdeset let je v življenju človeka obdobje, ki je
najbolj ustvarjalno. Tudi v delu organizacije je to
obdobje, ki po prvih težavah shodi in nato v
svojem delovanju pomembno prispeva svoj
delež k razvoju dejavnosti, za katero je
ustanovljena.
To dejstvo potrjuje tudi delo Gasilske zveze
Šentjur, v okviru katere so organizirana
prostovoljna gasilska društva občin Šentjur in
Dobje ter letos praznuje lep jubilej – 60-letnico
delovanja. Gasilska zveza Šentjur je v teh
šestdesetih letih svojega dela pomembno
zaznamovala razvoj gasilske dejavnosti na tem
območju.
Najprej je združevala društva z bogato dolgoletno tradicijo, nato pa je v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja spodbudila ustanovitev novih društev v
manjših krajih, kot so Dobje, Kalobje, Prevorje. Takratna funkcionarja Gasilske
zveze Šentjur, tovariš Martin Cmok, st., in Martin Aužner, ki sta žal že pokojna,
sta nesebično pomagala novoustanovljenim društvom pri začetkih, ki so vedno
težki. Danes so ta društva zelo uspešna in pomembno prispevajo k razvoju v
svojih okoljih.
Z reformo lokalne samouprave je bila leta 1998 ustanovljena nova občina
Dobje.
Prostovoljno gasilsko društvo Dobje je osrednja in edina enota v občini, zato je
bil takrat sprejet sklep, da društvo ostane povezano v GZ Šentjur in ni nam žal.
Naše društvo aktivno deluje v okviru Gasilske zveze Šentjur, ki omogoča
izobraževanje naših gasilcev, tekmovanja in kar je najpomembnejše reševanje v
primeru večjih požarov, ko prihitijo na pomoč gasilci sosednjih društev ali pa
gasilci PGD Dobje pomagajo sosedom.
Gasilski zvezi Šentjur in njenim funkcionarjem ob tem lepem jubileju iskreno
čestitam in želim, da bo naše sodelovanje tudi vnaprej tako pristno in uspešno.
Župan Občine Dobje
Franc Leskovšek
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Spoštovani gasilci in gasilke Gasilske zveze Šentjur!
Že od nekdaj so se ljudje združevali v interesne
skupine, skozi katere so lahko uresničevali skupne
cilje – majhne, večje in velike. Številna
prostovoljna
gasilska
društva,
dobra
opremljenost, večja usposobljenost operativnih
gasilcev in zahtevnejše delo so pogojevali tudi več
in bolj strokovno delo na organizacijskem ter
operativnem področju. Vseh zadolžitev in
obveznosti v samih PGD ne bi zmogli, prav tako pa
nekatere tudi ne bi bile smotrne. Tudi
usklajevanje dela, interesov in prenos informacij
od Gasilske zveze Slovenije preko regij in obratno zaradi velikega števila
prostovoljnih gasilskih društev bi bilo praktično nemogoče, še manj pa
učinkovito.
To so bili razlogi za ustanavljanje občinskih gasilskih zvez, ki so se s časom
preimenovale v medobčinske gasilske zveze ali pa samo v gasilske zveze. Leto
1955 je bilo tisto, v katerem se je na Slovenskem ustanovilo največ gasilskih
zvez v takšnem pomenu organiziranja in delovanja, kot je danes.
Prav tako so se v tem prelomnem letu prostovoljna gasilska društva z območja
sedanjih občin Šentjur in Dobje z ustanovnim aktom povezala v Gasilsko zvezo
Šentjur. Vključena so predvsem podeželska prostovoljna gasilska društva s
preprostimi in delovnimi ljudmi, ki zelo dobro razumejo, ohranjajo in razvijajo
poslanstvo prostovoljnega gasilstva. Pomagajo svojim krajanom, občanom in
sosedom v nesrečah, ki jih v zadnjih desetletjih ni bilo malo. To se odraža tudi v
Gasilski zvezi Šentjur, ki je bila vedno zgledna organizacija dejanj, inovativnosti
in tovarištva. Skozi vsa ta leta so se pojavljali gasilci Gasilske zveze Šentjur, ki so
s svojim znanjem, vztrajnostjo in nesebičnostjo krojili gasilstvo v Gasilski zvezi
Šentjur, celjski regiji in Gasilski zvezi Slovenije. Gasilska zveza je s pomočjo
svojih prostovoljnih gasilskih društev večkrat gostila razne državne in regijske
gasilske dogodke.
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Spoštovani gasilci in gasilke Gasilske zveze Šentjur!
Ob jubileju vaše gasilske zveze vam v imenu vseh operativnih gasilcev celjske
regije čestitam in se vam zahvaljujem za vaše delo, ideje, sodelovanje in
vztrajnost. Želim, da vaša vnema, strokovnost in tovarištvo še naprej krasijo
vaše gasilce, ljudi, kraje, prostovoljna gasilska društva in Gasilsko zvezo Šentjur.
Skupaj smo bili, smo in bomo močni ter koristni v svojem poslanstvu.
Na pomoč!
Gasilski poveljnik celjske regije
Bojan Hrepevnik
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Spoštovane gasilke in gasilci GZ Šentjur!
Tradicija gasilstva v Sloveniji je dolga
kar 146 let. Smo največja organizacija v
Sloveniji. Smo organizacija z najvišjo
stopnjo zaupanja naših državljanov in v
svojih vrstah imamo kar 158.000
članov, kar je 8,0 % državljanov
Republike Slovenije. To so zavidanja
vredne številke, ki le potrjujejo vlogo
in mesto gasilcev v Sloveniji ter članic v
okviru gasilske organizacije. Dobra
organiziranost gasilstva na vseh ravneh
je pogoj za dobro delovanje in je most
med osnovno celico gasilstva, prostovoljnim gasilskim društvom, gasilsko zvezo
na lokalni ravni in krovno organizacijo Gasilsko zvezo Slovenije, torej je dobro
delovanje gasilske zveze na nivoju lokalne skupnosti ključnega pomena za
povezovanje.
Spoštovane gasilke in gasilci Gasilske zveze Šentjur!
Za vami je spoštovanja vrednih šestdeset let dela na zagotavljanju javne
gasilske službe, nesebične pomoči soljudem v nesreči ter stiski, in to na osnovi
notranjega klica posameznika ter ideje prostovoljstva. Šestdeset let je doba, v
kateri se izmenja kar nekaj generacij, generacij ljudi širokega srca, ki svoj prosti
čas namenjajo najplemenitejšim dejavnostim, to je pomoči sočloveku. V času,
ko ste hodili svojo pot, se je zamenjal družbenopolitični sistem, umirala država
in rodila nova država, a ideja in vzgibi, zaradi katerih je bilo organizirano
gasilstvo, so preživeli vsa obdobja. Prehojena pot je pot, ko ste s svojim delom
in nesebičnostjo krajanom vedno zagotavljali varnost in še mnogo drugih stvari,
ki jih opravljamo gasilci v svojem okolju oziroma se odvijajo v okviru naše
organizacije. Pot, ki so jo prehodile generacije vaših predhodnikov, ni bila
vedno lahka, a postavljeni so bili trdni temelji za delovanje zveze in gasilstva v
Šentjurju. To s svojim delom nadaljujete in nadgrajujete vi, spoštovani tovariši
gasilci in tovarišice gasilke GZ Šentjur, še danes. Vaše delo vliva zaupanje za
prihodnost gasilstva v Šentjurju. Vsi dosedanji rezultati, ki ste jih dosegli, so
zaveza k zavzetemu in vestnemu delu tudi v bodoče. Delo, ki ga opravljate
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prostovoljno, za katerega je največkrat plačilo le iskrena hvaležnost tistih, ki jim
pomagate, nima cene in je v današnjem času vrednota, na katero morate biti
ponosni vi, na katero mora biti ponosna okolica, v kateri delujete. To je moralna
paradigma, ki nas povezuje in nam kaže smer dela že od leta 1869. Zaradi
zavzetega dela gasilci uživamo velik ugled v Šentjurju in Sloveniji. Gasilstvo na
Slovenskem nima le 146 let preteklosti in sedanjost, ampak ima, kar je zelo
pomembno, tudi prihodnost.
Ob vašem jubileju in prazniku gasilstva v Šentjurju vam v imenu Gasilske zveze
Slovenije in v svojem imenu iskreno čestitam za prehojeno pot in dosežene
rezultate, hkrati pa vam želim uspešno delo in obilo uspehov tudi v prihodnosti.
Ste del velike družine prostovoljnih gasilcev v Sloveniji in njen tvoren ter
nepogrešljiv člen.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«
Predsednik Gasilske zveze Slovenije
Jošt Jakša
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60-letnica Gasilske zveze Šentjur
Praznovanja – tudi gasilska – so priložnost za
sprehod v preteklost. Ob jubilejih gasilskih
društev in gasilskih zvez predstavljamo
zgodovino prehojenih gasilskih poti. Letošnje
leto bodo zagotovo zaznamovale številne
okrogle obletnice gasilskih zvez – tudi 60letnica Gasilske zveze Šentjur.
V gasilski zgodovini je zapisano, da je bilo leta
1954 v Gasilsko zvezo LR Slovenije združenih 20
okrajnih gasilskih zvez. Že naslednje leto se je
pridružila tudi Gasilska zveza Šentjur in tako
povezala dvanajst prostovoljnih gasilskih
društev. Gasilske korenine PGD Dobje, Dobrina, Dolga Gora, Dramlje, Kalobje,
Loka pri Žusmu, Lokarje, Planina, Ponikva, Prevorje, Slivnica ter Šentjur pri Celju
so trdno prepletene z območjem, z bogato kulturno in naravno dediščino. V
Gasilski zvezi Šentjur ste združeni gasilci z veliko osebno pripravljenostjo, da
dan za dnem opravljate zahtevno in plemenito prostovoljno delo − pomoč
ljudem v nesreči.
Slovenska gasilska organizacija s 145-letno tradicijo temelji na prostovoljnem
članstvu, ki v prostovoljnih gasilskih društvih opravlja organizacijske in
strokovne naloge, pomembne za razvoj organizacije ter opravljanje javne
gasilske službe. Z leti smo postali osrednja sila v sistemu zaščite in reševanja.
Gasilci smo ključni nosilci nacionalne varnosti na področju zaščite in reševanja.
Ponosni smo na našo številčnost v sicer majhni državi, z dobrima dvema
milijonoma prebivalcev, saj je v prostovoljno gasilsko organizacijo vključenih
preko 158.000 članic in članov. Med njimi je okoli 50.000 usposobljenih
operativcev, ki lahko v vsakem trenutku posredujejo v primeru požarov,
prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi, nesreč na in iz vode. Vedno
pogosteje ob klicu »NA POMOČ!« posredujemo tudi ob naravnih nesrečah, ki
pogostokrat prizadenejo našo državo. S slednjimi se soočate tudi v vaši gasilski
zvezi, saj vam narasle vode niso neznanka.
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Slovenske gasilce združuje skupna naloga, da ohranimo in razvijamo bogastvo
ter moč humanitarne gasilske organizacije, jo krepimo in sodobno opremljamo.
Delo na intervencijah od nas zahteva visoko stopnjo usposobljenosti in
opremljenosti ter psihofizične pripravljenosti. Za vodstvo Gasilske zveze
Slovenije so to primarne naloge. S skupnimi močmi jih bomo – kljub nezavidljivi
gospodarski situaciji – poskušali uresničiti v celoti.
Spoštovane gasilke in gasilci, gasilska mladina ter veterani Gasilske zveze
Šentjur!
Ob 60-letnem jubileju sprejmite moje čestitke in zahvalo za dobro opravljanje
gasilske službe ter negovanje našega nacionalnega bogastva. Tudi v prihodnje
vam želim veliko uspehov pri vašem delu.

Poveljnik Gasilske zveze Slovenije
Franci Petek
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Ustanovitev, začetki delovanja, organiziranost, vodenje in upravljanje ter
končna oblika Gasilske zveze Šentjur
Posamezna gasilska društva v trgih in večjih krajih naše občine so se začela
ustanavljati konec devetnajstega stoletja, med njimi danes najstarejše mestno
PGD Šentjur šteje 141 let. V drugih manjših krajih je bilo večino društev
ustanovljenih do leta 1941, ostala društva pa v šestdesetih oziroma
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Pred II. svetovno vojno so bila prej omenjena ustanovljena društva povezana v
Gasilski župi Žalec, nato v Gasilski župi Celje, del društev pa tudi v Gasilski župi
Šmarje pri Jelšah. Po osvoboditvi so bila naša gasilska društva vključena v
Okrajno gasilsko zvezo Celje - okolica, ki je bila razdeljena v sektorje. V
Gasilskem sektorju Šentjur pri Celju so bila naslednja društva: Teharje, Štore,
Prožinska vas, Šentjur, Lokarje, Dramlje, Ponikva, Šentvid pri Grobelnem,
Slivnica, Loka pri Žusmu in Sveti Štefan.
Po reorganizaciji oblasti v komune − občine so se leta 1955 začele ustanavljati
Občinske gasilske zveze. V Šentjurju je bil za predsednika na predlog
iniciativnega odbora za ustanovitev OGZ Šentjur na prvi seji 4. marca 1955
izvoljen Feliks Smola, ki je kasneje odstopil od funkcije, za tajnika pa Jože Voga.
Na drugi seji so sprejeli kandidatno listo za upravni in nadzorni odbor ter
določili datum ustanovnega občnega zbora. Ustanovitelji GD Šentjur, Slivnica,
Ponikva, Lokarje, Dramlje in GD Loka pri Žusmu so za občni zbor izbrali po tri
delegate. Ti so dne 26. junija 1955 v gasilskem domu Šentjur potrdili vse
potrebne akte, izvolili organe in vodstvo zveze ter sprejeli prve zadolžitve in
naloge iz pripravljenega programa dela.
Za prvega predsednika OGZ Šentjur je bil izvoljen Franc Hrovatič, za poveljnika
Jože Voga in tajnika Avgust Oset. Na prvi seji upravnega odbora je Franc
Hrovatič zaradi bolezni podal odstopno izjavo, za novega predsednika OGZ je bil
izvoljen Jurij Korenjak, za predsednika NO pa Franc Vodeb.
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Slika 1: Funkcionarji OGZ Šentjur ob ustanovitvi (Šentjur 1955)

Septembra leta 1957 so ukinili Občino Planina pri Sevnici in ta se je priključila k
Občini Šentjur, kar je pomenilo, da se je tudi GD Planina vključilo v delo naše
zveze. Za njimi so se ustanovila še gasilska društva na Kalobju, Prevorju, Dobrni,
v Dobju in Dolgi Gori. V tem obdobju je delovalo tudi Industrijsko gasilsko
društvo IGD Bohor Šentjur, ki pa je bilo po preoblikovanju podjetja ukinjeno in
izbrisano iz registra društev.
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so bila GD preko tedanjega delegatskosamoupravnega sistema t. i. Samoupravnih interesnih skupnosti vključena v
področje požarne varnosti. SIS za požarno varnost občine Šentjur je imela za
nalogo zbirati sredstva iz plač zaposlenih občanov v celjski regiji in proračuna
Skupščine občine Šentjur ter jih razdeliti za potrebe OGZ in GD.
SIS za PV je imela dva organa vodenja: Skupščino in Odbor za svobodno
menjavo dela. Skupščino so do njene ukinitve leta 1989 vodili Andrej Jernej,
Alojz Pepelnak, Vinko Jagodič in Branko Oset. Izvršilni organ Odbor za svobodno
menjavo dela so vodili Martin Avžner, Janez Hladnik in Janko Cerkvenik.
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Po demokratičnih spremembah, z ustanovitvijo samostojne države Republike
Slovenije, se je leta 1998 tedanji Občini Šentjur pridružila nova Občina Dobje.
Gasilsko društvo Dobje je želelo nadaljevati z delom v OGZ Šentjur, zato se je
naša zveza preoblikovala v novo organizacijsko obliko Gasilsko zvezo Šentjur.
Funkcionarja in tajniki skozi čas
predsednik

poveljnik

tajnik

obdobje vodenja

Franc Hrovatič
Jurij Korenjak
Jurij Korenjak
Jurij Korenjak
Ivan Turk
Alojz Pepelnak
Martin Avžner
Martin Avžner
Martin Cmok, st.
Jože Županc
Jože Županc
Jože Županc
Janko Cerkvenik
Janko Cerkvenik

Jože Voga
Jože Voga
Ivan Žogan
Jože Voga
Jože Voga
Jože Voga
Jože Voga
Martin Cmok, st.
Stanko Artiček
Stanko Artiček
Stanko Artiček
Martin Cmok, ml.
Martin Cmok, ml.
Martin Cmok

Avgust Oset
Avgust Oset
Avgust Oset
Ivan Žogan
Ivan Žogan
Ivan Žogan
Ivan Žogan
Ivan Žogan
Ivan Žogan
Zdenka Kosaber
Janko Cerkvenik
Janko Cerkvenik
Milan Kukovič
Milan Kukovič

1955
1956−1959
1960−1961
1962
1963
1964−1966
1967
1968−1981
1982−1987
1988−1992
1993−2003
2003−2008
2008−2013
2013−

Predsedniki Nadzornega odbora skozi čas
Jurij Korenjak
1955
Franc Vodeb
1956
Franc Hrovatič
1957−1958
Franc Vodeb
1959−1961
Leopold Tržan
1962−1966
Alojz Pepelnak
1967−1981
Martin Avžner
1982−1986
Alojz Senica
1987−1993
Zdenka Kosaber
1994−1998
Martin Cmok, st.
1999−2003
Stanko Artiček
2004−2008
Andrej Golčman
2008−2013
Srečko Mohar
2013−
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Danes šteje Gasilska zveza Šentjur dvanajst Prostovoljnih gasilskih društev, ki se
predstavljajo v zadnjem delu tega zbornika. V skladu s statutom ima naslednje
organe upravljanja: Občni zbor, Upravni odbor, Poveljstvo in Nadzorni odbor.
Glede na ravni vodenja se zveza aktivno povezuje v Svet in Poveljstvo GZ celjske
regije. Letošnje leto je celo predsedujoča v GZ celjske regije. V skladu z našim
Statutom sta GZ Šentjur in PGD na podlagi določil ter priloge Statuta člana
najvišje krovne organizacije Gasilske zveze Slovenije. Svoje pravice in dolžnosti
izpolnjujemo z delegati v organih krovne organizacije (Plenum in Kongres) v
mandatnem obdobju 2013−2018. Naše interese v Upravnem odboru GZS in v
različnih delovnih telesih zastopa Janko Cerkvenik, ki je tudi namestnik
predsednika GZS.
Delovanje GZ je ob vsakokratni desetletnici pisno zabeleženo v biltenih, ki so
izdani ob naših jubilejih in so pomemben, trajen vir naše zgodovine. Hranijo se
v arhivu zveze in v Zgodovinskem arhivu Celje, prispevajo pa tudi k naši zunanji
podobi kot primerno darilo ob različnih priložnostih.
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DELOVANJE GZ V ZADNJEM DESETLETJU
(2005−2015)
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Delovanje GZ v zadnjem desetletju (2005−2015)
Statistični podatki o številčnosti članstva

Članstvo v gasilskih organizacijah v naši občini narašča in se krepi, ne glede na
starost in spol. Podatki iz spodnje tabele zgovorno kažejo, da so aktivnosti za
pridobivanje novih članov zelo uspešne in dajejo vzpodbudne rezultate.
Tabela 1: Prikaz vrste članstva v letu 2005 in 2015
skup. št.
Leto članov
2015
1911
2005
1131

prost.
pionir mladinec pripravnik gas.-op.
252
237
224
421
34
87
73
450

prost. pokl.
gas.-re. gas.
18
0
19
3

prost. neakt.
veteran gas. člani
155
512
92
120
304
41

Medgeneracijski in kulturni dialog

Vsa vodstva prostovoljnih gasilskih društev imajo v organih upravljanja
ustanovljene komisije, ki skrbijo za enakomerno zastopanost med spoloma in
po starostni strukturi. Vodje teh komisij so člani komisij za mladino, članice in
veterane pri GZ. Družabnost, dostojanstvo, humanost in upoštevanje osnovnih
vrednot naše družbe so globoko zasidrane v vseh generacijah članstva. Zavest
krepijo na način, da se z dobro komunikacijo v različnih situacijah prilagajajo
potrebam skupine. Timski način dela, morebitne težave in odprta vprašanja se
rešujejo z odkritim pogovorom. Za vse skupine v društvih in na ravni zveze so
organizirana številna srečanja, na katerih prihaja do izmenjave izkušenj in
veščin, ter dejavnosti iz družabnega življenja, ki omogočajo primerno sožitje.
Vse dejavnosti so podrobno opisane v nadaljevanju tega zbornika.

Izvajanje javne gasilske službe in dolgoročni program razvoja gasilstva v občini
Šentjur za obdobje 2010−2020

Na podlagi sprejete zakonodaje in Statuta Občine Šentjur je občinski svet leta
1998 sprejel Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini
Šentjur pri Celju, ki določa, da naloge zaščite in reševanja med drugimi
opravljajo tudi PGD pod vodstvom GZ Šentjur ter njenih organov.
Sestav in število operativnih enot je določen z Uredbo Vlade RS o merilih za
organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito ter reševanje kot javno
gasilsko službo. Za organizacijo in strokovno usposabljanje operativnih gasilskih
25

enot ter PGD skrbita GZ Šentjur in občinski štab za civilno zaščito. Iz tabele 1 je
razvidna številčnost operativnih enot in operativnih gasilcev.
V imenu vseh PGD je GZ Šentjur z županom Občine Šentjur leta 2003 sklenila
Pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe, v kateri je določeno, da
javno gasilsko službo v občini izvaja 11 operativni gasilskih enot.
Vsa PGD so leta 2009 izdelala nove operativne požarne načrte, ki izhajajo iz
ocene pred naravnimi in drugimi nesrečami po metodologiji in merilih, ki jih je
pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje, ter so podlaga za izdelavo nove
kategorizacije. Župan je 8. julija 2009 sprejel Sklep o kategorizaciji PGD v občini
Šentjur, župan občine Dobje pa za osrednjo PGD nekaj mesecev kasneje.
Operativni načrti so bili dopolnjeni in pregledani v letu 2013.
V Pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe v občini Šentjur in Dobje
je opredeljen način financiranja ter način izvajanja opremljanja društev z vozili,
gasilsko opremo, osebno zaščitno opremo, način usposabljanja in vzdrževanje
ter gradnja gasilskih domov. Občini se s to pogodbo zavezujeta, da bosta za
izvajanje dejavnosti GZ Šentjur vsako leto zagotovila finančna sredstva v višini,
ki jo bosta pogodbeni stranki vsako leto sprejeli s podpisom aneksa k pogodbi.
Osnova za usposabljanje in opremljanje gasilskih enot so letni programi, ki jih
izdelajo PGD. Ti so usklajeni z vsakoletnim finančnim programom GZ Šentjur in
proračunom Občine Šentjur.
Program razvoja PGD je sestavni del Dolgoročnega razvojnega programa
gasilstva v občini Šentjur za obdobje 2010−2020, ki upošteva Uredbo, v kateri
so objavljena merila za organiziranje in opremljanje GE.
Prvi pogodbi o javni gasilski službi sta bili podpisani v obeh občinah, v občini
Šentjur z županom mag. Štefanom Tislom, v občini Dobje pa z županom
Francem Salobirjem. Oba sta vsako leto ob podpisu Aneksa priredila tudi uradni
sprejem vodstev GZ in PGD. Tradicijo nadaljujeta sedanji župan mag. Marko
Diaci in Franc Leskovšek.
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Slika 2: Podpis pogodbe o javni gasilski službi z župani

Vodstvo zveze se je udeleževalo tudi ostalih sprejemov pri funkcionarjih na
regijski in državni ravni.
Mednarodno sodelovanje

Gasilska zveza krepi mednarodno prepoznavnost preko prostovoljnih gasilskih
društev iz obeh občin, ki so povezana z gasilci sosednjih in ostalih držav v
jugovzhodu ter zahodu Evrope. Sodelovanje je priložnost za povezovanje,
izmenjavo izkušenj, primerov dobrih in slabih praks, zato velikokrat poteka z
udeležbo na področju gasilskih tekmovanj na različnih ravneh in se oblikuje ob
udeležbi pri večjih elementarnih ter drugih nesrečah z operativnimi enotami, ki
se oblikujejo na meddržavni ravni.

Slika 3: Obisk srbskih gostov iz DVD Požega
pri županu (2014)

Slika 4: Obisk pri hrvaških kolegih DVD
Bednja (2008)
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Slika 5: Obisk gasilcev v Evropskem parlamentu (2013)
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Usmerjenost h krepitvi zunanje podobe

Gasilska zveza Šentjur veliko skrb namenja zakonsko opredeljenim znakom,
oznakam in simbolom. Njena pozornost je tudi namenjena zunanji podobi
organizacije, urejenosti gasilskih domov in vozil, opremi in tehniki, še posebej
pa poudarja potrebo po osebni urejenosti ter odgovornosti vsakega
posameznika v gasilski organizaciji. Članstvo se predstavlja z dvema praporoma,
praporom GZ in praporom veteranov GZ.
Vsako leto namenja potrebna sredstva za večjo prepoznavnost v okolju, v
katerem živijo PGD in GZ. Vodstva društev in zveze se odzivajo na vabila drugih
organizacij in društev ter sodelujejo pri organizaciji in izvedbi družabnih
dogodkov, praznovanj ter ob različnih delovnih akcijah. Pri tem posebej
poudarjamo prostovoljstvo in humanitarno poslanstvo naše organizacije, vizijo
in cilje.
Zavedamo se naše dolžnosti, da mora biti naše delo javno in pregledno, zato
dobro sodelujemo tudi z mediji, ki poročajo o naših društvenih aktivnostih in o
intervencijski pripravljenosti. GZ ima že od leta 2004 lastno spletno stran, ki jo
je do sedaj obiskalo že preko milijon uporabnikov medmrežja. Gasilska zveza je
vzpostavila svojo domeno in poštni strežnik. V teh letih je bil velik preskok od
navadne pošte k elektronski, s čimer se je izredno pohitril pretok informacij in
sama dostopnost teh vsem članom naše zveze. Vse novice in obvestila so redno
objavljena na spletnem portalu Gasilske zveze Šentjur. Prav tako smo aktivni
tudi na družabnem omrežju Facebook.
Pri našem delu je pomembno, da spoštujemo kritičnost okolja in se zavedamo
samokritičnosti ter evalvacije našega dela. Tako izvajamo vsakoletne preglede
in ocenjevanje PGD, pri čemer ocenjujemo njihovo administrativno,
organizacijsko, operativno in družabno delo. Za končno oceno in razvrstitev
med manj ter bolj uspešne uporabljamo kriterije, ki so opredeljeni v
točkovniku. Ta dokument občasno dopolnjujemo tako, da usmerimo pozornost
v tista področja dela, kjer nastajajo težave. Ocenjevanje PGD vzpodbuja
inovativnost in povečuje motiviranost ter nakazuje na področja dela, ki jih
morajo izboljšati, z vrednostnim sistemom izkupička negativnih in pozitivnih
točk pa finančno nagrajuje dobro zastavljeno delo.
Na področju izobraževanja oziroma usposabljanja gasilcev nam daje veliko
prepoznavnost lastna učilnica s poligonom v gasilskem domu Slivnica pri Celju,
ki je urejena po zahtevah GZS. Velik pomen na tem področju imajo tudi naše
tekmovalne enote, ki se udeležujejo številnih gasilskih tekmovanj doma in v
tujini ter tako širijo prepoznavnost organizacije in občine.
Gasilska zveza ima sedež na Mestnem trgu 5, v Šentjurju, za svojo nemoteno
delo pa ima na razpolago prostore v stavbi Občine Šentjur.
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Poleg bogate zgodovine gasilstva dajejo dober učinek k prepoznavnosti tudi
vsakoletna gasilska praznovanja, ki pritegnejo številne obiskovalce od blizu in
daleč.
Na koncu ne smemo pozabiti, da zunanjo podobo krepijo tudi posamezniki, ki
so za svoje uspešno delo prejeli številna priznanja in odlikovanja na lokalni ter
državni ravni.

Slika 6: Pomoč pri delu klicnega centra ob akciji »Stopimo skupaj za gasilce« (2014)
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Slika 7: Sprejem pri predsedniku RS dr. Danilu Turku na Brdu (2013)

Slika 8: Sodelovanje na tekmovanju v kuhanju kisle župe (Jurjevanje 2012)
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Pregled priznanj, znakov in oznak ter simbolov izdanih ob obletnicah gasilske
zveze
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Vodstvo GZ Šentjur
Funkcionarja GZ:

Predsednik GZ Šentjur Janko Cerkvenik, VGČ II. st.

Poveljnik GZ Šentjur Martin Cmok, VGČ II. st.
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Tajnik GZ Šentjur Milan Kukovič, VGČ II. st.

Informatik in namestnik predsednika GZ Šentjur Aleš Guzej, VGČ
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Kolegij predsednika GZ

Od leve proti desni sedijo: informatik in namestnik predsednika GZ Aleš Guzej, predsednik GZ
Janko Cerkvenik, poveljnik GZ Martin Cmok; od leve proti desni stojijo: podpredsednik GZ
Branko Uduč, tajnik GZ Milan Kukovič, podpredsednik GZ Andrej Golčman.

Upravni odbor GZ

Od leve proti desni sedijo: Stanko Artiček (nagrajenec MH), Milan Kukovič, Martin Cmok,
Aleš Guzej, Janko Cerkvenik, Branko Uduč, Andrej Golčman, Milenko Tanšek, Andrej Koprivc;
od leve proti desni stojijo: Martin Trebovc, Jože Županc, Tadej Žlender, Jure Jevšnik, Bernard
Zeme, Breda Županc, Andrej Kumberger, Anton Močnik, Franc Hrovatič, Franc Arzenak,
Florjan Golčman, manjka Andraž Hladin.
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Poveljstvo GZ

Od leve proti desni sedijo: podpoveljnik GZ Rihard Stopinšek, namestnik poveljnika GZ Uroš
Siter, poveljnik GZ Martin Cmok, podpoveljnik GZ Darko Mikša; od leve proti desni stojijo
pomočniki poveljnika: Jože Gradič, Matjaž Škorc, Franc Leskovšek, Milan Kukovič, Janko
Pušnik.

Nadzorni odbor GZ

Od leve proti desni: član Franc Zdolšek, predsednik Srečko Mohar, član Janez Leskovšek.
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Komisije pri GZ

Od leve proti desni: predsednik komisije za veterane Martin Trebovc, predsednica komisije
za članice Breda Županc, predsednik komisije za priznanja in odlikovanja Milenko Tanšek,
predsednik komisije za mladino Andrej Kumberger.

Častni poveljnik in predsednik GZ

Častni predsednik GZ in nagrajenec Matevža
Haceta Jože Županc, VGČ II. st.

Častni poveljnik GZ in nagrajenec Matevža
Haceta Stanko Artiček, VGČ II. st.
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Prvi nagrajenec Matevža Haceta GZ je bil Martin Cmok, st., ki je poleg funkcij v
naši zvezi opravljal dolžnosti člana Predsedstva Gasilske zveze Slovenije.
Domače društvo PGD Slivnica pri Celju in DVD Bednja sta mu podelila tudi naziv
častnega člana. Od gasilskega tovariša in funkcionarja smo se poslovili leta
2010, pokopan je na slivniškem pokopališču.

Slika 9: Zadnje slovo od nagrajenca MH Martina Cmoka, st.
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Spomin na njegovo delo in sobivanje z nami še naprej živi. Obujamo ga na
vsakoletnih srečanjih z njegovo družino, ko se zberejo njegovi gasilski prijatelji
iz GZ celjske regije, tovariši iz GZ Kočevje in Ribnica ter nagrajenci Matevža
Haceta.

Slika 10: Srečanje prijateljev v spomin Martinu Cmoku, st.
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Pregled aktivnosti komisije za mladino v obdobju 2005−2015
Uvod

Komisija za mladino GZ Šentjur je med leti 2005−2015 doživela številne
spremembe. V tem času so se zamenjali trije predsedniki komisije, ki so bili iz
treh različnih društev. Vsak predsednik je s svojim delom močno pripomogel k
izobraževanju in motiviranju otrok, da so se pridružili gasilcem.
Tabela 2: Predsedniki komisije za mladino GZ ŠENTJUR od 2005 do 2015
Predsedniki komisije za mladino GZ ŠENTJUR od 2005 do 2015
Ime in priimek

Član društva

Trajanje mandata

Stanka Tanšek

PGD Slivnica pri Celju

2003−2008

Gabrijela Muha

PGD Loka pri Žusmu

2008−2013

Andrej Kumberger

PGD Ponikva

2013−

Članstvo mladine v GZ Šentjur je od leta 2005 narastlo. Zamenjala se je celotna
generacija otrok in tudi časi so drugačni. Mladina ima že v osnovnih šolah kot
tudi izven nje veliko izbiro dodatnih aktivnosti in različnih krožkov, ki jih včasih
ni bilo. Zgodila pa se je tudi dokončna multimedijska revolucija z uveljavitvijo
različnih družabnih omrežji (Facebook, Twiter, Two, Netlog …), brez katerih
danes mladina ne zdrži. Skoraj vsak osnovnošolec že ima svoj pametni mobilni
telefon, seveda tudi svoj profil na Facebooku, obiskuje šolo nogometa in
glasbeno šolo. V množici dejavnosti se res težko najde čas še za gasilce, vendar
na srečo ni vedno tako. Dandanes je pridobitev članstva težja stvar, kot je bila
včasih. Gasilci, predvsem pa mentorji mladine imamo težko delo, da
motiviramo otroke, da se pridružijo našim vrstam. Če pa otroka že dobimo v
svoje vrste, pa moramo upoštevati tudi različne zakone (uporaba osebnih
podatkov, prepoved slikanja otrok …). Kljub vsem dejavnikom pa nam
pridobivanje članstva dobro uspeva. Vedno več mladine, ko zaključijo osnovno
in srednjo šolo, še naprej ostane v gasilskih vrstah in nadaljuje svojo gasilsko
zgodbo med člani. Marsikdo pa se nikoli več ne vrne h gasilcem. To je tudi
normalno, saj tudi vsak mlad nogometaš, ki obiskuje nogometno šolo, ne
postane poklicni igralec nogometa. Mentorji mladine moramo stremeti k temu,
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da bo čim več otrok ostalo v naših vrstah tudi po končanem šolanju in
nadaljevalo naše gasilsko poslanstvo.
Aktivnosti mladine v GZ Šentjur med leti 2005−2015

Komisija za mladino pri GZ Šentjur je v obdobju 2005−2015 sledila smernicam
Mladinskega sveta GZS in imela v svojih programih dela gasilske aktivnosti, ki so
jih imeli po celi Sloveniji.
Pregled aktivnosti mladine v GZ Šentjur v desetletnem obdobju: mladinsko
tekmovanje GZ Šentjur, kviz gasilske mladine, orientacija, pokalno tekmovanje
mladine celjske regije, srečanja mladine – pohod in letovanje otrok v Osilnici.
Mentorji pa smo se udeleževali posvetov za mentorje mladine v Zrečah. Veliko
mentorjev v GZ Šentjur je tudi opravilo tečaj za specialnost mentor mladine in
si s tem pridobilo ustrezno gasilsko usposobljenost za delo z mladino. V
mentorskih vrstah smo pridobili tudi nekaj sodnikov gasilskih in gasilskošportnih disciplin, kar nam zelo pomaga pri razlagi pravil gasilskih disciplin in
razumevanju kazenskih točk.

Slika 11: Udeleženci tečaja za mentorja mladine (Pekre 2009)
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Tekmovanje GZ Šentjur za mladino

Tekmovanje GZ Šentjur predstavlja osnovno tekmovanje za vse mlade gasilce.
Vsako leto je na tekmovanju veliko pionirskih in mladinskih tekmovalnih ekip.
Tekmovalci lahko preverijo svoje tekmovalno znanje s svojimi vrstniki iz
sosednjih društev, omogoča pa jim tudi uvrstitev na višji nivo tekmovanja. Naše
ekipe so se redno udeleževale tudi regijskih tekmovanj za mladino. Nekatere so
se uspele uvrstiti na državno tekmovanje. Posebej bi rad izpostavil ekipo pionirk
PGD Prevorje, ki so se leta 2009 udeležile državnega tekmovanja, in ekipe PGD
Loka pri Žusmu, ki so zastopale GZ Šentjur na državnem tekmovanju leta 2014 v
Ormožu s kar tremi ekipami: pionirji PGD Loka pri Žusmu 11. mesto, mladinci
PGD Loka pri Žusmu 7. mesto, mladinke PGD Loka pri Žusmu 8. mesto.
POKALNO TEKMOVANJE MLADINE CELJSKE REGIJE
Leta 2007 se je začelo pokalno tekmovanje celjske regije za mladince.
Tekmovanje je sestavljeno iz štirih tekmovanj. Prireditelji (gasilske zveze) so se
izmenično menjavali. Za rezultat štejejo trije najboljši rezultati. Na pokalnem
tekmovanju so sodelovale tudi ekipe iz GZ Šentjur. Leta 2014 je bilo poleg
mladinskega organizirano tudi pokalno tekmovanje za pionirje celjske regije.
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Slika 12: Regijsko tekmovanje mladine (Kozje)

Slika 13: Tekmovanje mladine GZ Šentjur
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Slika 14: Postroj tekmovalnih enot mladine na tekmovanju GZ Šentjur

Slika 15: Veselje ob odličnem rezultatu
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Kviz mladine

Tekmovalne discipline in literatura za kviz mladine so se v obdobju 2005−2015
spreminjale. Mladi so na teoretičnem delu kviza morali pokazati znanje iz
gasilske tematike, ki so ga vsako leto dopolnili s kakšno novo temo. Še največja
sprememba pa se je pri kvizu mladine zgodila v letu 2015. Kviz mladine je
prestavljen v zgodnji pomladanski čas (februar ali marec). GZS je s to odločitvijo
želela malo zapomniti zimski čas, ki je bil za gasilske aktivnosti mladih do sedaj
malo mrtev. V preteklosti so večino aktivnostih mladi gasilci imeli od pozne
pomladi do jeseni. Letos pa so morali mladi gasilci kot tudi njihovi mentorji
začeti s pripravami ekip na kviz že kar kmalu po novem letu.
V desetletnem obdobju pa se je menjalo tudi kar nekaj organizatorjev kviza
mladine v GZ Šentjur. Ogledate si jih lahko v spodnji tabeli.

Tabela 3: Organizatorji kviza mladine v zadnjih desetih letih
Leto

Organizator kviza mladine

2005

PGD Slivnica pri Celju

2006

PGD Loka pri Žusmu

2007

PGD Planina pri Sevnici

2008

PGD Dolga Gora

2009

PGD Dobje

2010

PGD Loka pri Žusmu

2011

PGD Prevorje

2012

PGD Ponikva

2013

PGD Dolga Gora

2014

PGD Loka pri Žusmu

2015

PGD Kalobje

Leta 2007 smo v GZ Šentjur organizirali tudi regijski kviz, in sicer v organizaciji
PGD Slivnica pri Celju. Redno so se naše ekipe udeleževale tudi regijskih kvizov,
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kjer smo dosegli nekaj zavidljivih uspehov. Še posebej bi rad izpostavil ekipo
gasilcev pripravnikov PGD Ponikva, ki so se z zmago na regijskem kvizu leta
2013 uvrstili na državni kviz v Kidričevem, kjer so osvojili odlično 6. mesto.

Slika 16: Kviz gasilske mladine na Prevorju (2012)

Slika 17: Kviz gasilske mladine v Loki pri Žusmu (2014)

Orientacija

Na področju orientacije v GZ Šentjur nismo bili preveč aktivni. Orientacijo smo
organizirali v letu 2009 v organizaciji PGD Šentjur. Start orientacije je bil pred
OŠ Franja Malgaja v Šentjurju. Po končani orientaciji pa so bili na parkirišču
pred OŠ poleg gasilcev prisotni tudi vojaki, ki so za otroke pripravili predstavitev
poklica vojak. Razstavili so tudi nekaj vojaške tehnike in opreme. Otroci so zelo
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uživali. Gasilci in vojaki smo tako dokazali, da lahko složno sodelujemo pri
različnih projektih tudi pri gasilski mladini.

Slika 18: Gasilsko tekmovanje mladih v orientaciji v Šentjurju (2009)

Na področju orientacije je prišlo do petletnega premora. Pobudo za obnovitev
je dal novi predsednik komisije za mladino Andrej Kumberger, ki je v svoj
petletni plan razvoja in aktivnosti dela z mladimi gasilci v GZ Šentjur napisal, da
želi v GZ Šentjur ponovno uvesti tekmovanje v orientaciji. Leta 2014 je bila
orientacija v organizaciji PGD Ponikva na Ponikvi. Najboljše ekipe so se po
dolgem času udeležile tudi regijske orientacije. Prav bi bilo, da bi bila odslej
orientacija redno na programu GZ Šentjur. Mislim, da je orientacija zelo
zanimiva tekmovalna disciplina, saj je takšno znanje zelo uporabno v
vsakdanjem življenju.
Srečanje mladine GZ Šentjur

Mladina GZ Šentjur je imela svoja srečanja že pred letom 2005. Po navadi so se
organizirali pohodi za otroke in različne druge aktivnosti: nogomet, športne
igre, orientacijska znanja. Namen srečanj je bil, da bi se mladina družila tudi
drugače, ne samo na tekmovanjih. Srečanja so potekala v jesenskem času. V
letih 2010−2012 ni bilo srečanj, saj je bil organiziran tabor mladine v Osilnici.
Organizatorji srečanj mladine so navedeni v spodnji tabeli.
Tabela 4: Organizatorji srečanj mladine v zadnjih desetih letih
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Leto

Organizator srečanja mladine

2005

PGD Dramlje

2006

PGD Dolga Gora

2007

PGD Loka pri Žusmu

2008

PGD Prevorje

2009

PGD Slivnica pri Celju

2010

Tabor Osilnica

2011

Tabor Osilnica

2012

Tabor Osilnica

2013

Ni bilo srečanja

2014

PGD Lokarje

Tabor gasilske mladine GZ Šentjur v Osilnici

Tabor gasilske mladine GZ Šentjur je potekal tri leta, in sicer med leti 2010 in
2012. Letovanje je bilo organizirano v hotelu Športni center Kovač v Osilnici.
Tabora so se lahko udeležili mladi gasilci, stari od 9 do 12 let. Iz vsakega PGD v
GZ Šentjur so se letovanja udeležili štirje otroci in en mentor. Skupaj je bilo 48
otrok in 12 mentorjev. Letovanje je bilo namenjeno mladim, ki so bili željni
pridobivati gasilska znanja in se družiti z vrstniki ter uživati aktivne počitnice v
prelepi neokrnjeni naravi. Mladi so imeli gasilske aktivnosti kot tudi ostale
aktivnosti v ponudbi Športnega centra Kovač. Organiziran je bil kviz in preizkus
za bronasto značko ter različne veščine. Lahko so se preizkusili tudi na
posebnem gasilskem poligonu. Mladi so imeli veliko športnih aktivnosti:
nogomet, odbojka, tenis, lokostrelstvo, plezanje po umetni steni, vožnja s
kanujem, orientacijski pohod, preživetje v naravi, igre Petra Klepca, kopanje v
reki Čebranki in hotelskem bazenu. Tabor mladine se je med mladimi gasilci
zelo dobro prijel. Želim si, da bi tudi v bodoče organizirali tabore za mlade in da
bi tovrstna letovanja postala tradicionalna.
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Slika 19: Udeleženci tabora gasilske mladine (Osilnica 2010)

Plan za prihodnost

Iz zgornjega povzetka delovanja gasilske mladine GZ Šentjur med leti
2005−2015 lahko razberete, da smo bili zelo uspešni. Izvedlo se je veliko
različnih aktivnosti in bilo je tudi veliko dobrih tekmovalnih uspehov. Našo GZ
smo dostojno predstavljali na regijskih kot tudi državnih tekmovanjih. Nekatera
društva so bila aktivnejša pri delu z mladino, druga malo manj. Želim si, da bi
bilo v društvih več posluha za mladino. Mladina predstavlja naše naslednike,
bodoče predsednike in poveljnike društev. Morali bomo še bolj stremeti k
temu, da čim več otrok obdržimo v gasilskih vrstah.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Andrej Kumberger, GČ
predsednik komisije za mladino GZ Šentjur
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Pregled aktivnosti komisije za članice v obdobju 2005−2015
Gasilstvo v Sloveniji in v naši GZ ima dolgoletno tradicijo. Pomemben del
gasilske organizacije smo od nekdaj tudi članice. S svojim delom dokazujemo,
da smo vedno pripravljene pomagati ljudem v stiski, hkrati pa poskrbimo še za
vse naloge, ki nam jih nalagajo vsakodnevne obveznosti.
Članice v društvih opravljamo številne naloge. Skrbimo, da so gasilski domovi
urejeni, nahranimo lačne želodce, izobražujemo in vzgajamo mlade, zavzeto
tekmujemo, se izobražujemo, sodelujemo pri operativnih nalogah. Aktivne smo
na veliko področjih in na to smo lahko z razlogom ponosne. Tudi številke kažejo,
da nas je v naši GZ veliko, saj predstavljamo okoli 33 % članstva.
Tabela 5: Struktura članic v GZ Šentjur
skup. št. skup. št.
pionirke mladinke
članstva članic
1899

697

124

107

pripravnice

prost.
gas.-op.

93

75

prost.
prost.
podp. in
veteranke
gas.-re.
gas. ostale članice
6

43

212

20

Komisija za članice GZ Šentjur je pod vodstvom prejšnje predsednice Jožice
Ratej pospešila delo na področju članic. Številne aktivnosti, ki jih je in jih še
pripravlja komisija, povezujejo članice na območju naše GZ.

Slika 20: Prejšnja predsednica komisije Jožica Ratej na tekmovanju GZ (Šentjur 2011)
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Komisija za članice vsako leto pripravi program dela, ki je del programa dela GZ
Šentjur. Z veseljem ugotavljamo, da program, ki si ga zadamo, vsako leto tudi v
celoti realiziramo. Na prvo mesto postavljamo izobraževanje članic. Želimo
namreč, da se naše članice enakovredno vključujejo v operativno delo društev.
Tabela 6: Usposabljanje članic po činih
Leto usposabljanja
Usposabljanje

2005

2006

2008

2009

3

38

osnovni tečaj za gasilca
nadaljevalni tečaj za gasilca

5

8

tečaj za vodjo skupine

1

tečaj za vodjo enote

7

10

2011

2012

2013

7

11

20

12

91

16

9

74

21

5

7

28

2

9

1
5

2014 Skupna vsota

20

tečaj za vodjo enot
Skupna vsota

2010

16

10

2

51

21

12

33

36

2

5

23

207

Tabela 7: Usposabljanje članic po specialnostih
Leto usposabljanja
Usposabljanje
tečaj za bolničarja

2005

2006

2007

2009

2010

5

tečaj za mentorja mladine
tečaj za reševalca ob nesrečah
z nevarnimi snovmi
tečaj za sodnika gasilskih in
gasilsko-športnih disciplin

2011

2012

1

1

1

5

2

2

1

3

4
5

2

14

4

1

10

25

1
5

3

1

1

1

1

usposabljanje za informatiko

1
5

1

12

8
5

1

tečaj za strojnika
tečaj za uporabnika dihalnega
aparata
tečaj za uporabnika radijskih
postaj
tečaj za usposabljanje gasilcev
za gašenje notranjih požarov
modul A
Skupna vsota

2008

Skupna
2013 vsota

14

1
5

4

52
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Slika 21: Podelitev spričeval ob zaključku tečaja za vodjo enote v Dolgi Gori (2009)

Podatki kažejo, da se je v zadnjih desetih letih na različnih stopnjah izobrazila
približno tretjina vseh članic, veliko pa jih je pridobilo nove specialnosti.
Velik poudarek dajemo tudi tekmovalnemu področju, saj menimo, da lahko s
tem pridobimo številne izkušnje in znanja. Dosežki članic so na visokem nivoju,
še posebej smo lahko ponosni na ekipe, ki so posegle po najvišjih mestih na
regijskem tekmovanju in se dobro odrezale tudi na državnem tekmovanju.
Število ekip članic na tekmovanju GZ Šentjur se je v zadnjih letih povečalo, kar
je razveseljivo.
Članice društev spodbujamo, da se lotijo priprave in izvedbe samostojnih
taktičnih vaj. V nekaterih društvih jih pripravijo vsako leto, v drugih se članice
priključijo članom na društvenih vajah.
Članice GZ Šentjur se v mesecu marcu redno srečujemo. Vsako leto srečanje
pripravi eno od društev naše GZ. Na uradnem delu pregledamo realizacijo
programa dela in potrdimo novega, predsednice komisij posameznih društev pa
predstavijo svoje aktivnosti med letom. Seveda ne manjka zabavni del, ko se
poveselimo, izmenjamo novice in se pomerimo v kakšni igri. Ta srečanja so
vedno dobro obiskana, zato jih želimo ohraniti tudi v prihodnje.
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Spomladanski čas je primeren za nabiranje novih moči, zato se podamo na
krajši ali daljši pohod. Prehodile smo že veliko poti na območju društev v GZ. Še
vedno ostaja nekaj neodkritih kotičkov, ki jih bomo z veseljem prehodile in
odkrivale v prihodnje.

Slika 22: Tekmovanje članic v mokri vaji GZ Šentjur (2013)

Slika 23: Pohod članic GZ Šentjur (2010)
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Jeseni se podamo v eno od slovenskih pokrajin. Pot nas je zanesla tudi že zunaj
meja naše države. Tako smo, med drugim, potovale po avstrijski Koroški in si
ogledale Zagreb. Na strokovnih ekskurzijah smo doživele marsikaj zanimivega,
si ogledale mnoge znamenitosti ter navezale stike z gasilkami in gasilci širom po
Sloveniji.
Leto zaključimo s potopisnim predavanjem, ki je vedno zanimivo in nas v besedi
ter sliki ponese na različne konce sveta.

Slika 24: Potopisno predavanje Draga Jančiča (2012)

Komisija za članice sodeluje s komisijo za članice v regiji. Redno se udeležujemo
posvetov, ki jih pripravi regija – enega od njih smo leta 2014 gostile v naši GZ.
Lanski posvet celjske in savinjsko-šaleške regije je bil zelo dobro obiskan, saj
smo gostile več kot sto gasilk iz obeh regij. Bil je strokovno pripravljen, tako da
smo se tudi kaj novega naučile.
Udeležujemo se različnih izobraževanj, ki jih pripravi Svet članic GZS. Tudi ta
izobraževanja so kvalitetno in strokovno pripravljena.
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Ideje in izkušnje vsako leto izmenjamo na posvetu predsednic komisij za članice
in njihove namestnice. Posvet pripravi svet članic GZS. Na njem aktivno
sodelujemo v odlično pripravljenih delavnicah, ostane pa tudi čas za izmenjavo
izkušenj o delu s članicami.

Slika 25: Sprejem ekipe PMP GZ Šentjur in članic B PGD Šentjur pri županu (2008)

Članice v društvih naše GZ opravljamo različne funkcije, smo v upravnih odborih
društev in se vključujemo v operativno delo. Želimo si, da tudi v prihodnje
ostane tako.
Članice komisije se trudimo aktivnosti organizirati tako, da se jih lahko udeleži
kar največje število gasilk. Naša naloga v prihodnje ostaja, da povezujemo
članice na območju GZ Šentjur in vzpodbujamo vključevanje članic v organe
društev ter njihovo izobraževanje.
Predsednica komisije za članice
Breda Županc
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Pregled aktivnosti komisije za veterane v obdobju 2005−2015
Pomembno mesto v gasilski organizaciji Gasilska zveza Šentjur imamo
veteranke in veterani ter starejše gasilke in gasilci. Veterani v GZ se združujemo
v komisiji za veterane. Komisija je sestavljena iz predstavnikov vseh enajstih
prostovoljnih gasilskih društev Občine Šentjur in iz enega predstavnika PGD
Občine Dobje.
Veterani delo načrtujemo na skupnih sestankih, na katerih obravnavamo in
sprejemamo program aktivnosti za tekoče leto. V GZ Šentjur se zavedajo
pomena veteranov, saj predstavljamo veliko bogastvo v razvoju gasilstva. Z
znanjem in izkušnjami na operativnem ter organizacijskem področju veliko
prispevamo k uspešnemu delovanju GZ Šentjur. Mnogi smo zelo aktivni, saj
zasedamo pomembna, tudi vodilna mesta v PGD in GZ. Veterani smo vir znanja,
bogatih izkušenj, ki jih prenašamo na mlajše rodove. Z dobrim sodelovanjem z
vsemi člani v gasilskih društvih in GZ imamo pomembno vlogo pri
medgeneracijskem sodelovanju. Veterani smo pomemben del naše zgodovine,
saj smo v preteklosti gradili prostovoljno gasilstvo.
V GZ Šentjur se ob praznovanju 60-letnice delovanja tega tudi zavedajo. Preko
organov zveze, še posebej pa preko komisije za veterane, nam dajejo
priložnost, da z znanjem in izkušnjami pomagamo graditi gasilsko organizacijo,
seveda na primeren način in v okviru zmožnosti.
Če se osredotočim na desetletno obdobje, smo bili v komisiji za veterane v GZ
Šentjur kar aktivni. Po zaslugi takratnega predsednika komisije za veterane tov.
Ivana Buserja smo svečano predali svojemu namenu veteranski prapor.
Svečanost je potekala 2. maja 2009 na Ponikvi. Po darovani sveti maši je
blagoslov opravil tedanji župnik Miha Herman. Prapor je krasilo veliko
darovanih žebljičkov.
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Slika 26: Prevzem veteranskega prapora (Ponikva 2009)

Veterani na vsakoletnem občinskem tekmovanju pokažemo svoje znanje in
sposobnosti pri vaji s hidrantom. Tekmujemo v ženski in moški konkurenci.
Najboljša desetina se udeleži tudi regijskega tekmovanja.

Slika 27: Veterani na tekmovanju GZ Šentjur (2014)
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Slika 28: Veteranke PGD Planina na tekmovanju GZ Šentjur (2009)

V komisiji se zavedamo, kako pomembno je druženje in s tem povezano
tovariško srečanje med gasilci, zato vsako leto organiziramo strokovno
ekskurzijo. Cilj tega izleta po naši širni Sloveniji je med drugim tudi obisk vsaj
enega PGD v tistem območju, kjer se takrat nahajamo. Na teh srečanjih si
izmenjujemo bogate izkušnje in obujamo spomine. Ogledamo si tudi lepote in
zgodovinske znamenitosti Slovenije. Izlet zaključimo v prijetnem vzdušju ob
hrani, pijači in domači glasbi.

Slika 29: Izlet veteranov (Koper 2010)
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Slika 30: Planinski Slamjeki

Slika 31: Izlet veteranov (Slovenske Gorice 2014)

Naš zavetnik sv. Florjan, ki goduje v maju, veteranom veliko pomeni. Številnih
svetih mašah, ki jih organizirajo PGD, se vsako leto udeleži veliko gasilcev. Še
posebej se teh dogodkov radi udeležujemo veterani, saj z veteranskim
praporom pokažemo čast svojemu zavetniku.
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Slika 32: Florjanova maša pri sv. Rozaliji (2012)

V naši gasilski organizaciji člani, še posebej pa veterani, za trud, prispevek in
dolgoletno delo prejmejo priznanja ter odlikovanja. Najvišje priznanje in
odlikovanje je nagrada Matevža Haceta. V naši GZ sta to priznanje prejela dva
veterana. Ponosni smo na tov. Martina Cmoka, st., ki je žal že pokojni od leta
2010, in tov. Stanka Artička, ki je prav tako dobitnik tega priznanja ter še vedno
zelo aktiven v gasilstvu.
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Tabela 8: Število veteranov po društvih in spolu

PGD
Dobje
Dobrina
Dolga Gora
Dramlje
Kalobje
Loka pri Žusmu
Lokarje
Planina
Ponikva
Prevorje
Slivnica pri Celju
Šentjur
Skupaj vsota

veterani veteranke
12
3
7
5
6
9
5
2
7
2
1
11
1
17
11
8
5
6
15
3
15
3
111
43

Skupaj
15
12
15
7
7
3
12
28
13
6
18
18
154

Ob praznovanju 60-letnice GZ Šentjur se dobrim željam pridružujemo gasilske
veteranke in veterani iz vseh PGD, hkrati pa si še vnaprej želimo uspešnega in
dobrega sodelovanja.

Predsednik komisije za veterane pri GZ Šentjur
Martin TREBOVC, GČ II. st
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Poročilo komisije za priznanja za obdobje 2005−2015
Delo komisije za priznanja določata Pravilnik o priznanjih GZS in Pravilnik o
priznanjih GZ Šentjur. Oba dokumenta določata vrste, oblike, pogoje, kriterije,
način podeljevanja in nošenje priznanj ter odlikovanj v gasilskih organizacijah.
Podporo delu komisije zagotavlja informacijska podpora Vulkan, ki v marsičem
olajša naše odločitve. Delo komisije je v obdobju 2004−2008 vodil Ivan Tovornik
iz PGD Dobje.
V spodnji tabeli so prikazani podatki o vrsti podeljenih priznanj in odlikovanj ter
njihovem številu za preteklo desetletno obdobje.

Slika 33: Podelitev Gasilskega odlikovanja II. st. županu občine Dobje Francu Leskovšku
(2014)
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Tabela 9: Podeljena odlikovanja za preteklo desetletno obdobje
Vrsta priznanja
Značka za dolgoletno delo – 10 let
Značka za dolgoletno delo – 20 let
Značka za dolgoletno delo – 30 let
Značka za dolgoletno delo – 40 let
Značka za dolgoletno delo – 50 let
Značka za dolgoletno delo – 60 let
Značka za dolgoletno delo – 70 let
Značka za operativno delo – 10 let
Značka za operativno delo – 20 let
Značka za operativno delo – 30 let
Značka za operativno delo – 40 let
Priznanje GZ III. stopnje
Priznanje GZ II. stopnje
Priznanje GZ I. stopnje
Priznanje gasilski veteran
Plamenica GZS III. stopnje
Plamenica GZS II. stopnje
Plamenica GZS I. stopnje
Odlikovanje GZS III. stopnje
Odlikovanje GZS II. stopnje
Odlikovanje GZS I. stopnje
Odlikovanje GZS za hrabrost
Odlikovanje GZS za posebne zasluge
Priznanje GZS Matevža Haceta

Štev. podeljenih priznanj
363
203
246
102
27
11
1
87
51
52
15
245
199
109
94
37
18
15
40
19
8
2
3
1

Predsednik komisije za priznanja:
Milenko Tanšek, GČ II. st.
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Prejeta visoka priznanja in odlikovanja

Slika 34: Plaketa občine Šentjur (2005)

Slika 35: Srebrni znak Civilne zaščite (2006)
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Slika 36: Gasilsko odlikovanje GZS I. st. (2005)
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OPERATIVNA ORGANIZIRANOST GASILSKIH ENOT
V GZ ŠENTJUR
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Operativna organiziranost gasilskih enot v GZ Šentjur
Operativna organiziranost gasilskih enot v GZ Šentjur je določena v skladu z
veljavnimi pravnimi viri za področje prostovoljnega gasilstva in v skladu s
Pogodbo o javni gasilski službi v občini Šentjur ter Dobje.
Na podlagi zakonskih in lokalnih predpisov, Uredbe o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, je župan Občine
Šentjur mag. Štefan Tisel, dne 12. 1. 2010, izdal sklep o določitvi operativnih
enot v občini. Tako je določil, da je PGE Šentjur osrednja in IV. kategorije; PGE
Planina pri Sevnici III. kategorije; PGE Dramlje, Ponikva, Slivnica, Lokarje, Loka
pri Žusmu II. kategorije in PGE Dolga Gora, Kalobje, Prevorje I. kategorije ter
PGE Dobrina I.a kategorije. V sosednji občini Dobje je PGE Dobje osrednja enota
in ima III. kategorijo.
Odgovornost za izvajanje strokovno-tehničnih in operativnih nalog gasilstva mi
je bila zaupana leta 2003. Poveljstvo zveze mi pri mojem odgovornem delu nudi
potrebno pomoč in strokovno-tehnične informacije. Glede na moj položaj
opravljam tudi funkcijo člana Štaba CZ občine Šentjur, zadolženega za požarno
varnost. Nadzor nad izvajanjem gasilske službe opravlja požarni inšpektor, s
katerim dobro sodelujemo.

Slika 37: Operativno članstvo Občinske gasilske zveze Šentjur ob tednu požarne varnosti
(1958)
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Organiziranost operativnih GE
Tabela 10: Struktura članstva v GZ Šentjur na dan 1. 1. 2015
naziv

Leto
ustanovitve

kategorija

skup.
št.
članov

mladina

prost.
gas.-op.

prost.
gas.

veteran

neakt.
člani

DOBJE

1976

III.

168

79

38

35

15

1

DOBRINA

1998

I.a

81

11

9

28

12

21

DOLGA GORA

1986

I.

175

53

20

79

15

8

DRAMLJE

1928

II.

117

54

34

22

7

0

KALOBJE

1967

I.

116

32

26

43

7

8

LOKA PRI
ŽUSMU

1932

II.

118

39

42

33

3

1

LOKARJE

1900

II.

147

58

48

29

12

0

PLANINA

1893

III.

228

69

50

71

28

10

PONIKVA

1922

II.

158

67

46

30

13

2

PREVORJE

1973

I.

122

36

30

40

6

10

1929

II.

217

89

30

74

18

6

1874

IV.

256

123

49

41

18

25

1903

710

422

525

154

92

SLIVNICA PRI
CELJU
ŠENTJUR PRI
CELJU
Skupaj

Iz podatkov v tabeli 10 je razvidno, da je število operativnih gasilcev v zadnjih
desetih letih narastlo za 16 odstotkov. V skladu z uredbo vse PGE zagotavljajo
minimalno število operativnih članov.

Strokovna usposobljenost GE

Poveljstvo GZ skrbi za stalno strokovno usposobljenost, ki jo izvaja na področju
temeljnega, specialističnega in permanentnega usposabljanja. Letno preverja
stanje usposobljenosti in usmerja poveljstva GE v njihovo popolnitev v skladu z
vsakoletnim razpisom Programa usposabljanja GZS.

Temeljno usposabljanje gasilcev

Za temeljno usposabljanje, ki ga lahko izvaja naša zveza v soglasju z GZS, imajo
tečajniki na lokalnem in regijskem nivoju zagotovljene vse tehnične pogoje,
predavateljski in inštruktorski kader v učilnici in na poligonu GZ, ki je v
gasilskem domu PGD Slivnica pri Celju.
Zveza na podlagi programov usposabljanja zagotavlja vsa potrebna osnovna
učna sredstva, gradivo in razpoložljivo gasilsko tehniko.
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Slika 38: Praktične vaje na tečaju za vodjo enote (2014)

Slika 39: Trening vstopa v prostor (2014)
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V tabeli 11 so na razpolago podatki o številčnosti tečajnikov na področju
temeljnega usposabljanja.
Tabela 11: Število usposobljenih članov po činih na dan 1. 1. 2015
Čin
gasilec
gasilec I. stopnje
gasilec II. stopnje
višji gasilec
nižji gasilski častnik
nižji gasilski častnik I. stopnje
nižji gasilski častnik II. stopnje
gasilski častnik
gasilski častnik I. stopnje
gasilski častnik II. stopnje
višji gasilski častnik
višji gasilski častnik I. stopnje
višji gasilski častnik II. stopnje
višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje
Skupna vsota

Vsota
178
72
115
118
12
30
75
34
24
54
2
3
15
2
734

Slika 40: Preizkus znanja ob zaključku tečaja za vodjo skupine (2014)
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Usposabljanje za gasilske specialnosti se izvaja večinoma v Izobraževalnih
centrih Ig in Sežana, za specialnost strojnik, uporabnik radijske zveze, bolničar,
sodnik gasilsko-športnih disciplin, informatik pa s soglasjem GZS in regije v prej
omenjeni učilnici zveze. Vsi podatki o številčnosti usposabljanja za specialnost
so razvidni iz tabele 12.
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Tabela 12: Število usposobljenih članov po specialnostih na dan 1. 1. 2015
Tečaj
obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata
obnovitveni tečaj za reševalca v nesrečah z nevarnimi snovmi
obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterjem
tečaj za bolničarja
tečaj za inštruktorja
tečaj za inštruktorja radijskih postaj
tečaj za mentorja mladine
tečaj za poveljnika gasilskega društva
tečaj za predavatelja
tečaj za reševalca na vodi
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin
tečaj za strojnika
tečaj za tehničnega reševalca
tečaj za uporabnika dihalnega aparata
tečaj za uporabnika radijskih postaj
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi
tečaj za vodja čolna
tečaj za vodje intervencij
usposabljanje za delo s helikopterjem
usposabljanje za informatiko
Skupna vsota
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Leto usposabljanja
2005 2006 2007
5
6
7

8

2008 2009

2010
7
1

1

2011 2012
7
8

3
2

1

3

2013
7
12
1

2

1
13
2

1

1

1

1
1

1

4
3

3
5

6
16

2
9
17
1
6

4
9

1

1
52

29

9
65
2
6
1

3
103

1

5
1
1
1

10
21

18

4
2
55

23
19
12
25
4
3
3

9
1
115

2
3
1
5
3
1
1
12
1
1

1
42

4
8
5
12
65
4
3
1
1
2
2
1
120

2
37
5
10
2
4
1
1

82

Skupna
2014 vsota
2
49
1
12
16
5
1
14
5
2
2
4
27
16
77
5
45
18
87
173
27
60
7
42
6
15
7
9
3
4
4
4
20
1
19
85
704

Slika 41: Usposabljanje za delo s helikopterjem (Cerklje 2013)

Permanentno, dopolnilno usposabljanje gasilcev

Tovrstno usposabljanje se je posebej razširilo v zadnjem obdobju zaradi
potrebe po obnovitvi znanj in veščin, ki so s porastom tveganj pri našem delu
nujno potrebna za dobro izvajanje gasilske službe.
V preteklem desetletnem obdobju smo tako izvedli z eno- ali dvodnevnimi
delavnicami naslednje oblike usposabljanj:
 urjenje za praporščake in častni vod,
 preverjanje znanj informatikov,
 preverjanje znanj strojnikov,
 izdelava in dopolnitve operativnih ter alarmnih načrtov.
Posebno pozornost pa smo namenili usposabljanju operativnih gasilcev za:
 varno delo z motorno žago,
 bolničarja,
 usposabljanje za voznike težjih gasilskih vozil,
 skupno usposabljanje s pripadniki policije,
 ogled sejmov in mednarodnih tekmovanj,
 strokovne ekskurzije operativcev,
 mentorstvo pri izdelavi taktičnih nalog gasilskih vodij,
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 izvedbo taktičnih vaj v PGD in GZ.
Za vse programe so izdelani lastni učni načrti, ki zajemajo vse potrebne cilje za
doseganje obveznega znanja.
Urjenje za praporščake in častni vod

Vsaka tri leta izvedemo osnovni tečaj, ki je namenjen novim kandidatom za
praporščake in častni vod. V prvem dnevu tečajnikom posredujemo teoretična
znanja o praporu, nalogah praporščaka in častnega voda ter osnove iz
razvrščanja. V drugem dnevu utrjujemo znanje iz razvrščanja za posameznika,
oddelek in vod s praporom. Usposabljanje se zaključi z mimohodom ešalona
praporščakov in častnega voda. Za vse praporščake in častni vod iz preteklih
usposabljanj se drugi dan organizira obnovitev znanj, tako da se priključijo
novim praporščakom.

Slika 42: Ešalon GZ Šentjur ob prevzemu novega veteranskega prapora (2009)
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Slika 43: Urjenje praporščakov (Slivnica 2012)

Slika 44: Urjenje praporščakov (Slivnica 2012)
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Slika 45: Urjenje praporščakov (Slivnica 2014)

Preverjanje znanj informatikov in strojnikov

Usposabljanje izvedemo po preteku prvega leta od specialističnega
usposabljanja v obliki eno- ali večdnevne delavnice, na kateri udeležence
seznanimo z novostmi in potrebnim teoretičnim ter praktičnim znanjem,
uporabo novih metod in preverimo njihovo usposobljenost. Pri usposabljanju
informatikov se prilagajamo nivoju znanja tečajnikov in temam, ki so poleg
obveznih tem zanimive tajnikom ter informatikom gasilskih društev.
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Slika 46: Delavnice informatikov (Šentjur 2009)

Slika 47: Preizkus znanja strojnikov (2010)
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Izdelava in dopolnitve operativnih ter alarmnih načrtov

Ažuriranje omenjenih načrtov poveljstvo zveze izvede v obliki enodnevne
delavnice, tako da so na delavnici prisotni vsi poveljniki in člani poveljstev PGE.
Ob tej priložnosti se izmenjajo potrebni podatki, ki so nujni za uporaben načrt,
zveza pa poskrbi za geodetske karte. Prisotni vpišejo in vrišejo vse potrebne
podatke, načrti se predajo občini.

Slika 48: Izdelava in dopolnitev operativnih ter alarmnih načrtov (2013)

Varno delo z motorno žago

Poveljstvo zveze je v soglasju z GZS in regijo do sedaj dvakrat organiziralo tečaj
za varno delo z motorno žago. Izvajalec usposabljanja je bila Lesarska šola
Postojna, vseh udeležencev pa je bilo 53. Usposabljanje je sofinancirala Občina
Šentjur.
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Slika 49: Usposabljanje za varno delo z motorno žago (2012 in 2014)

Bolničar

Organiziran je bil tečaj za bolničarja v skladu s programom GZS. Izvajalec je bilo
OZ RK Šentjur, izvedbo pa je financirala občina Šentjur. Nekateri od teh
tečajnikov nastopajo kot tekmovalci Enote za PMP GZ Šentjur na občinskih,
regijskih in državnih tekmovanjih RKS.

Slika 50: Ekipa rdečega križa GZ in občine Šentjur (Gorica pri Slivnici 2014)
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Usposabljanje za voznike težjih gasilskih vozil (C-kategorija)

Program usposabljanja je izdelala naša zveza z namenom, da usposobi voznike
težjih gasilskih vozil, ki morajo poleg vozniških sposobnosti obvladati tudi delo
strojnika, uporabnika radijske zveze, se soočiti z varno vožnjo in po možnosti
opraviti še tečaj za vodjo skupine. Program usposabljanja traja tri leta in se
začne najprej z izbranim izvajalcem oziroma avtošolo za voznika C-kategorije.
Po opravljenem tečaju mora vsak kandidat še opraviti »tečaj varne vožnje«, ki
se izvede na avtopoligonu.
V obdobju dveh let mora opraviti še specialnost za strojnika in uporabnika
radijskih zvez, po možnosti pa še tečaj za vodjo skupine. Zveza je do sedaj s
takim programom dopolnilnega usposabljanja pridobila 31 novih voznikov Ckategorije s potrebnimi specialnostmi in dodatnimi znanji. Vsi obstoječi vozniki
C-kategorije po PGE so prav tako opravili »tečaj varne vožnje«.

Slika 51: Ljubečna, 2014

Slika 52: Vransko, 2011

Skupno usposabljanje s pripadniki policije

Izvedeni sta bili dve enodnevni delavnici. Na prvi so gasilci skupaj s policisti
pridobili potrebna znanja o delu in zagotavljanju pogojev na intervenciji,
predvsem v smislu zaščite kraja intervencije in sledov nastanka nesreče, ki jih
raziskujejo kriminalisti in forenziki. Drugo usposabljanje je bilo namenjeno
organizaciji, vodenju in medsebojni pomoči v primeru iskanja pogrešanih oseb.
Dva policista sta se skupaj z gasilci udeležila tudi tečaja za »varno delo z
motorno žago«.
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Pripadniki policije si ogledajo vse praktične vaje ali skupne vaje PGE, ki so
organizirane v GZ Šentjur. Pogostokrat pri njih tudi sodelujejo.

Slika 53: Udeleženci usposabljanja za iskanje pogrešane osebe (Tratna 2012)
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Slika 54: Sodelovanje policije in gasilcev na intervencijah (Gorica pri Slivnici 2010)

Ogled sejmov doma in v tujini ter mednarodnih tekmovanj

Poveljstvo zveze in člani poveljstev PGE si vsako leto doma in v tujini ogledajo
manjše ter večje razstave domačih in tujih razstavljavcev ter tako sledijo
razvoju gasilske tehnike in opreme. V kolikor dopuščajo finančne možnosti si
ogledamo tudi mednarodni sejem Interschütz, ki je bil nazadnje v Leipzigu.
Spremljamo tudi številna gasilska tekmovanja doma in v tujini ter olimpijade
mladine in članov. V zadnjem obdobju smo obiskali olimpijado v Ostravi,
mladinsko olimpijado v Kočevju in olimpijado v Mulhousu.
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Slika 55: Ogled olimpijade (Ostrava 2009)
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Slika 56: Ogled sejma Intererschütz (Leipzig 2010)

Slika 57: Ogled mladinske olimpijade (Kočevje 2011)
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Slika 58: Ogled olimpijade (Mulhouse 2013)

Strokovne ekskurzije operativcev

Vsako leto obiščemo z operativci PGE različna podjetja z visoko požarno
obremenitvijo in poklicne stanovske tovariše v državi. Tako so si ogledali
proizvodnjo in delo gasilcev v Nuklearni elektrarni Krško, poklicnih gasilskih
enotah PE Celje, Kranj in Koper ter na Letališču Jožeta Pučnika.

Slika 59: Strokovna ekskurzija v Luko Koper in pri Gasilski brigadi Koper (2012)

87

Mentorstvo pri izdelavi taktičnih nalog gasilskih vodij

Za vse tečajnike na usposabljanju za vodjo skupine in enote ter vodjo enot
poveljstvo zveze zahteva, da si pred izdelavo taktične naloge pridobijo
mentorja, katerega vloga je, da spremlja kandidatovo delo in razvoj ter mu pri
izdelavi taktične naloge svetuje in ga usmerja.
Izvedba taktičnih vaj v PGD in GZ

Večina PGD izvaja taktične vaje ob mesecu požarne varnosti, ki zajemajo
gašenje, reševanje in evakuacijo. GZ enkrat letno izvede skupno taktično vajo z
vsemi enotami, kjer se preverja njihova odzivnost, številčnost in opremljenost.
Izvajanje povelij gasilskih vodij preverjamo na kraju samem in ocenimo njihovo
strokovnost. Po končani vaji poveljstvo vsakokrat opravi analizo vaje.
V minulem obdobju je bila GZ soorganizator regijskega preverjanja ekip PMP.
Naša ekipa se z odličnimi rezultati uvršča vsakokrat na regijsko ali državno
tekmovanje. Poleg preverjanja se izvede tudi taktična vaja z ostalimi udeleženci
v sistemu ZiR, oceni se njihova pripravljenost in usposobljenost. V vaji
sodelujejo tudi helikopterji SV, posadke in vozila ter oprema enot CZ.

Slika 60: Vaja pri Domu starejših Šentjur (2010)

88

Gasilsko športna tekmovanja

Poveljstvo Gasilske zveze skrbi za dobro strokovno pripravljenost, izurjenost
operativcev in njihovo psihofizično kondicijo tudi na način, da privablja različne
tekmovalne enote PGD, da se prijavljajo na razpise o gasilskih tekmovanjih v
državi in izven nje. Poleg društvenih in meddruštvenih tekmovanj se
tekmovalne enote glede na spol in starost udeležujejo tekmovanj na vseh
nivojih. Poveljstvo zveze vsako leto izvede tekmovanje gasilskih enot v skladu z
razpisom GZS, ki se ga udeleži letno med 60 in 70 tekmovalni enot, od tega je
slaba polovica mladinskih enot. Glede na dosežene rezultate tekmovanja v zvezi
se lahko prve tri enote udeležijo regijskega tekmovanja. V minulem desetletju
je nekaj tekmovalnih enot različnih kategorij nastopalo tudi na državnih
tekmovanjih, kjer so dosegli solidne rezultate.

Slika 61: Tekmovanje GZ Šentjur (2014)

Mladi se vsako leto udeležujejo tekmovanj v orientaciji in kvizu, ki jih najprej
izvede zveza, glede na rezultate in postavljene norme pa se kasneje lahko
pomerijo na nivoju regije ter države. V regiji se izvaja tudi pokalno tekmovanje
v vseh kategorijah, poleg tega pa je občasno zveza tudi organizator gasilskih
tekmovanj: liga, regijsko tekmovanje, izbirno tekmovanje za olimpijado.
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Slika 62: Vodstvo izbirnega tekmovanja za olimpijado z županom (Šentjur 2014)

Da lahko GZ vsako leto kvalitetno izvede različna gasilska tekmovanja, mora
imeti za to usposobljene mentorje in gasilske sodnike. Sodniki vsako drugo leto
preverjajo svoje znanje. V naši zvezi imamo 38 sodnikov gasilsko-športnih
disciplin, ki sodijo tudi na ravni regije in države.
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Slika 63: Sodniški zbor GZ Šentjur

V tabeli 13 so predstavljeni podatki o udeležbi tekmovalnih enot na gasilskih
tekmovanjih po letih in številu udeležencev.
Tabela 13: Število udeleženih ekip na tekmovanju GZ Šentjur po letih
Člani Članice Člani Članice St.
St.
Leto Pionirji Pionirke Mladinci Mladinke A
A
B
B
gasilci gasilke Skupaj
2005
55
8
4
5
4
11
8
7
5
3
0
2006
59
10
3
6
3
10
7
11
6
3
0
2007
50
9
1
7
2
9
6
9
4
2
1
2008
60
9
4
6
3
13
6
10
4
4
1
2009
66
11
3
8
2
12
7
9
8
5
1
2010
65
10
4
9
3
12
6
11
4
5
1
2011
74
8
6
11
2
15
8
12
5
5
2
2012
76
11
5
7
4
15
8
14
5
6
1
2013
81
13
7
9
4
15
9
12
4
6
2
2014
75
12
5
6
7
17
6
11
4
6
1
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Slika 64: Tekmovanje Firecombat (Šentjur 2012)

Za razvoj kondicijske pripravljenosti je v minulem obdobju PGD Lokarje
organiziralo športno tekmovanje gasilcev v kolesarstvu »od gasilskega doma do
gasilskega doma«, GZ pa v zimskem času smučanje na Golteh.

Slika 65: Kolesarski maraton »od gasilskega doma do gasilskega doma« (Lokarje 2013)
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Slika 66: Smučanje gasilcev (Golte 2011)

Preventivno delo

Preventivno delovanje PGD je usmerjeno predvsem v usposabljanje občanov in
seznanjanje z našim delom. Vsako leto ob mesecu požarne varnosti društva
organizirajo »dneve odprtih vrat«, kjer prikažejo občanom svojo gasilsko
tehniko in opremo, način alarmiranja ter postopke evakuacije. Gasilci preverijo
stanje operativnega načrta in evakuacije v objektih osnovnih šol, vrtcev ter
domovih za starejše.

Slika 67: Vaja evakuacije OŠ Hruševec (2010)
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Ob tej priložnosti se vsi prisotni seznanijo z uporabo in delovanjem aktivne ter
pasivne požarne zaščite, vrstami gasilnikov, pravilno montažo plinskih jeklenk in
načinom gašenja ob morebitnem požaru. Občanom smo ponudili tudi možnost
nakupa gasilnikov in njihovo vzdrževanje.
Skupaj z Javnim komunalnim podjetjem Šentjur se vsako leto preventivno
pregleda delovanje obstoječega hidrantnega omrežja v občini. Novo postavljeni
hidranti se vrišejo v komunalno karto in dodajo v operativne načrte PGE.
Čez celo leto naši operativci izvajajo požarno stražo, kot jo določa Zakon o
varstvu pred požari.
Poseben poudarek dajemo značaju vsakodnevnih informacij, ki jih posredujemo
javnim občilom, predvsem pa lokalnima časopisoma. Veliko koristnih podatkov
je dostopnih tudi na naši spletni strani.

Opremljenost gasilskih enot

Opremljenost PGE v občini je določena na podlagi kategorizacije gasilskih enot
in mora biti v skladu z Merili o organiziranosti, usposobljenosti in opremljenosti
gasilskih enot. Na predlog vodstva GZ je bil izdelan Dolgoročni program razvoja
gasilstva v občini Šentjur za obdobje 2010−2020, ki ga je potrdil Občinski svet.
Ta program določa terminski plan, ki z letnim načrtom določa zamenjavo in
nakup novih gasilskih vozil, motornih brizgaln, gasilske opreme in tehnike ter
vzdrževanje in obnovo gasilskih domov. Na podlagi tega dokumenta občina
Šentjur v skladu s Pogodbo o izvajanju javne gasilske službe iz proračuna
zagotavlja vsa potrebna sredstva za realizacijo. Za nakup dodatne osebne in
skupne gasilske opreme namenja v zadnjih petih letih vsako leto dodatnih
10.000 evrov. V nekaterih PGE I. kategorije so bila ne glede na kategorizacijo
nabavljena gasilska vozila s cisterno zaradi pomanjkanja požarne in pitne vode v
njihovih požarnih rajonih. Vsako tako nabavo je potrdil župan občine. Vsa
gasilska vozila GZ so sofinancira v višini 40 % od nabavne vrednosti. Višino
vsako leto z razpisom določi GZS.
Poveljstvo GZ skrbno spremlja spremembe v tipizaciji gasilskih vozil, ki jih
predpisuje GZS, strokovne odločitve pa prepušča v obravnavo Komisiji za
tehniko. Vsakih nekaj let se organizira skupna nabava osebne in skupne
zaščitne opreme, katere uporabnost zmanjšujejo predpisi o njeni veljavnosti.
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Iz sredstev požarnega sklada RS so PGE v minulem obdobju prejela z reverzom
različno osebno in skupno gasilsko opremo.
PGE Dramlje in Lokarje je URSZR določila za izvajanje nalog portalnih gasilcev in
začela z njihovim opremljanjem ter usposabljanjem. Za potrebe usposabljanja
se je nabavila določena posebna oprema, ki se uporablja v vseh oblikah
usposabljanja tečajnikov. V minulem obdobju je na vseh gasilskih domovih
URSZR posodobila sistem alarmiranja in zamenjala vse sirene.

Slika 68: Gasilski avtomobili Občinske gasilske zveze Šentjur (Šentjur 1974)

Slika 69: Gasilski avtomobili GZ Šentjur (Slivnica 2014)

Intervencije gasilskih enot

Intervencijsko pripravljenost zagotavljajo GE v občini Šentjur in Dobje. Njihovi
izvozi so primerljivi z zahtevami v Pravilih gasilske službe. GE izvozijo na podlagi
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klica občanov v ReCO (112) in ta jih aktivira s tihim ali javnim alarmiranjem.
Glede na strokovno usposobljenost in opremljenost poveljstvo GZ zagotavlja
hitro ter učinkovito posredovanje ob raznih intervencijah. Sodelovanje s
poklicnimi kolegi in GE širšega pomena ter drugimi enotami za reševanje je
dobro in vzorno. Prav tako dobro sodelujejo GE s policijo in drugimi varnostnimi
organi.
V tabeli 14 so predstavljeni podrobni podatki o vzrokih nesreč, številu
intervencij, uporabljenih vozilih, številu gasilcev ter številu ur porabljenih na
intervencijah. Vsako leto beležimo manjše in večje požare na stanovanjskih in
gospodarskih objektih, požare v naravi ter tehnične intervencije. Največji porast
je v požarih na stanovanjskih objektih, v cestnem prometu in naravi. Novi izzivi
se pojavljajo pri reševanju ponesrečenih s helikopterjem, kjer sodelujemo v
prenosu ponesrečencev, in pri zavarovanju kraja nesreče.
Največja intervencija PGE je potekala pri požaru v naravi na gozdnatem pobočju
Bohorja, ki je trajala tri dni, v njej pa je sodelovalo preko 200 gasilcev. Brez
pomoči gozdarjev in lovcev se intervencija ne bi zaključila s takim uspehom.
Medsebojno pomoč gasilcev smo dokazali s prisotnostjo na intervencijah na
Krasu, ob poplavah v Železarni Štore in v mestu Celje, ob neurju v Slovenskih
Konjicah.
Največjo težavo v intervencijski pripravljenosti naših GE predstavljajo naravne
in druge nesreče, ki zaradi velikosti presegajo naše sposobnosti zaradi
pomanjkanja določene opreme ter določitve trajanja intervencije in časa
sanacije po nesreči.
V minulem obdobju so občino najbolj prizadele poplave, žled in plazovi (Tabela
14).
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Slika 70: Žled (2014)

Slika 71: Območje večletnih poplav v Šentjurju
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Slika 72: Plaz v Vodružu (2014)

Slika 73: Požar stanovanjske hiše (Tratna 2011)
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Slika 74: Požar stanovanjskega in gospodarskega poslopja (Črnolica 2009)

Slika 75: Gozdni požar Bohor (2008)
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Tabela 14: Pregled intervencij v obdobju med 2005 in 2015
Intervencijski dogodek
neurja
lažna obvestila in alarmi
različna vsebina za lažje določevanje pravilne šifre
drugo
poplave ob vodotokih
poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
poplave meteorne vode
plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
snegolom
prekomerna obtežba strešnih konstrukcij zaradi teže snega
toča
vetrolom
udari strel (brez požara)
žledolom
nesreče pri športnih, rekreativnih in adrenalinskih aktivnostih
delovne nesreče
reševanje obolelih (tudi helikopterski prevozi med bolnišnicami)
pogrešane osebe
prometne nesreče
stanovanjske stavbe
nestanovanjske stavbe
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
kompleksni industrijski objekti
drugi gradbeni inženirski objekti
Intervencijski dogodek
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Število
Št. interv.
intervencij enot
9
22
3
3
7
7
2
2
3
4
1
1
8
9
4
6
6
20
1
1
1
1
7
11
2
3
4
22
1
2
1
1
4
4
1
1
10
17
79
124
44
103
5
6
2
4
2
4
Število
Št. interv.

Število
gasilcev
243
15
48
11
23
2
69
56
202
12
14
96
41
206
14
6
19
12
78
1267
1243
27
36
34
Število

Število
vozil
4
0
5
1
7
1
9
5
23
1
2
9
6
25
0
2
4
1
13
12188
28141
105
3
0
Število

Trajanje
Št. interv.
intervencij ur
48,4
1292,5
2
12,8
3
27,4
3
14,7
7,3
89,2
2,8
5,6
29,4
193,7
16,7
221,7
21,1
445,7
1,6
19,2
2,1
29,4
14,3
292,2
3,4
68,3
43,3
2327,5
3,3
26,4
1,3
7,8
4,9
22,8
2,6
31,2
17,8
86,4
162,6
2842,8
127,8
2834,2
6,5
31,5
1,9
43,3
2,5
60,5
Trajanje
Št. interv.

požari na sredstvih cestnega prometa
požari na gozdnih in grmovnih površinah
požari na travniških površinah
požari na smetiščih, odlagališčih
drugi požari v naravi oziroma na prostem
požari v komunalnih in drugih zabojnikih
eksplozije v objektih
sproščanja nevarnih plinov
tehnična in druga pomoč

intervencij enot
27
45
29
726
43
57
1
80
8
12
9
9
1
1
2
3
20
21
347
1332

gasilcev
321
3322
549
441
86
45
9
12
76
8635

vozil
1642
8072
1268
98
511
11
2
3
16
52178

intervencij ur
37,9
301,1
184,2
5236,1
59,8
664,6
30,3
303
6,5
62,1
5,6
27,8
0,7
6,3
3,6
15,7
23,4
93,8
881,6
17737,3
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PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBJE
Dobje pri Planini 5b
3224 Dobje pri Planini
http://www.pgddobje.si/
gasilci.dobje@gmail.com
Leto ustanovitve

kategorija

št. članov

mladina

operat. gas.

prost. gas.

veteran

neakt. člani

1976

III.

168

79

38

35

15

1

Predsednik

Poveljnik

Tajnica

Branko Uduč, GČ

Franci Leskovšek, GČ II. st.

Helena Volasko, G

Dosedanji predsedniki, tajniki in poveljniki med leti 2005−2013:
Do leta 2008 je bil predsednik Franc Salobir, od leta 2008 dalje pa je predsednik
Branko Uduč.
Poveljnik do leta 2008 je bil Ivan Tovornik, od leta 2008 dalje pa je poveljnik
Franc Leskovšek, ml.
Do leta 2008 je bila tajnica Jožica Salobir, nato je funkcijo prevzel Janez
Leskovšek, ki ga je leta 2013 zamenjala Helena Volasko.
Podeljena poimenovanja posameznikom zaslužnih in častnih funkcij:
- 1 častni naziv predsednika,
- 2 častna člana.
 Število intervencij v obdobju od 2005 do 2015:
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Leto
Št. intervencij

2005
2

2006
1

2007
1

2008
5

2009
6

2010
4

2011
2

2012
2

2013
5

2014
5

SKUPAJ
33

V desetletnem obdobju smo gasilci PGD Dobje opravili 33 intervencij.
 Opremljenost PGE z vozili, tehniko in osebno zaščitno opremo:
-

vozilo za gašenje − gasilno vozilo GV1,
gasilno vozilo s cisterno GVC24/50,
dve motorni brizgalni,
osebna zaščitna oprema za 32 gasilcev,
šest kompletov opreme za prvo pomoč, nosila in defibrilator.

 Prostorski pogoji za delo društva
Društvo ima gasilski dom v velikosti 13 x 9 m. Z gradnjo gasilske garaže so
krajani začeli leta 1987, slavnostna otvoritev gasilskega doma pa je bila 17. 9.
1995. V domu sta dve garaži, prostori za opremo, večja dvorana, manjša
kuhinja in kletni prostori, kjer je prostor za manjše sestanke in druženja. Zaradi
prostorske stiske smo v zadnjih letih začeli razmišljati o gradnji prizidka. Z
začetnimi deli smo pričeli leta 2014. Upamo, da nam bo čim prej uspelo
realizirati načrtovani projekt in tako razrešiti naš ključni problem.
 Izobraževanje in usposabljanje po činih (2005−2015):
Naši člani se redno udeležujejo raznovrstnih izobraževanj za napredovanja in
pridobitev specialnosti. V tem obdobju je napredovalo:
- 34 gasilcev,
- 16 višjih gasilcev,
- 7 nižjih gasilskih časnikov,
- 7 časnikov.
 Specialnosti:
- 14 uporabnikov izolirnega dihalnega aparata,
- 14 specialnosti za strojnika,
- 20 uporabnikov radijskih postaj,
- 4 specialnosti za tehnično reševanje,
104

- 8 za uporabo motorne žage,
- 3 specialnosti za nevarne snovi,
- 2 informatika.
 Tekmovanja in tekmovalni uspehi (2005−2015):
- Tekmovanj se vsako leto udeleži okoli 10 ekip.
- V tem obdobju smo se udeležili tekmovanj v okviru GZ Šentjur: člani −
dvanajstkrat, članice − trikrat, mladinci − devetkrat, pionirji − enajstkrat,
pionirke − sedemkrat, veterani − petkrat, ekipa prve pomoči − trikrat.
- Vsako leto se ekipe udeležujejo horuk in drugih tekmovanj pri bližnjih
PGD.
- Mladici in pionirji se udeležujejo tekmovanj v kvizu in orientacijskih
pohodih.
O uspehih tekmovalnih ekip pa priča bogata zbirka pokalov v našem gasilskem
domu.
Člani našega društva so se udeležili tudi smučarskega tekmovanja na Golteh in
kolesarskega maratona »od gasilskega doma do gasilskega doma«.

Ostale aktivnosti
 Lastne prireditve in praznovanja:
- Vsako leto organiziramo Gasilsko noč v Dobju, ki jo začnemo s horuk vajo,
nato pa sledi prijetno druženje.
- Sodelujemo pri organizaciji številnih občinskih prireditev in praznovanj,
kot so občinski praznik, tradicionalna prireditev Pokaži kaj znaš,
materinski dan, postavljanje mlaja, postavljanje novoletne jelke in
silvestrovanje, kostanjev piknik, športna druženja, organiziramo pohode,
sodelujemo pri čistilnih akcijah …
- V mesecu požarne varnosti vsako leto organiziramo dan odprtih vrat, kjer
našim občanom razkažemo prostore in opremo ter prikažemo naše
aktivnosti. Ekipa prve pomoči pa prikaže uporabo defibrilatorja, meri
krvni tlak in sladkor.
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- Tesno sodelujemo z osnovno šolo in vrtcem, saj vsako leto izvedemo
evakuacijsko vajo in demonstriramo ravnanje ob požarnih nevarnostih.
- Vsako leto izvedemo medobčinsko vajo s sosednjimi prostovoljnimi
gasilskimi društvi, ki je običajno na stičiščih več občin.
- Na Florjanovo nedeljo skupaj z župniščem organiziramo mašo za gasilce.
 Delo mladine, članic in veteranov:
- Mladina se redno udeležuje gasilskih kvizov, orientacijskih pohodov,
tekmovanj in sodeluje na vseh prireditvah.
- Članice sodelujejo pri organizaciji prireditev in praznovanj, se udeležujejo
tekmovanj v zvezi in izven nje. Sodeluje tudi pri vseh aktivnostih komisije
za članice GZ Šentjur.
- Veterani se aktivno vključujejo v življenje društva, prav tako sodelujejo
pri pripravi prireditev in se udeležujejo tekmovanj.
 Mednarodno sodelovanje:
- Društvo prijateljuje z društvom Unterschlaisheim iz Nemčije, s katerim si
izmenjujemo strokovno znanje, saj skoraj vsako leto organiziramo
srečanja pri nas ali v Nemčiji.
- Zaradi naravnih nesreč smo navezali stike z društvom Petrovo Selo iz
Bosne. V PGD smo izvedli humanitarno akcijo za prizadete v poplavah in
zbrano osebno predali gasilskemu društvu v Petrovem Selu.
 Pomembnejši dogodki v obdobju od 2005 do 2015:
- Nakup in prevzem GV1 ter nakup motorne brizgalne (k sodobnejši
opremljenosti so pripomogli občani s prostovoljnimi prispevki, donatorji
in sponzorji).
- Izgradnja prizidka h gasilskemu domu.
 Sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v kraju:
- PGD Dobje se tesno povezuje z ostalimi društvi in organizacijami v Občini
Dobje (CZ Občine Dobje, Kulturno društvo Dobje, Športno društvo,
Lovsko društvo , Župnijski urad …). V vaje pogosto vključuje ekipo prve
pomoči CZ Dobje.
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 Drugi pomembnejši podatki o društvu in življenju v društvu:
- Prostovoljno gasilsko društvo Dobje je bilo ustanovljeno leta 1976.
Naslednje leto bomo praznovali 40 let našega obstoja.
- Zanimiv podatek je, da je kar 15 % vseh občanov Občine Dobje vključenih
v gasilsko društvo. Zelo ponosni pa smo na podmladek, saj se veliko naših
osnovnošolcev (okoli 50 %) aktivno vključuje v gasilske dejavnosti.
- Prostovoljno gasilsko društvo Dobje se zaveda, da brez močne podpore
Občine Dobje in vseh občanov ne bi bilo tako uspešno, zato se vsem
iskreno zahvaljujemo.
- Zahvaljujemo pa se tudi GZ Šentjur za odlično sodelovanje.
Ob jubileju vam iskreno čestitamo in vam tudi v prihodnje želimo veliko uspehov
ter srčnih prostovoljcev, ki predstavljajo osnovo vsake uspešne organizacije.
Člani PGD Dobje
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Slika 76: V pričakovanju gasilske maše

Slika 77: Naši gasilci na intervenciji

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRINA
Dobrina 6b
3223 Loka pri Žusmu
http://pgddobrina.gz-sentjur.si/
pgd.dobrina.hrastje@gmail.com
Leto ustanovitve

kategorija

št. članov

mladina

operat. gas.

prost. gas.

veteran

neakt. člani

1998

I. a

81

11

9

28

12

21

Predsednik

108

Poveljnik

Tajnik

Tadej Žlender, G

Hinko Drobne, NGČ I. st.

Gregor Marcen, G

Dosedanji predsedniki, tajniki in poveljniki med leti 2005−2013:
Viktor Drobne: predsednik PGD Dobrina od leta 1998 do 2008.
Tadej Žlender: predsednik PGD Dobrina od leta 2008 naprej.
Hinko Drobne: poveljnik PGD Dobrina od leta 2003 naprej.
Romana Polšak: tajnica PGD Dobrina od 2003 do 2008.
Gregor Verhovšek: tajnik PGD Dobrina od 2008 do 2011.
Gregor Marcen: tajnik PGD Dobrina od 2011 naprej.
 Podeljena poimenovanja posameznikom zaslužnih in častnih funkcij:
− Viktor Drobne: gasilsko odlikovanje III. stopnje.
− Viktor Drobne: značka za dolgoletno delo − 30 let.
− Ivan Jazbinšek: značka za dolgoletno delo − 30 let.

 Število intervencij po letih od 2005 do 2015: 4
 Opremljenost PGE z vozili, tehniko in osebno zaščitno opremo:
− VW Transporter, vozilo za prevoz oseb in opreme,
− MB Rosenbauer 8/8,
− MB Rosenbauer 2/5,
− zaščitna obleka za notranje požare: 2,
− zaščitna obleka za travniške požare: 7,
− čelade: 9.
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 Izobraževanje in usposabljanje po činih in specialnostih (2005−2015):
8 članov − čin gasilec,
2 člana – strojnik.
 Prostorski pogoji za delo društva
Samostojni gasilski dom v Dobrini.
 Tekmovanja in tekmovalni uspehi (2005−2015):
2005
Tekmovanje GZ Šentjur: ekipa pionirjev 8. mesto, mladinci 3. mesto in člani A
12. mesto.
Regijsko tekmovanje: mladinci 4. mesto.
2006
Tekmovanje GZ Šentjur: pionirji, mladinci 3. mesto, člani A 11. mesto.
Kviz mladine v Loki pri Žusmu – mladinci.
2007
Tekmovanje GZ Šentjur: ekipa članov A 7. mesto.
Mladinci 7. mesto.
2008
Tekmovanje GZ Šentjur: ekipa članov A 9. mesto in ekipa mladincev 8. mesto.
Tekmovanje v Loki pri Žusmu: ekipa članov A.
2009
Tekmovanje GZ Šentjur: ekipa članov A 9. mesto.
Mladinci 5. mesto.
2010
Tekmovanje GZ Šentjur: ekipa članov A 11. mesto in ekipa mladincev 9. mesto.
2011
Tekmovanje GZ Šentjur: ekipa članov A 14. mesto.
2012
Tekmovanje GZ Šentjur: ekipa članov A 13. mesto in člani B 13. mesto.
2013
Tekmovanje GZ Šentjur: ekipa članov A, 11. mesto.
2014
Tekmovanje GZ Šentjur: ekipa članov A, 9. mesto.
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Člani PGD Dobrina so se udeležili tudi smučarskega tekmovanja na Golteh in
kolesarskega maratona.
Ostale aktivnosti
Lastne prireditve:
 Materinski dan
PGD Dobrina je vsako drugo leto (do leta 2009) v sodelovanju s KS Loka pri
Žusmu organiziralo materinski dan. Društvo je s pomočjo učencev POŠ Loka pri
Žusmu izpeljalo kulturni program in obdarovanje žensk ob njihovem prazniku.
Po kulturnem programu pa je sledilo druženje z glasbo.
 Postavljanje mlaja
PGD Dobrina vsako leto organizira tradicionalno postavljanje mlaja. Društvo
poskrbi za smreko, prostor in opremo za postavljanje mlaja. Ob postavljanju
mlaja domači muzikanti poskrbijo za glasbo. Po končani postavitvi mlaja sledi
druženje ob hrani, pijači in dobri glasbi.
 Kostanjev piknik
Društvo v oktobru, mesecu požarne varnosti, izvede taktično gasilsko vajo. Po
končani vaji sledi pogostitev za člane PGD Dobrina in kostanjev piknik.
 Prevzem gasilskega vozila GVM
PGD Dobrina je v letu 2013 kupilo gasilsko vozilo za prevoz moštva in opreme. V
septembru 2013 je društvo izvedlo prevzem gasilskega vozila. Prireditve so se
udeležili predstavniki društev iz GZ Šentjur, podžupan občine Šentjur gospod
Robert Polnar in predstavniki KS Loka pri Žusmu. Predsednik PGD Dobrina in
podžupan občine Šentjur sta podelila zahvale vsem botrom, ki so darovali za
nakup gasilskega vozila. Po končanem uradnem delu je sledilo druženje z
ansamblom Trio Užmah.
Pomembnejši dogodki:
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-

materinski dan,
postavljanje mlaja,
tekmovanja,
taktične gasilske vaje,
kostanjev piknik,
nakup gasilskega vozila TAM (2009),
nakup gasilskega vozila VW Transporter (2013),
ureditev okolice doma v sklopu ureditev vaškega jedra v Dobrini (2011).

Sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v kraju
Uspešno sodelujemo s turističnim društvom Izviri Dobrina, Športnim društvom
Dobrina in Kulturnim društvom Dobrina. Skupaj z gasilskim društvom so to vsa
društva, ki delujejo v Dobrini. Z medsebojnim sodelovanjem se trudimo čim bolj
povezati vse krajane in sokrajane, da ohranimo vaško kolegialnost ter
vzpodbudimo k čim večji angažiranosti k sodelovanju pri družbenih aktivnostih.
Drugi pomembnejši podatki o društvu in življenju v društvu
PGD Dobrina je najmanjše samostojno prostovoljno gasilsko društvo v GZ
Šentjur in tudi edino gasilsko društvo, ki deluje v kraju brez lastne krajevne
skupnosti. V skladu s kategorizacijo 1.a se trudimo, da bi čim bolje dopolnjevali
PGD Loka pri Žusmu, ki je nosilec požarne varnosti na našem območju.
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Slika 78: Gasilski dom z vozilom

Slika 79: Prevzem vozila
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLGA GORA
Dolga Gora 50b
3232 Ponikva
http://pgddolgagora.gz-sentjur.si/
pgd.dolga.gora@gmail.com
Leto ustanovitve

kategorija

št. članov

mladina

operat. gas.

prost. gas.

veteran

neakt. člani

1986

I.

175

53

20

79

15

8

Predsednik

Poveljnik

Tajnica

Franc Arzenak, GČ II. st.

Miran Javornik, GČ I. st.

Simona Petelinšek, G

Dosedanji predsedniki, tajniki in poveljniki med leti 2005−2013:
Predsednik: Franc Arzenak od 1996 do 3. 1. 2015, od 3. 1. 2015 naprej Rajko
Kundih.
Poveljnik: Miran Javornik od 2005 naprej.
Tajnik/-ca:
- Marjan Dobnik v obdobju od 1996 do 2006.
- Simona Petelinšek od 2006 naprej.
 Število intervencij po letih (2005−2015):
Leto
Št.
int.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2
1
1
1

 Opremljenost PGE z vozili, tehniko in osebno zaščitno opremo
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PGD Dolga Gora ima vozilo za gašenje – gasilno vozilo GV-1 ter vozilo za prevoz
moštva GVM-1. V letu 2015 bomo, kakor je v načrtu in planu dela za leto 2015,
aktivno pristopili k nabavi novega vozila GV-1. Glede na razpoložljiva sredstva in
potrebe se trudimo zagotoviti osnovno opremo, tehnične naprave in osebno
zaščitno opremo, ki je potrebna za nemoteno delovanje društva.
 Prostorski pogoji za delo društva
Prostovoljno gasilsko društvo Dolga Gora je z veliko podporo članov in krajanov
ter vseh, ki so kakor koli prispevali v društvu, doseglo veliko. Ogromno truda je
bilo vloženega v izgradnjo doma in opremljenost do današnje podobe. V zadnjih
letih smo ob gasilskem domu zgradili vrtno uto, uredili igrišče in prireditveni
prostor ob igrišču, pozidali novo garažo, uredili razsvetljavo in brežine. Kupili in
uredili smo dodatno zemljišče za potrebe gasilskih vaj. Člani PGD Dolga Gora
smo upravičeno ponosni na izgled in prostorske pogoje za delo društva.
 Izobraževanje in usposabljanje po činih in specialnostih (2005−2015):
Na področju izobraževanja in usposabljanja smo aktivni skozi vsa leta, saj si
želimo imeti dobro usposobljene in izobražene člane.
Usposabljanje po specialnostih:
Leto tečaja
Tečaj

2006

2007

2008

tečaj za mentorja mladine
tečaj za poveljnika gasilskega društva
tečaj za reševalca ob nesrečah z
nevarnimi snovmi
tečaj za sodnika gasilskih in gasilskošportnih disciplin

2009

2010

2011

2012

Skupna
2013 vsota

3

3

1

1
1
4

1
1

tečaj za strojnika

3

5
1

4

tečaj za tehničnega reševalca

3

3

tečaj za uporabnika dihalnega aparata

1

1

3

17

4

7

tečaj za uporabnika radijskih postaj
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z
motorno žago
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje
notranjih požarov modul A

14
1

1

usposabljanje za informatiko
Skupna vsota

2

1

1

1

2

19

2

10

1

2
4

11

2

2

1

48
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Usposabljanje po činih:
Leto tečaja
Tečaj
nadaljevalni tečaj za gasilca

2006 2008 2009 2010 2013 2014 Skupna vsota
12

2

15

osnovni tečaj za gasilca

2

tečaj za vodjo enot

2

2

tečaj za vodjo enote

4

4

tečaj za vodjo skupine
Skupna vsota

2

3

14

3

18

29
20

5
8

2

18

15

60

 Tekmovanja in tekmovalni uspehi (2005−2015)
Vsa leta se člani društva redno udeležujejo občinskih tekmovanj GZ Šentjur v
vseh starostnih kategorijah. Tekmovanja se udeležijo ekipe pionirjev,
mladincev, članic in članov. Ekipe vsako leto pokažejo dobro pripravljenost in
po najboljših močeh zastopajo društvo. Člani se redno udeležujejo tudi
meddruštvenih tekmovanj v gasilski zvezi in izven nje. Pripravljenost
tekmovalcev, volja in športna sreča pogojujejo rezultate, ki iz leta v leto nihajo.
V prvih letih gasilstva v Dolgi Gori so bili člani zelo navdušeni nad izjemnimi
dosežki, tako da se je vadilo tudi ponoči. Z menjavo generacij in pridobljenimi
izkušnjami pa lahko rečemo, da so rezultati vedno boljši.
Nekaj boljših rezultatov:
Leta 2006 so članice A na občinskem tekmovanju v Šentjurju dosegle 3. mesto,
na društvenem tekmovanju na Zbelovem smo dosegli 2. mesto, v Lokarjah 3.
mesto.
Leta 2007 so se na občinskem tekmovanju v Šentjurju odlično izkazale članice
ekipe A in članice ekipe B ter oboje zasedle 2. mesto in se udeležile tudi
regijskega tekmovanja. Regijskega tekmovanja so se v tem letu udeležili tudi
pionirji in postali regijski prvaki ter se tako udeležili državnega tekmovanja. Leta
2008 so na občinskem tekmovanju pionirji dosegli 2. mesto, članice A odlično 1.
mesto, članice B pa 2. mesto.
V letu 2011 so pionirji na občinskem tekmovanju dosegli 1. mesto in se tako
ponovno uvrstili na regijsko tekmovanje.
V letu 2012 smo na meddruštvenem tekmovanju v Lokarjah dosegli 1. mesto, v
Šmarju pri Jelšah pa 3. mesto.
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V letu 2013 so na občinskem tekmovanju dosegle pionirke 1. mesto in se
uvrstile na regijsko tekmovanje. Istega leta so na tekmovanju na Svetem
Štefanu pionirji dosegli 2. mesto. V letu 2014 je ekipa pionirk na občinskem
tekmovanju v Šentjurju dosegla odlično 1. mesto.
Redno se udeležujemo meddruštvenega tekmovanja »Slovenija – Avstrija«. V
letih 2008, 2010 in 2014 smo na meddruštvenem tekmovanju »Slovenija –
Avstrija« dosegli 1. mesto, leta 2011 in 2013 pa odlično drugo mesto.
S pionirji in mladinci smo se redno udeleževali mladinskih kvizov, pohodov in
srečanj. Tudi na tem področju smo večkrat dosegali zelo dobre rezultate: leta
2008 so ekipe pionirjev na občinskem kvizu pokazale odlične rezultate in
zasedle 1., 2. in 3. mesto ter se tako uvrstile na regijsko tekmovanje. Leta 2009
je mladinska ekipa osvojila zlato priznanje na orientacijskem pohodu v Šentjurju
in se uvrstila na regijsko tekmovanje. V istem letu smo se udeležili kviza v Dobju
s štirimi ekipami in dve ekipi sta osvojili prvo mesto, ena drugo mesto in s tem
uvrstitev na regijsko tekmovanje. Tudi v letu 2012 smo se z našim podmladkom
udeležili kviza, kjer so mladinci dosegli 3. mesto in se tako uvrstili na regijski
kviz. Leta 2013 je občinski kviz gasilske mladine organiziralo naše društvo. Naše
ekipe so se dobro odrezale in kar s tremi ekipami smo odšli na regijskega. V letu
2014 so se pionirji in pionirke udeležili tekmovanja gasilske mladine v Šentjurju.
Naši ekipi sta se ponovno odlično odrezali, saj so pionirke dosegle 1., pionirji pa
2. mesto. Gasilskega kviza mladine, ki je v letu 2014 potekal v PGD Loka pri
Žusmu, so se udeležile tri ekipe pionirjev in zasedle 1., 2. in 4. mesto. V
nadaljevanju so na regijskem kvizu pionirke dosegle odlično tretje mesto.
Ostale aktivnosti
 Lastne prireditve in praznovanja
PGD Dolga Gora vsako leto v začetku meseca julija organizira tradicionalno
prireditev Srečanje muzikantov na Dolgi Gori. Ta prireditev je precej odmevna,
saj privabi obiskovalce iz celotne Občine Šentjur in tudi ostalih, sosednjih občin.
Prireditev in druženj, ki jih organizira PGD ali kjer PGD sodeluje pri organizaciji,
je več, tako je npr. konec meseca marca prireditev ob dnevu žena, ki poteka
vsako leto v dvorani gasilskega doma. Organiziranih je več pohodov med letom,
kjer sodeluje tudi PGD: pohod ob dnevu žena v mesecu marcu, pohod na
Ljubično v mesecu aprilu, v mesecu maju tradicionalni dolgogorski pohod po
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obronkih Dolge, Zbelovske in Sladke Gore in v mesecu decembru pohod k
polnočnici na Sladko Goro. Tradicionalna so postala tudi druženja ob
postavljanju klopotca, podiranju klopotca in kresovanje.
Ponosni smo na naše tradicionalne prireditve in pohode, ki se jih vsako leto
krajani in tudi drugi z veseljem udeležujejo.
 Delo mladine, članic in veteranov
Vsi člani se vestno udeležujejo vaje ob mesecu požarne varnosti in ekskurzij.
Članice PGD Dolga Gora so zelo aktivne. Redno se udeležujejo rednega letnega
občnega zbora društva in tudi občnega zbora žensk, ki ga organizira Komisija za
članice GZ Šentjur. Udeležujejo se izletov in strokovnih ekskurzij, sodelujejo v
mesecu požarne varnosti, udeležujejo se predavanj Draga Jančiča, slavnostnih
parad, gasilskih pogrebov, občnih zborov, pohodov ter tekmovanj. Vsako leto
se udeležijo občinskega gasilskega tekmovanja in občasno tudi meddruštvenih
tekmovanj v gasilski zvezi in izven nje. Redno in vestno sodelujejo pri
prireditvah, katerih organizator ali soorganizator je PGD. Skrbijo tudi za
izobraževanje svojih članic. Občina Šentjur že nekaj let izbira prostovoljce, ki s
svojim osebnim prizadevanjem in prostovoljnim delom nesebično prispevajo h
kvalitetnejšemu življenju občank in občanov. V letu 2008 je članica našega
društva prejela naziv »Prostovoljka Občine Šentjur«, na kar smo zelo ponosni.
V PGD Dolga Gora aktivno sodelujejo tudi mladi člani društva. Trudimo se, da bi
jih k delu in sodelovanju privabili čim več. Ekipe pionirjev in mladincev se redno
in vestno udeležujejo tekmovanj, vsako leto sodelujejo na občinskem gasilskem
tekmovanju, večkrat pa se udeležijo tudi meddruštvenih tekmovanj v gasilski
zvezi in izven nje. Udeležujejo se piknikov, pohodov in prireditev v društvu, kjer
tudi aktivno sodelujejo. Z veseljem se udeležujejo srečanj gasilske mladine,
kvizov, kjer dosegajo odlične rezultate in velikokrat posegajo po samem vrhu.
Nekateri naši mlajši člani so se z veseljem udeležili tudi tabora gasilske mladine
v Osilnici.
Člani komisije za veterane GZ Šentjur se redno udeležujejo sej, kjer
obravnavajo aktualne teme in podajajo svoja mnenja ter predloge. Veterani v
našem društvu se redno udeležujejo strokovnih ekskurzij in izletov, parad,
proslav, občnih zborov, pohodov in gasilskih pogrebov. Redno in vestno
sodelujejo pri prireditvah, ki jih organizira ali soorganizira PGD.
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 Mednarodno sodelovanje
Člani PGD Dolga Gora se vsako leto udeležijo meddruštvenega obmejnega
tekmovanja »Slovenija – Avstrija«, kjer velikokrat zelo uspešno zastopajo
društvo.
 Pomembnejši dogodki:
- V letu 2005 smo postavili uto ob gasilskem domu. Istega leta smo
organizirali prvi pohod po obronkih Dolge, Zbelovske in Sladke Gore, ki je
postal tradicionalen in se ga v večjem številu ljubitelji pohodništva
udeležujejo še danes.
- V letu 2006 smo pričeli aktivnosti za nakup nove motorne brizgalne, ki smo
jo prevzeli v mesecu oktobru, ko smo proslavili tudi 20. obletnico društva.
- Leta 2007 smo postali lastniki dodatne parcele, namenjene gasilskim vajam.
- V letu 2009 smo uredili garažo v novem delu doma in pričeli s sanacijo
sanitarij v zgornjih prostorih. Dela so bila dokončana v letu 2010.
- V letu 2010 so se pričele aktivnosti za nabavo prapora, ki smo ga ponosno
prevzeli v mesecu maju 2011. Na prapor smo zelo ponosni, saj ga krasi 33
trakov in več kot 100 žebljičkov. V mesecu maju smo prevzeli avtomobil za
prevoz moštva GVM 1. V letu 2011 smo povečali tudi prostor za piknike in
usposobili hladilno komoro.
- V letu 2012 smo se lotili sanacije opornega zidu in stopnice ob gasilskem
domu obložili s kamnom, da so dobile lepši izgled. Leta 2012 smo začeli z
izgradnjo nove garaže za GVM 1. Istega leta smo na poligonu za gasilske
vaje postavili leseno uto za orodje in uredili razsvetljavo. Julija 2012 je bila
tradicionalna, že dvajseta prireditev Srečanje muzikantov na Dolgi Gori, ki je
bila tako kot vsako leto tudi to leto uspešno izvedena.
- Leta 2013 smo pričeli z deli za razširitev igrišča in postavili osnove za
balinišče. Na prireditvi Srečanje muzikantov na Dolgi Gori smo v tem letu
gostili Modrijane in privabili veliko obiskovalcev.
- V letu 2014 smo dokončno uredili poligon za vaje, do koder smo napeljali
vodo in elektriko. Začele so se priprave za nakup novega vozila GV1, ki ga
nameravamo nabaviti v letu 2015.
 Sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v kraju
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PGD Dolga Gora zelo dobro sodeluje z ostalimi društvi in organizacijami v kraju:
Turistično društvo, Kulturno-umetniško društvo Trta Dolga Gora, Krajevna
skupnost Dolga Gora, Kolesarsko društvo Atom. Člani in krajani smo
medsebojno dobro povezani. Dobro pa je sodelovanje tudi z ostalimi društvi v
Občini Šentjur in društvi v sosednjih občinah.

Slika 80: Gasilski dom

Slika 81: Člani A in B na tekmovanju v Avstriji
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DRAMLJE
Dramlje 7
3222 Dramlje
www.pgddramlje.si
pgd.dramlje@gmail.com
Leto ustanovitve

kategorija

št. članov

mladina

operat. gas.

prost. gas.

veteran

neakt. člani

1928

II.

117

54

34

22

7

0

Predsednik

Poveljnik

Tajnik

Florjan Golčman, GČ I. st.

Franc Zdolšek, GČ I. st.

Tomaž Lavbič, VG

Dosedanji predsedniki, tajniki in poveljniki med leti 2005−2013:
Predsednika: Janko Rupnik, od 2005 do 2008; Florjan Golčman od 2008 naprej.
Poveljnika: Pavel Zdolšek, od 2005 do 2008; Franc Zdolšek od 2008 naprej.
Tajnik: Matija Križnik, od 2005 do 2013.
Izobraževanje in usposabljanje po činih (2005−2015):
leto usposabljanja

vrsta usposabljanja
2006
nadaljevalni tečaj za gasilca

2008

2009

2

2010

2011

7

6

2012

2014

skupna vsota

2

17

osnovni tečaj za gasilca

7

tečaj za vodjo enot

1

1

1

5

tečaj za vodjo enote

4

tečaj za vodjo skupine

1

2

skupna vsota

7

2

8

2013
3

3
9

7

14

3

3

18

6

12

8

53
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Izobraževanje in usposabljanje po specialnostih (2005−2015):
leto usposabljanja
vrsta tečaja
2005

2006

2007

2

1

1

obnovitveni tečaj uporabnika
dihalnega aparata
obnovitveno usposabljanje za
delo s helikopterjem
tečaj za bolničarja
tečaj za mentorja mladine
tečaj za pionirja
tečaj za reševalca ob nesrečah
z nevarnimi snovmi
tečaj za strojnika
tečaj za tehničnega reševalca
tečaj za uporabnika dihalnega
aparata
tečaj za uporabnika radijskih
postaj
tečaj za usposabljanje gasilcev
za delo z motorno žago
tečaj za usposabljanje gasilcev
za gašenje požarov v naravi
usposabljanje za delo s
helikopterjem
usposabljanje za informatiko
skupna vsota

2008

2009

2010

2012

3

1

2013

2014

skupna
vsota

2

10

2
1

1

2
3
2
1

1
2

1
3
2

3
8
3

6
3

1

1

1

2

4

3
2

3

7

14

3

2
9

6

4

1
1

7

8

11

9

10

3

8

7

7

4
1
20

6
2
77

Število intervencij (2005–2015):
Leto
Število
intervencij

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

SKUPAJ

1

2

5

8

6

2

3

6

7

13

53

Opremljenost PGE:
GVC 24/50, GV-1 po tipizaciji GZS, motorni brizgalni ZIEGLER 8/8 in TOHATSU
8/8.
Vsa ostala osebna zaščitna oprema in oprema v vozilih je po tipizaciji gasilske
zveze Slovenije, ki jo potrebujemo kot društvo II. kategorije.
Prostorski pogoji za delo društva so slabi, in to predvsem zaradi prostorske
utesnjenosti. Na slabšo motiviranost vpliva predvsem problem lastništva. Kljub
temu da smo ogromno vložili v obnovo doma in se obnašamo kot dober
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gospodar, je po 24-ih letih KS Dramlje še vedno 100 % lastnik. Verjamemo, da
se bo z novim vodstvom KS zadeva uredila, kajti pogovori že tečejo v pravo
smer.
Tekmovanja in tekmovalni uspehi (2005–2015):
Na občinskih tekmovanjih v gasilsko-športnih disciplinah sodelujemo z najmanj
petimi ekipami, z mladino pa še na kvizih in gasilskih orientacijah. Vsaj ena
ekipa sodeluje na meddruštvenih tekmovanjih v GZ Šentjur in izven nje. Na
občinskem nivoju smo tudi po rezultatih zelo uspešni, saj smo se velikokrat v
različnih kategorijah uvrščali med dobitnike pokalov. Izpostavili pa bomo naše
člane B, ki so bili več let zapored najboljši v GZ Šentjur.
Ostale aktivnosti
Delo mladine, članic in veteranov
Mladina se udeležuje vsakoletnih tekmovanj v gasilsko-športnih disciplinah in
kvizih ter sodelujejo pri ostalih aktivnostih v društvu. Članice se prav tako
udeležujejo tekmovanj in izobraževanj ter so nepogrešljive na prireditvah in pri
drugih aktivnostih v društvu. Veterani pa so se po nekaj letih premora ponovno
udeležili tekmovanj v GZ Šentjur in izven nje, poleg tega pa sodelujejo tudi pri
ostalih aktivnostih.
Pomembnejši dogodki med leti 2005−2015
Pomembnejši dogodek je bil v letu 2008, ko smo praznovali 80-letnico
delovanja društva. Imeli smo tudi močan investicijski cikel, ki smo ga lahko
realizirali predvsem zaradi donatorstva naših krajanov. Kupili smo novo vozilo
GV1 IVECO, novo motorno brizgalno MB 8/8 TOHATSU, zamenjali popolnoma
dotrajano streho, montirali dvoje avtomatsko delujočih vrat na garaži, nabavili
nov kompresor, zamenjali vso opremo v pisarni ter še drugo, npr. nabava
uniform in zimskih plaščev. Prebarvali smo opaž in stavbno pohištvo,
prepleskali vse notranje prostore, na steni doma izdelali sliko našega patrona, v
spodnjih prostorih pa temeljito obnovili sanitarije in izdelali mini kuhinjo.
Sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v kraju
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Smo najstarejše aktivno društvo v kraju in dobro sodelujemo z vsemi ostalimi
društvi v kraju kakor tudi s šolo in vrtcem. Zelo dobro sodelujemo tudi z
gasilskimi društvi izven naše gasilske zveze, in sicer s PGD Ljubečna, Vojnik in
Žiče. Z njimi vsako leto izvedemo vsaj eno skupno vajo. Tradicionalno vsako leto
postavimo mlaj, organiziramo tekmovanje v hitri mokri vaji in veselico.
Organiziramo družabna srečanja, in sicer izlete ter piknike. Leto pa zaključimo z
razdeljevanjem koledarjev in damo piko na »i« s kolinami.

Slika 82: Skupinska slika po tekmovalnih uspehih na tekmovanju GZ Šentjur
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Slika 83: Zbor gasilcev po vaji v Zgornjih Slemenah pod Konjiško goro, na kateri so sodelovala
društva iz štirih zvez, in sicer PGD Ljubečna − GZ Celje, PGD Vojnik − GZ Vojnik - Dobrna, PGD
Žiče – GZ Slovenske Konjice in organizator PGD Dramlje − GZ Šentjur.
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KALOBJE
Kalobje 20
3233 Kalobje
http://pgdkalobje.gz-sentjur.si/
pgd.kalobje@gmail.com
Leto ustanovitve

kategorija

št. članov

mladina

operat. gas.

prost. gas.

veteran

neakt. člani

1967

I.

116

32

26

43

7

8

Predsednik

Poveljnik

Tajnik

Anton Močnik, VG

Franc Trupej, GČ I. st.

Dejan Hribernik, GČ

Dosedanji predsedniki, tajniki in poveljniki med leti 2005−2013:
Predsednik od leta 2005 do 2008 Franc Blatnik, med leti 2008 in 2012 Vojko
Hribernik, naprej pa Anton Močnik.
Poveljnik od leta 2005 do 2008 Vojko Hribernik, naprej pa Franc Trupej.
Tajnik od leta 2005 naprej Dejan Hribernik.
 Število intervencij po letih (2005−2015): 26 intervencij.

 Opremljenost PGE z vozili, tehniko in osebno zaščitno opremo:
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Naziv opreme
priklopnik s prenosno mb.
kombinirano vozilo gv-1
avtocisterna GVC 16/50 1+2-MAN
dihalni izolirni aparat
komplet zaščitnih oblek
zaščitni škornji
gasilska zaščitna čelada
podkapa (nomex)
zaščitne rokavice
plašč
zaščitni delovni pas
delovna mladinska obleka

Količina
1
1
1
2
19
19
22
2
10
10
9
20

 Prostorski pogoji za delo društva
Gasilski dom z dvema garažama in veliko dvorano, ki je namenjena za
razne sestanke oziroma srečanja. Okolica gasilskega doma nam služi za
vaje, prireditve ipd.
 Izobraževanje in usposabljanje po činih in specialnostih (2005−2015):
o Leto 2006 – tečaj za vodjo enot − 4 člani.
o Leto 2007 − tečaj za uporabnika radijskih postaj – 4 člani.
o Leto 2007 − tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin
– 1 članica.
o Leto 2008 − usposabljanje za informatiko – 1 članica.
o Leto 2009:
 osnovni tečaj za gasilca – 14 članov,
 tečaj za vodjo enot – 4 člani,
 tečaj za mentorja mladine – 2 člana.
o Leto 2010:
 nadaljevalni tečaj za gasilca – 15 članov,
 tečaj za strojnika – 2 člana.
o Leto 2012:
 tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin – 1
član,
 tečaj za vodjo skupine – 9 članov,
 tečaj za uporabnika radijskih postaj – 4 člani,
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 tečaj za uporabnika dihalnega aparata – 3 člani.
o Leto 2013 – tečaj za strojnika – 1 član.
o Leto 2014:
 tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago – 1
član,
 Tečaj za vodjo enot – 1 član.
 Tekmovanja in tekmovalni uspehi (2005−2015)
Vsako leto se udeležimo občinskega tekmovanja GZ Šentjur. Tekmovanja
se udeležujemo s povprečno 7 ekipami, poleg občinskega tekmovanja pa
se udeležujemo še meddruštvenih tekmovanj. Vsako leto dosežemo več
uspehov, sploh članice ter mladina.
Ostale aktivnosti

-

Lastne prireditve in praznovanja:
tekmovanje in veselica,
tradicionalno kresovanje in postavitev mlaja,
Florjanova maša.

 Delo mladine, članic in veteranov
Pionirji in mladinci se udeležujejo tekmovanj, kvizov, sodelujejo pa tudi pri
raznih aktivnostih, ki se dogajajo v društvu. Prav tako tudi članice in
veterani.
 Pomembnejši dogodki med leti:
- tekmovanje – prirejamo tekmovanje v mokri vaji (7) in v izvedbi suhe
vaje (9),
- tradicionalno kresovanje in postavitev mlaja,
- Florjanova maša – po vojni je bila organizirana prva maša v čast sv.
Florjanu prav na Kalobju,
- sladko ime – sodelovanje z župniščem Kalobje.
 Sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v kraju
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Društvo ima dobre odnose z vsemi organizacijami v kraju, še posebej s KS
Kalobje.

Slika 84: Vaja operativne enote

Slika 85: Meddruštveno tekmovanje na Kalobju
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKA PRI ŽUSMU
Loka pri Žusmu 13
3223 Loka pri Žusmu
http://pgdloka.gz-sentjur.si/
pgdloka@gz-sentjur.si
Leto ustanovitve

kategorija

št. članov

mladina

operat. gas.

prost. gas.

veteran

neakt. člani

1932

II.

118

39

42

33

3

1

Predsednik

Poveljnik

Tajnica

Bernard Zeme, VGČ I. st.

Darko Mikša, VGČ I. st.

Jožica Zeme, GČ I. st.

Dosedanji predsedniki, tajniki in poveljniki med leti 2005-2013:
PREDSEDNIKI
Martin Žlender (1998–2007)
Darko Mikša (2007–2013)
Bernard Zeme (2013–…)

TAJNIKA
Franc Cvirn (1998–2008)
Jožica Zeme (2008–…)

POVELJNIKI
Bernard Zeme (1998–2008)
Aleksandar Milenkovid (2008)
Aleš Gobec (2009–2014)
Darko Mikša (2014–…)

Statistični podatki
 Podeljena poimenovanja posameznikom zaslužnih in častnih funkcij:
Častni predsednik društva Bernard Zeme, st.
 Število intervencij po letih (2005−2015):
Leto
2008
Število
5
intervencij

2009
5

2010
2

2011
4

2012
11

2013

2014

5

 Opremljenost PGE z vozili, tehniko in osebno zaščitno opremo:
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10

- vozila: AC 16/50 MAN in GVM MERCEDES SPRINTER,
- MB 8/8 Rosenbauer FOX III in MB 6/8 Rosenbauer, MB 3/6 ILO (letnik
1932).
vrsta opreme

število

delovna obleka

38

gasilska zaščitna obleka

22

gasilska zaščitna čelada

39

gasilski zaščitni škornji

23

gasilske zaščitne rokavice

22

gasilski pas

30

izolirni dihalni aparat

6

svetilka

4

reševalna vrv

3

gasilska sekira

4

 Prostorski pogoji za delo društva
Po katastrofalnem potresu leta 1974 je bilo društvo primorano zgraditi nov
gasilski dom, ki smo ga prevzeli leta 1979 v velikosti, kakršna je še danes. V
pritličju je večja garaža za orodje in garderobo, sejna soba, kurilnica in
toaletni prostori. V zgornjem delu je dvorana z odrom, kuhinja in stranišče.
Leta 2008 smo z novo kritino prenovili streho, leta 2009 zamenjali garažna
vrata in postavili nadstrešek ob gasilskem domu, leta 2010 prenovili garažo
ter dostopne poti k dvorani in sejni sobi, leta 2014 smo zamenjali vsa okna
na gasilskem domu. Želja vodstva v bližnji prihodnosti je energetska
sanacija objekta.
 Izobraževanje in usposabljanje po činih (2005−2015):
Vrsta usposabljanja

2009

2010

2011

nadaljevalni tečaj za gasilca

2005

15

7

3

25

osnovni tečaj za gasilca

25

1

3

29

1

3

tečaj za člane višjih poveljstev

2006

1

tečaj za vodjo enot

1
1

tečaj za vodjo enote

2

tečaj za vodjo skupine

1

Skupna vsota

1

3

2012

3

2014 Skupna vsota

1

1
43

5
3

8

7

10

4

15

13

5

80

 Izobraževanje in usposabljanje po specialnostih (2005−2015):
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Vrsta usposabljanja
obnovitveni tečaj
uporabnika dihalnega
aparata
obnovitveno
usposabljanje za delo
s helikopterjem

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

3

1

2

1

2
2

1

3
1

1

2

2

2

3

3
1

2

3

3

2
5

6

1

3
5

4
1

2

1

2

1

5

3

13

2

3
1

5

14

2
1

3
1

6

2

2

1

8
11

6

 Tekmovanja in tekmovalni uspehi (2005−2015)
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Skupna
2014 vsota

2

tečaj za vodja čolna
usposabljanje za delo
s helikopterjem
usposabljanje za
informatiko
Skupna vsota

2013

5

1

tečaj za predavatelja
tečaj za reševalca ob
nesrečah z nevarnimi
snovmi
tečaj za sodnika
gasilskih in gasilskošportnih disciplin
tečaj za strojnika
tečaj za tehničnega
reševalca
tečaj za uporabnika
dihalnega aparata
tečaj za uporabnika
radijskih postaj
tečaj za usposabljanje
gasilcev za delo z
motorno žago
tečaj za usposabljanje
gasilcev za gašenje
notranjih požarov
modul A
tečaj za usposabljanje
gasilcev za gašenje
notranjih požarov
modul B

2012

5

tečaj za bolničarja
tečaj za inštruktorja
tečaj za mentorja
mladine
tečaj za poveljnika
gasilskega društva

2011

1

6

3
11

10

70

Društvo je bilo v vseh teh letih zelo aktivno in uspešno na različnih gasilskošportnih tekmovanjih. Občinskih tekmovanj smo se vsa leta udeleževali s 4
članskimi in 2 do 3 mladinskimi ekipami. Vse ekipe so dokazovale veliko
gasilsko-športnega znanja in spretnosti, saj so dosegale izjemne rezultate.
Od leta 2005 do leta 2014 so ekipe v 57 tekmovalnih nastopih dosegle
skupno kar 29 prvih mest. Tako so se ekipe mnogokrat udeležile regijskih
tekmovanjih, pa tudi državnih. Posebno je potrebno omeniti ekipo članic B,
ki so se v tem obdobju državnega tekmovanja udeležile kar trikrat. Na
tekmovalnem področju pa je tako za naše društvo kot celotno GZ Šentjur
odmevno leto 2014, saj so se kar 4 ekipe našega društva udeležile
državnega tekmovanja, in sicer pionirji, mladinke, mladinci in članice A. Prav
vse ekipe so na tem državnem tekmovanju osvojile zlato značko Matevža
Haceta.
2005
Pionirke
Pionirji
Mladinke
Mladinci
Članice A
Članice B
Člani A
Člani B

/
3.
/
?
1.
1.
/
?

2006
/
1.
/
2.
?
1.
/
2.

2007
1.
9.
/
3.
1.
3.
/
4.

2008
1.
6.
/
/
3.
3.
6.
1.

2009
1.
1.
/
/
1.
1.
1.
2.

2010
/
1.
/
/
3.
2.
4.
1.

2011
/
3.
/
/
1.
1.
1.
4.

2012
/
1.
1.
/
1.
1.
8.
6.

2013
/
2.
1.
1.
1.
1.
4.
2.

2014
/
2.
2.
1.
1.
1.
14.
2.

Mladinske ekipe so se redno udeleževale občinskih kvizov in tekmovanj v
orientaciji, na katerih so dosegale takšne uspehe, da so se v obeh veščinah
uvrščale tudi na regijska tekmovanja. Leta 2006 se je ekipa pionirjev uvrstila
tudi na državni kviz. Članske ekipe so poleg udeležbe na občinskih tekmovanjih
aktivne tudi na meddruštvenih gasilskih tekmovanjih, kjer prav tako dosegajo
izjemne rezultate. Vredno je omeniti, da so članice A v tem obdobju v trajno
last osvojile dva prehodna pokala, kar pomeni, da so tri leta zapored v
Podčetrtku in na Svetem Štefanu osvojile prvo mesto.
Ostale aktivnosti
 Lastne prireditve in praznovanja
Leta 2007 je društvo pripravilo prireditev ob praznovanju 75. obletnice
delovanja društva, na katerem je bilo prevzeto novo gasilsko vozilo za
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prevoz moštva (GVM). Leta 2012 je potekalo odmevno praznovanje 80.
obletnice delovanja društva s prevzemom AC 16/50 in zabavo z Modrijani.
Na tej zabavi je bilo prisotnih preko 4000 ljudi, tako da je loška dolina
»pokala po šivih«. Društvo je v tem obdobju priredilo tudi več
meddruštvenih tekmovanj z zabavo in tekmovanj mladine. Zadnja leta smo
v sodelovanju s KS Loka pri Žusmu prirejali tudi silvestrovanje na prostem.
 Delo mladine, članic in veteranov
V društvu aktivno delujejo ekipe pionirjev, mladink in mladincev, ki se redno
udeležujejo občinskih gasilskih tekmovanj, gasilskih kvizov in tekmovanj v
orientaciji ter dosegajo izjemne rezultate. Redko se zgodi, da se ne uvrstijo
na tekmovanje na regijskem nivoju. Zanje je posebej pomembno leto 2014,
saj so se vse tri ekipe udeležile državnega gasilskega tekmovanja in osvojile
zlate značke Matevža Haceta. Poleg tekmovanj so se udeleževali pohodov in
taborov, ki so bili organizirani na nivoju celotne GZ Šentjur.
Zelo aktivni in uspešni na občinskih ter meddruštvenih gasilskih
tekmovanjih sta bili tudi dve ekipi članic. Članice B so si kar trikrat priborile
vstop na državno tekmovanje, v letu 2014 pa tudi članice A. V društvu so se
članice udeleževale rednih sestankov in tako prispevale k sprejemanju
odločitev o delovanju društva, sodelovale pri organizaciji različnih
dogodkov, se udeleževale strokovnih ekskurzij, samostojno pripravile in
izvedle vaje v mesecih požarne varnosti ter se tudi strokovno izobraževale
in usposabljale. Na nivoju GZ Šentjur so se redno udeleževale pohodov,
srečanj in strokovnih ekskurzij.
 Pomembnejši dogodki
Leta 2007 je bil pomembnejši dogodek praznovanje 75. obletnice delovanja
društva s prevzemom novega vozila za prevoz moštva (GVM), leta 2012
praznovanje 80. obletnica delovanja društva s prevzemom AC 16/50, leta
2014 nakup nove MB 8/8 Rosenbauer Fox III ter udeležba štirih ekip na
državnem tekmovanju v Ormožu in prejem zlatih značk Matevža Haceta.
 Sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v kraju
Društvo dobro sodeluje s sosednjimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, s KS
Loka pri Žusmu in POŠ Loka pri Žusmu. Vsako leto s PGD Sveti Štefan, PGD
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Pristava pri Mestinju in PGD Dobrina izvedemo skupno vajo v mesecu
požarne varnosti. S PGD Sveti Štefan sodelujemo pri postavljanju mlaja na
Svetem Štefanu in v Loki pri Žusmu. V sodelovanju s POŠ Loka pri Žusmu
vsako leto izvedemo vajo evakuacije v mesecu požarne varnosti. Zadnja leta
skrbimo tudi za čisto okolico in košnjo trave v centru Loke pri Žusmu.
 Drugi pomembnejši podatki o društvu in življenju v društvu
Zavedamo se, da je za uspešno delovanje prostovoljnega društva
pomembno redno strokovno izobraževanje in usposabljanje članov, dobra
organiziranost, ki jo skušamo zagotavljati na podlagi rednih sestankov
članov društva, dobri medsebojni odnosi med člani, ki jih vzpostavljamo na
strokovnih ekskurzijah in na ostalih druženjih, ki jih prirejamo v zahvalo
članom za njihov trud. Dobre medsebojne odnose ohranjamo tudi s
sosednjimi prostovoljnimi gasilskimi društvi in PGD Radlje ob Dravi, s
katerim smo podpisali tudi listino o pobratenju.
Ob častitljivem jubileju, 60. obletnici GZ Šentjur, vam čestitamo, se iskreno
zahvaljujemo za vso pomoč in si želimo dobrega sodelovanja tudi v prihodnje.
Člani PGD Loka pri Žusmu

Slika 86: Mladina na državnem tekmovanju v Ormožu.
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Slika 87: Članice A na državnem tekmovanju v Ormožu.

Slika 88: Člani PGD Loka pri Žusmu ob 80-letnici društva
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKARJE
Dole 11
3230 Šentjur
www.pgdlokarje.gz-sentjur.si
pgd.lokarje@gmail.com
Leto ustanovitve

kategorija

št. članov

mladina

operat. gas.

prost. gas.

veteran

neakt. člani

1900

II.

147

58

48

29

12

0

Predsednik

Poveljnik

Tajnica

Jože Županc, VGČ II. st.

Franc Korenjak, GČ II. st.

Breda Županc, VG

Dosedanji predsedniki, tajniki in poveljniki med leti 2005-2013:
- Predsedniki: Jožef Gajšek (do 2008).
- Poveljniki: Robert Slomšek (do 2007), Jožef Vrečko (od 2007 do 2008).
- Tajniki: Brane Planinšek (do 2008).
Izobraževanja po specialnostih in činih:
Zap.
Št.
1.

Usposabljanje
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul
A

Število
tečajnikov
4

2.

tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago

5

3.

tečaj za strojnika

9

4.
5.

tečaj za uporabnika dihalnega aparata
obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata

6
11
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6.

tečaj za uporabnika radijskih postaj

20

7.

tečaj za inštruktorja radijskih postaj

1

8.

tečaj za tehničnega reševalca

6

9.
10.

tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin

4
2

11.

tečaj za bolničarja

1

12.

usposabljanje za informatiko

1

13.

tečaj za mentorja mladine

1

14.
15.
16.
17.
18.
19.

tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi
osnovni tečaj za gasilca
nadaljevalni tečaj za gasilca
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo enote
tečaj za vodjo enot
SKUPAJ TEČAJNIKI

1
20
20
10
2
4
128

Opremljenost z vozili, tehniko in osebno zaščitno opremo
Društvo razpolaga z naslednjimi vozili: GVC16/25, GV1 in GM. Vsa vozila so
znamke Mercedes Benz.
Leta 2011 je bila nabavljena nova motorna brizgalna, znamke Rosenbauer Fox.
Društvo razpolaga tudi s potrebno osebno in skupno zaščitno opremo.
Prostorski pogoji
Društvo ima sedež v Dolah, kjer je gasilski dom, zgrajen leta 1985. V zadnjih
letih so bila opravljena številna obnovitvena dela, s katerimi smo v društvu
izboljšali pogoje za delo.
Intervencije
Leto
Število
intervencij

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3

6

3

4

12

4

3

6

7

23

Tekmovalni uspehi
Tekmovalne ekipe so na gasilskih tekmovanjih GZ Šentjur dosegle številne lepe
uspehe. Vsako leto se tega tekmovanja udeleži večje število ekip. V tabeli so
prikazani najboljši rezultati po posameznih kategorijah.
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Leto/
tekmovalne
enote
Pionirji
Pionirke
Mladinke
Mladinci
Članice A
Člani A
(A1 in A2)
Člani B
Veteranke

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3.
3.
1.

3.
3.

3.
3.
3.

3.
2.

3.
2.
3.

3.
1.
2.
1.

1.

2.

Poleg tekmovanj GZ Šentjur se naše enote udeležujejo še številnih
meddruštvenih tekmovanj. Ekipe članic in članov na teh tekmovanjih vsako leto
posegajo po najboljših mestih, svoje mesto v vitrinah so našli tudi prehodni
pokali. Dva prehodna pokala so osvojile članice, štiri pa člani.
Leta 2011 se je ekipa mladincev udeležila regijskega tekmovanja, na katerem je
dosegla soliden rezultat. Leta 2013 sta se dve ekipi članov (člani A1 in člani B1)
udeležili regijskega tekmovanja. Ekipa članov A je osvojila 2. mesto in si s tem
priborila udeležbo na državnem tekmovanju. Maja 2014 je ekipa članov A na
državnem tekmovanju v Ormožu osvojila 10. mesto, člani ekipe so bili nagrajeni
z zlatimi tekmovalnimi značkami.
Ostale aktivnosti društva
Društvo vsako leto organizira nekaj prireditev, ki so postale tako za člane
društva kot za krajane tradicionalne in so dobro obiskane. Ob godu svetega
Florjana pripravimo Florjanovo mašo v cerkvi sv. Rozalije, na njo pa povabimo
društva naše GZ in dve društvi iz sosednje GZ. Vedno se zbere tudi veliko
krajanov. Na dan državnosti organiziramo kolesarski maraton »od gasilskega
doma do gasilskega doma«. Maraton je speljan mimo vseh gasilskih domov
naše GZ in je rekreativnega značaja. Kolesarji se lahko odločijo za daljšo razdaljo
(okoli 100 km) ali za krajšo, na kateri je treba prekolesariti okoli 50 km.
Osrednja prireditev društva je vsako leto prvo soboto v avgustu, ko pripravimo
gasilsko noč in meddruštveno tekmovanje. Številne tekmovalne ekipe merijo
moči na tekmovanju, za dobro glasbo in veselo vzdušje pa poskrbi kvaliteten
ansambel, ki zabava vse, ki nas ob tej priložnosti obiščejo.
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Na predvečer goda svetega Florjana se člani društva odpravijo po domovih
naših krajanov in jim zapojejo Florjanovo pesem. Ta dogodek so krajani lepo
sprejeli, kar nas še posebej veseli, saj s tem ohranjamo tradicijo petja ob
florjanovem. Članice društva vsako leto aktivno sodelujejo na Jurjevem pohodu.
Za pohodnike napečejo raznovrstna peciva, ki jim jih ponudijo pri cerkvi svete
Rozalije, kjer je ena od točk pohoda.
Vsak mesec pripravimo dan tehnike, ko pregledamo opremo in opravimo druga
potrebna dela.
V zadnjih desetih letih je društvo pridobilo nekaj opreme, ki jo nujno potrebuje
za svoje delo. Leta 2007 je bilo nabavljeno vozilo GVM, 2010 smo kupili GV1,
leta 2011 pa smo nabavili novo MB. Tudi gasilski dom je bil potreben obnove,
zato smo na novo uredili centralno ogrevanje in zamenjali stavbno pohištvo.
Preplastili smo dvorišče pred gasilskim domom, ob tem pa prenovili še celoten
kanalizacijski sistem. Pred odrom pa smo postavili nadstrešek.
Leta 2010 smo slovesno obeležili 110. obletnico delovanja društva. Osrednji del
obeležitve visoke obletnice je bil avgusta, ko smo praznovanje začeli s
slavnostno sejo. Naslednji dan je bila gasilska parada. Na uradnem delu so bila
članom društva podeljena državna odlikovanja in nato je sledil prevzem novega
vozila GV1. Praznovanje smo zaključili z ansamblom Spev in gostjo Tanjo Žagar.
Sodelovanje s prostovoljnim gasilskim društvom Kirschhausen traja že 27 let.
Leta 2007 smo slovesno obeležili 20 let prijateljskega sodelovanja. Vsako leto
nas člani FFW Kirschhausen obiščejo in se udeležijo naše osrednje prireditve.
Tudi naši obiski v Kirschhausenu so kar pogosti, nazadnje smo jih obiskali lani.
Zelo dobro sodelujemo tudi s KS Blagovna, ki nas podpira pri našem delu. Med
drugim pomagamo pri izvedbi praznika KS Blagovna. Sodelovanje z društvi v
kraju je zgledno, ob različnih priložnostih si priskočimo na pomoč.
Komisija za mladino v društvu je zelo aktivna, kar dokazuje število ekip, ki se
udeležujejo tekmovanj, kvizov. V preteklih letih tudi uspehi niso izostali.
Aktivnosti komisije se kažejo tudi v povečanju števila mladih, vključenih v naše
vrste. Komisija za članice vsako leto pripravi aktivnosti, ki so namenjene
ženskemu delu v društvu. Članice se jih rade udeležujejo, poleg tega pa redno
sodelujejo pri vseh prireditvah društva. V društvu deluje tudi komisija za
veterane. Le-ta se udeležuje aktivnosti, ki jih izvaja komisija za veterane GZ
Šentjur. Ekipa veteranov in veterank pa se je že udeležila občinskih gasilskih
tekmovanj.
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Življenje v društvu popestrijo še številni dogodki, na katerih se članice in člani
družimo ter preživimo veliko lepih trenutkov. V zadnjih letih smo praznovali kar
precej okroglih obletnic članov društva, še posebej so bile pri tem vztrajne
članice, ki so leta 2013 obeležile 20 let praznovanj njihovih jubilejev. Vsako leto
članice zaključijo s srečanjem, na katerem poklepetajo in se pozabavajo. Dolge
priprave na gasilsko tekmovanje GZ Šentjur sklenemo s piknikom po samem
tekmovanju. Nekaj let se udeležujemo še poletov v Planici, kjer bodrimo naše
izjemne športnike. Redno organiziramo strokovne ekskurzije, na katerih smo
prepotovali že dobršen del Slovenije in navezali stike s številnimi gasilskimi
društvi.
Številne aktivnosti člane našega društva povezujejo, saj tako krepimo
prijateljske vezi. Uspehi, doseženi v zadnjih letih, so plod dolgoletnega dela
mnogih generacij, ki so dale svoj kamenček v mozaiku razvoja društva. Ponosni
smo, da je naše društvo uspešno in aktivno. To želimo ohraniti tudi v prihodnje.
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Slika 89: Člani A in B ter članice A na tekmovanju GZ Šentjur leta 2013

Slika 90: Članstvo ob 110. obletnici delovanja društva leta 2010
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PLANINA PRI SEVNICI
Planina pri Sevnici 70
3225 Planina pri Sevnici
www.pgdplanina.si
info@pgdplanina.si
Leto ustanovitve

kategorija

št. članov

mladina

operat. gas.

prost. gas.

veteran

neakt. člani

1893

III.

228

69

50

71

28

10

Predsednik

Poveljnik

Tajnica

Andraž Hladin, VG

Ludvik Tonjko, GČ II. st.

Nataša Kotnik, G

Dosedanji predsedniki, tajniki in poveljniki (pretekli mandatni obdobji)
Predsednik:
Tajnik:
Poveljnik:
2003−2008
Franc Gračnar
Andreja Tovornik Ludvik Tonjko
2008−2013
Rihard Stopinšek Andreja Tovornik Ludvik Tonjko
Število intervencij po letih (2005−2014):
Leto:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SKUPAJ:

Št. intervencij:
4
4
5
7
4
1
2
4
6
6
43
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Gasilci PGD Planina pri Sevnici smo se na intervencije v preteklih 10 letih podali
skupaj 43-krat. Pri tem velja poudariti, da je bila dobra četrtina teh intervencij
povezana z naravnimi nesrečami (poplave, snegolom, žled, plazovi ...), pri vseh
ostalih pa je bil vzrok ogenj. Največja intervencija nas je doletela leta 2008,
natančneje 2. marca, ko smo bili ob 14.54 obveščeni o požaru v mešanem
gozdu na Bohorju. Z več kot 140 gasilci iz celotne GZ Šentjur smo se borili na
zahtevnem terenu, delo pa je oteževal še močan veter. Do poznega večera nam
je požar, ki je zajel cca 10 hektarjev mešanega gozda, uspelo pogasiti, gasilci
PGD Planina pri Sevnici pa smo nato še dva dni izvajali požarno stražo na
pogorišču.
Opremljenost PGE z vozili
GVM-1
Tehnični podatki vozila
Znamka
Tip
Moč
Pogon
Leto izdelave
Gasilska oznaka

Volkswagen
Transporter 1.9 TDi
103 kW
Spredaj
2011
GVM-1

GVV-2
Tehnični podatki vozila
Znamka
Tip
Moč
Pogon
Leto izdelave

MB
1117
125 kW
4x4
1996

Tehnični podatki nadgradnje
Izdelovalec
Gasilska oznaka
Volumen cisterne
Moštvo
Leto izgradnje
Znamka črpalke

Varkar
GVV-2
1700l
1+5
2002
Ziegler

MAN
16.264
191 kW
4x2
1998

Tehnični podatki nadgradnje
Izdelovalec
Gasilska oznaka
Volumen cisterne
Moštvo
Leto izgradnje
Znamka črpalke

Varkar
AC 16/50
5000l
1+2
2003
Ziegler

AC 16/50
Tehnični podatki vozila
Znamka
Tip
Moč
Pogon
Leto izdelave
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Prostorski pogoji za delo društva
PGD Planina pri Sevnici ima svoj sedež in prostore v gasilskem domu, ki stoji v
središču Planine pri Sevnici, v neposredni bližini osnovne šole. V njem sta dve
garaži za vozili GVV-2 in pa AC 16/50, v katerih je tudi prostor za gasilske
zaščitne obleke ter orodje. Tam so tudi orodjarna, poveljniška in predsedniška
soba ter večnamenska dvorana z manjšo kuhinjo. Zaradi stiske s prostorom smo
bili pred leti primorani na nekdanjem šolskem igrišču zgraditi začasno leseno
garažo za vozilo GVM-1. Obstoječi gasilski dom je postal za današnje potrebe
premajhen in ker možnosti na tej lokaciji za širjenje ni, smo že pred leti kupili
zemljišče, zato upamo, da bomo lahko kmalu začeli graditi prostore, kakršne si
planinski gasilci zaslužimo in ki jih za naše delovanje ter opremo tudi nujno
potrebujemo.
Izobraževanje in usposabljanje po činih ter specialnostih (2005−2015)
V našem društvu v zadnjih letih velik poudarek dajemo izobraževanju in
specializaciji naših članov, ker vemo, da je znanje velik pogoj za uspešnost
intervencije, hkrati pa tudi manjše tveganje za poškodbe naših operativnih
članov.
Izobraževanja po činih:
nadaljevalni tečaj za gasilca
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo enote
tečaj za vodjo enot

26 članov
13 članov
2 člana
1 član

Izobraževanje po specialnostih:
modul A
modul B
tečaj za delo z motorno žago
tečaj za strojnika
tečaj za uporabnika dihalnega aparata
tečaj za uporabnika radijskih zvez
tečaj za tehničnega reševalca
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
usposabljanje za delo s helikopterjem

3 člani
2 člana
8 članov
10 članov
9 članov
10 članov
6 članov
5 članov
2 člana

Tekmovanja in tekmovalni uspehi
Člani in članice našega društva so zelo aktivni tudi na področju tekmovanj.
Sodelujemo tako na tekmovanjih GZ Šentjur kot tudi na meddruštvenih
tekmovanjih v GZ Šentjur kakor tudi izven nje. Moramo se pohvaliti, da se
zadnja leta tekmovanja GZ Šentjur ravno iz našega društva udeleži največ
tekmovalnih desetin. Seveda pa pri tako številčni udeležbi tudi dobri rezultati
ne izostanejo in zato se vsakoletno vračamo domov z lepim številom pokalov. V
zadnjih nekaj letih je med našimi člani postala zelo priljubljena vaja Löschangriff
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− hitra mokra vaja s sedmimi gasilci. Tako članice kot člani se že kar nekaj let
udeležujejo tovrstnih meddruštvenih tekmovanj, na katerih jim gre zelo dobro
in le redkokdaj se s kakšnega tekmovanja vrnejo brez pokala.
Ostale aktivnosti
PGD Planina pri Sevnici je drugo najstarejše društvo v GZ Šentjur, zato moramo
priznati, da je veliko generacij že pustilo in nas še vedno pušča velik del svojega
ustvarjalnega življenja prav v tem društvu. Že res, da je naša poglavitna naloga
priskočiti na pomoč sočloveku v nesreči, vendar moramo ob tem dodati, da
smo planinski gasilci več kot le gasilci. Vseskozi imamo pomembno vlogo pri
povezovanju družabnega življenja v kraju, tako na turističnem kot tudi na
kulturnem področju, ne nazadnje pa tudi pri medgeneracijskem povezovanju,
saj smo verjetno edino društvo v kraju, v katerem sodelujejo tako pionirčki kot
tudi veterani.
Planinski gasilci smo aktivni celo leto. Na eni strani intervencije, izobraževanja,
vaje, tekmovanja in delovne akcije ter tudi tradicionalna turistična prireditev ob
angelski nedelji, florjevanje, ekskurzije za aktivne člane, piknik za najmlajše in
še bi lahko naštevali. To je tisto, kar nas druži in povezuje že več kot 120 let.
Ne moremo mimo tega, da je naše društvo leta 2013 praznovalo 120. obletnico
delovanja, kar pomeni 120 let enakopravnosti, sodelovanja, ustvarjanja in
pomoči drugim. Visoka obletnica je bila vzrok za dvodnevno slavje, ki smo ga
pripravili 23. in 24. avgusta 2013. V petek, 23. avgusta 2013, smo visoko
obletnico obeležili s slavnostno sejo. To je še posebej popestrilo nekaj naših
članov, ki so se popolnoma preobrazili v ustanovne člane društva in nas skozi
zaigrano igro popeljali v leto 1893 ter v takratno gostilniško dogajanje pri
Ludviku Šešerku, kjer so se pričeli prvi pogovori, kasneje pa tudi ustanovitev
»požarne brambe na Planini«. Naslednji dan je skozi trg na Planini pri Sevnici
potekala velika gasilska parada, na kateri so sodelovala vsa gasilska društva iz
GZ Šentjur in predstavniki sosednjih gasilskih zvez kot tudi člani prijateljskega
gasilskega društva iz Nemčije. V sklopu obletnice smo v uporabo slavnostno
prevzeli tudi dve veliki pridobitvi, in sicer gasilsko vozilo za prevoz moštva
(GVM-1), VW Transporter in prenosno motorno brizgalno (PMB) Rosenbauer
FOX III. Ob praznovanju naše obletnice smo prejeli tudi srebrno plaketo GZ
Slovenije.
Ko smo že ravno pri prireditvah, se moramo seveda pohvaliti, da že kar nekaj
let vsako prvo nedeljo v septembru pripravimo tradicionalno turistično
prireditev Angelska nedelja, ki vsako leto na Planino pri Sevnici privabi lepo
število obiskovalcev tako z bližje okolice kot tudi od drugod. Prireditev se prične
v zgodnjih popoldanskih urah s povorko na temo starih kmečkih običajev in
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obrti, kjer je mogoče videti marsikatera pozabljena opravila, ki so bila nekoč del
vsakdana na planinskih kmetijah. Dogajanje se nadaljuje ob zvokih dobre
narodno-zabavne glasbe, gasilci in gasilke pa poskrbimo za hrano in pijačo. Pri
tem moramo vsekakor pohvaliti naše članice, ki pridno poskrbijo za peko, zdaj
že tradicionalnih »planinskih prešjač«, ki so postale zaščitni znak angelske
nedelje. V sodelovanju z lovsko družino Bohor, gobarskim društvom Jurček,
čebelarskim društvom in Klubom mladih Planina pa pripravimo tudi zanimive
razstave.
Planinski gasilci smo v preteklem letu že 22. zapored pripravili tradicionalno
florjevanje. Gre za star običaj, ki se je med krajani lepo prijel. V petek, pred
prvo nedeljo v maju, se člani, ki jim petje ni tuje, odpravijo od vrat do vrat in s
Florjanovo pesmijo zaželijo krajanom, da bi jih sveti Florjan obvaroval pred
požari in drugimi nesrečami. Domačini jim v zahvalo darujejo jajca, domače
salame in slanino, vino ter druge dobrote. V nedeljo sledi najprej zbor gasilcev
pred gasilskim domom, od koder se ob zvokih godbe na pihala odpravimo k
Florjanovi sveti maši. Po maši se tako gasilci kot tudi krajani zberemo pred
gasilskim domom, kjer nas po navadi že čakajo okusni »cvrki« in ostale dobrote,
ki so jih v petek darovali krajani.
Celoletna aktivnost naših članov si vsekakor zasluži tudi vsaj majhno poplačilo
za vse prostovoljne ure v društvu, zato se ob koncu vsakega leta odpravimo na
strokovno ekskurzijo, kjer združimo prijetno s koristnim, ogledamo si kakšno
znamenitost, podjetje, gasilski dom in se na koncu ob dobri glasbi ter pijači
poveselimo pozno v noč. Ker pa se zavedamo pomena naše mladine in vemo,
da je na njih prihodnost našega društva, tudi za njih vsakoletno v poletnih
mesecih organiziramo piknik, na katerem ne manjka »špricanja« z vodo.
Za nami je bogato desetletje, a v našem društvu imamo vizijo za prihodnost,
kajti na lovorikah iz preteklosti se lahko hitro zaspi, kar pa za naše društvo
upamo, da se ne bo zgodilo. Največja želja vsekakor ostaja nov gasilski dom,
kajti obstoječi je žal premajhen, hkrati pa tudi ne omogoča več zadostnih
kapacitet za gasilsko opremo in razvoj našega društva, zato upamo, da bomo
lahko že ob 70. obletnici GZ Šentjur ponosno pisali, kako smo gradili in tudi
zgradili nov gasilski dom za gasilce PGD Planina pri Sevnici.
Z gasilskim pozdravom
»NA POMOČ«
in
VSE NAJBOLJŠE GZ ŠENTJUR
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Slika 91: Članstvo PGD Planina pri Sevnici

Slika 92: Praznovanje 120. obletnice
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PONIKVA
Ponikva 48b
3232 Ponikva
http://www.pgdponikva.gz-sentjur.si/
pgdponikva@gz-sentjur.si
Leto ustanovitve

kategorija

št. članov

mladina

operat. gas.

prost. gas.

veteran

neakt. člani

1922

II.

158

67

46

30

13

2

Predsednik

Poveljnik

Tajnik

Franc Hrovatič, GČ II. st.

Srečko Mohar, GČ II. st.

Uroš Siter, VGČ I. st.

Dosedanji predsedniki, tajniki in poveljniki med leti 2005−2013:
Poveljnik: Ivan Buser, 1985−2010.
Tajnici: Jožica Grobovšek, 1998−2008, Nadja Siter, 2008−2012.
 Število Intervencij: 2005: 2, 2006: 2, 2007: 3, 2008: 2, 2009: 4, 2010: 1,
2011: 5, 2012: 5, 2013: 3, 2014: 9.
 Opremljenost:
- GVC 16/25, AC 16/50, GVM 1, priklopnik za MB, MB 8/8, MB 5/8.
- 17 × zaščitna obleka, 6 × IDA, 1 × AED, 2 × plezalna oprema, 1 × potopna
črpalka.
 Prostorski pogoji
Za delovanje imamo svoj gasilski dom, kjer imamo prostor za druženje in
hranjenje vozil ter opreme. Največ težav nam predstavljajo prostori za vaje
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in usposabljanje, ki jih pravzaprav nimamo, zato v ta namen izkoriščamo
prostore pri OŠ Ponikva.
 Izobraževanje:
Tečaj
Datum tečaja Število
osnovni tečaj za gasilca
2005
5
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modulA
2005
2
tečaj za bolničarja
2005
2
tečaj za vodjo enote
2006
4
tečaj za vodjo skupine
2007
1
tečaj za uporabnika dihalnega aparata
2007
2
tečaj za uporabnika radijskih postaj
2007
4
osnovni tečaj za gasilca
2008
1
tečaj za uporabnika dihalnega aparata
2008
2
osnovni tečaj za gasilca
2009
21
tečaj za vodjo enote
2009
1
tečaj za mentorja mladine
2009
1
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago
2009
2
tečaj za uporabnika dihalnega aparata
2010
1
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
2010
2
nadaljevalni tečaj za gasilca
2010
14
usposabljanje za informatiko
2010
1
tečaj za tehničnega reševalca
2010
1
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B
2010
1
tečaj za strojnika
2010
6
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
2011
2
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A
2011
2
usposabljanje za delo s helikopterjem
2011
1
tečaj za mentorja mladine
2011
1
tečaj za vodjo enot
2011
1
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago
2011
1
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B
2011
1
tečaj za strojnika
2011
1
tečaj za uporabnika dihalnega aparata
2011
2
tečaj za uporabnika radijskih postaj
2011
1
tečaj za tehničnega reševalca
2011
1
tečaj za bolničarja
2011
1
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi
2011
1
osnovni tečaj za gasilca
2011
1
nadaljevalni tečaj za gasilca
2011
3
tečaj za uporabnika dihalnega aparata
2012
1
tečaj za tehničnega reševalca
2012
3
tečaj za vodjo skupine
2012
7
tečaj za uporabnika radijskih postaj
2012
6
tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin
2012
3
nadaljevalni tečaj za gasilca
2012
1
tečaj za uporabnika radijskih postaj
2012
8
osnovni tečaj za gasilca
2012
2
tečaj za bolničarja
2012
1
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B
2012
1
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tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago
tečaj za tehničnega reševalca
tečaj za strojnika
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
osnovni tečaj za gasilca
tečaj za uporabnika dihalnega aparata
nadaljevalni tečaj za gasilca
tečaj za vodjo skupine
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago
tečaj za vodje intervencij
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
tečaj za uporabnika dihalnega aparata

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2
2
3
4
2
3
2
4
4
1
1
1
2

 Tekmovanja in tekmovalni uspehi
Tekmovalne enote se redno udeležujejo vseh vrst tekmovanj v organizaciji GZ
Šentjur, prav tako pa v organizaciji društev v GZ in izven nje. Letno se
tekmovalne enote v povprečju udeležijo od 10 do 20 tekmovanj. Tekmovanj GZ
Šentjur se v povprečju udeležujemo s šestimi desetinami. Vse desetine
dosegajo dobre rezultate, prav ponosni pa smo na desetino članic, ki vedno
doseže zavidljive rezultate. Večkrat se naše desetine udeležijo tudi regijskih
tekmovanj in kot večji dosežek si štejemo dosežek naših pripravnikov, ki so bili
leta 2013 prvi na regijskem tekmovanju in so se uvrstili na državno tekmovanje,
kjer so osvojili izredno 6. mesto.
Število osvojenih pokalov po letih:
Leto
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014

1. mesto
7
2

2. mesto
1
2

1
1
1
2
2
4

1
3
3
3
6

3. mesto
5
1
1
2
2
3
2
2

 Ostale aktivnosti
Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva je bilo v zadnjem desetletnem obdobju
zelo dejavno. Vrstile so se številne prireditve, poseben poudarek pa je bil pri
nabavi nove tehnike za gašenje požarov ter reševanje in varovanje objektov v
KS Ponikva. Ker je GZ Šentjur namenila večjo vsoto denarja društvom za obnovo
domov, smo tudi mi na novo uredili garderobne omarice za operativce in
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sanitarije v domu. Poglobili smo garažo in zamenjali garažna vrata. Pred
domom smo na novo preplastili dovozni del z asfaltom in uredili odtoke za
meteorne vode. Kupili smo zaščitne obleke, čelade in čevlje za 23 operativcev.
Povečalo se je izobraževanje po programu GZ Šentjur. Zaradi tega in
dotrajanosti kombiniranega vozila TAM 125 smo kupili novo vozilo mercedes,
narejeno po tipizaciji GVC 16/25. Dobavljeno je bilo ob 90-letnici našega
društva. Slovesen prevzem avtomobila in uradno praznovanje obletnice je bilo
30. junija 2012. Čez leto dni je sledil še nakup nove motorne brizgalne
Rosenbauer Fox III, ki je zamenjala 40 let staro predhodnico.
Vsako leto se trudimo pridobiti čim več mladih, da vstopijo v gasilske vrste že v
osnovni šoli. Rezultat tega je, da mentorji vsako leto usposabljajo in
izobražujejo po dve desetini pionirjev in eno desetino mladincev. V obdobju od
2008 do 2014 smo imeli zelo dobro desetino članov A, udeleževali so se
tekmovanj v drugih društvih in dosegali dobre rezultate. Za udeležbo na
tekmovanju GZ Šentjur pa smo vedno imeli po dve desetini članov in v zadnjih
letih tudi zelo uspešno desetino članic. Žal pa smo že nekaj časa prikrajšani za
desetino veteranov.
Gasilci na Ponikvi smo ponosni, da imamo svoj gasilski dom in urejeno
lastništvo. Zelo dobro sodelujemo s KS Ponikva in krajani Ponikve ter z vsemi
njej pripadajočimi vasmi. Ob novoletnem obisku na njihovih domovih nas
prijazno sprejmejo in podpirajo s prostovoljnimi prispevki. Tudi Krajevna
skupnost Ponikva nas podpira z donacijo, za določeno investicijo pa nam še
posebej prisluhne in nameni dodatna sredstva. Člani so zelo delovni in se dobro
zavedajo, kako je vsak denar dobrodošel, zato znamo tudi z delom še kaj
zaslužiti. Že nekaj let kuhamo golaž za razne prireditve v KS. Med največje
prireditve spada shod kmetov na Ponikvi, na katerem po končani slovesnosti v
Slomu pri rojstni hiši Antona Martina Slomška tudi postrežemo z golažem.
Enkrat letno priredimo nočno društveno tekmovanje za memorial Ivana Buserja
in vrtno veselico. Udeležimo se tudi Florjanove maše v naši farni cerkvi. Pri
vsakoletnem romanju sodelavcev Karitas na Ponikvo pomagamo pri urejanju
prometa in parkiranju avtobusov. Ob kolesarskem maratonu »od gasilskega
doma do gasilskega doma« sodelujemo pri kontrolnih točkah na cesti in
skrbimo za varno vožnjo.
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V tem obdobju na srečo na Ponikvi ni bilo požarov, ki bi ogrožali večje
premoženje. Vsako leto zabeležimo v povprečju 4 intervencije. Ker naše
poveljstvo skrbi za redno izobraževanje naših članov in pomladek v društvu,
smo ob klicu na pomoč zelo uspešni. Poskrbeli smo, da smo preko ASK sistema
vsi obveščeni preko mobilnega telefona, ki je vsem vedno pri roki. Pomembno
je, da imamo osemnajst usposobljenih nosilcev dihalnih aparatov in še veliko
drugih zaključenih specialnih izobraževanj.
Vsako leto imamo gasilci na Ponikvi svoje koline. Za redni letni občni zbor si
pripravimo malico, naredimo tudi salame, da je še čez celo leto kaj za domačo
malico po rednih ali izrednih delovnih akcijah. Za člane, ki so dopolnili 50 in več
let starosti (zaokroženo na 10 let), pripravimo srečanje s pogostitvijo v našem
domu, ker ugotavljamo, da je druženje zelo pomembno za društvo. Po
možnosti se tudi vsako leto odpravimo na strokovno ekskurzijo.

Slika 93: Članstvo PGD Ponikva
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Slika 94: Novo vozilo in motorna brizgalna
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PREVORJE
Lopaca 10
3262 Prevorje
http://www.pgdprevorje.gz-sentjur.si/
pgd.prevorje@gmail.com
Leto ustanovitve

kategorija

št. članov

mladina

operat. gas.

prost. gas.

veteran

neakt. člani

1973

I.

122

36

30

40

6

10

Predsednik

Poveljnik

Tajnica

Jure Jevšnik, GČ

Boštjan Novak, GČ II. st.

Sanja Žerak, GČ

Dosedanji predsedniki, tajniki in poveljniki med leti 2005−2013:
Predsednika:
Tajnici:
Poveljnik:

Marija Teržan, 2003−2007, Jože Užmah, 2007−2013.
Nataša Vinkler, 2003−2008, Špela Selič, 2008−2013.
Franci Pacek, 2005−2008, Anton Maček, ml., 2008−2013.

 Število intervencij po letih (2005−2015):










2005 – 3 intervencije,
2006 – 1 intervencija,
2007 – 1 intervencija,
2008 – 3 intervencije,
2009 – 2 intervenciji,
2010 – 1 intervencija,
2011 – 3 intervencije,
2012 – 2 intervencije,
2013 – 0 intervencij,
 2014 – 1 intervencija.
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 Opremljenost PGE z vozili, tehniko in osebno zaščitno opremo:
o gasilsko vozilo GVV1 Marcedez Benz – Sprinter 1998,
o motorna brizgalna Rosenbauer MB 8/8 1978,
o motorna brizgalna Ziegler 4/5 1982,
o dihalni aparat Interspiro, 2 kosa,
o naprtnjača PASTOR V-25, 2 kosa,
o gasilska zaščitna obleka 11 kompletov.
 Izobraževanje in usposabljanje po činih ter specialnostih (2005–2015):
o 2005: nadaljevalni tečaj za gasilca 6 članov, tečaj za bolničarja 1
članica,
o 2006: tečaj za uporabnika dihalnega aparata 2 člana, NGČ 1 član,
o 2007: tečaj za uporabnika dihalnega aparata 2 člana, radijske zveze
5 članov,
o 2008: tečaj za informatika 2 člana, tečaj VS 4 člani,
o 2009: tečaj GČ 2 člana, tečaj za strojnika 2 člana, mentor mladine 1
član,
o 2010: nadaljevalni tečaj za gasilca 3 člani,
o 2011: tečaj modul A 2 člana, tehnično reševanje 1 član,
o 2012: tečaj za VS 3 člani, radijske zveze 2 člana,
o 2013: osnovni tečaj za gasilca 28 članov, tečaj za strojnika 2 člana,
GČ 3 člani,
o 2014: nadaljevalni tečaj za gasilca 8 članov, usposabljanje za
motorno žago 3 člani.
 Tekmovanja in tekmovalni uspehi (2005−2015):
o 2005: občinsko tekmovanje 3 ekipe mladine in 3 ekipe članov, 2
mladinski ekipi udeležili kviza,
o 2006: občinsko tekmovanje 2 ekipi mladine in 3 ekipe članov, 3
mladinske ekipe so se udeležile kviza, 1 mladinska ekipa se je
udeležila tekmovanja izven zveze,
o 2007: občinsko tekmovanje 2 ekipi mladine in 3 ekipe članov,
o 2008: občinsko tekmovanje 3 ekipe članov in 2 ekipi mladine –
pionirji 1. mesto,
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o 2009: občinsko tekmovanje 3 ekipe članov in 2 ekipi mladine –
pionirke 2. mesto, regijsko tekmovanje pionirke 1. mesto,
o 2010: občinsko tekmovanje 1 ekipa članov, državno tekmovanje
pionirke 2. mesto,
o 2011: občinsko tekmovanje 4 ekipe članov in 2 ekipi mladine –
pionirke 3. mesto, tekmovanje za pokal Sveti Štefan – pionirke 1.
mesto,
o 2012: občinsko tekmovanje 4 ekipe članov in 1 ekipa mladine –
pionirke 1. mesto, tekmovanje za pokal Sveti Štefan – pionirke 1.
mesto, občinsko tekmovanje v kvizu mladine GZ Šentjur – pionirke
1. mesto;
o 2013: občinsko tekmovanje 4 ekipe članov in 3 ekipe mladine,
tekmovanje za pokal Sv. Štefan – pionirke 1. mesto,
o 2014: občinsko tekmovanje 3 ekipe članov in 1 ekipa mladine –
pionirke 2. mesto, tekmovanje za pokal Sv. Štefan – pionirke 1.
mesto, občinsko tekmovanje v orientaciji 2. mesto pionirke.
Ostale aktivnosti
PGD Prevorje je v letu 2013 organiziralo svečano prireditev z veselico ob 40.
obletnici ustanovitve društva. V letu 2008 smo organizirali srečanje mladine GZ
Šentjur, v letu 2012 pa smo organizirali kviz mladine GZ Šentjur.
V našem društvo so aktivni tudi veterani, saj se vsako leto udeležujejo izletov,
svečanih prireditev in pogrebov v lastnem društvu in tudi na nivoju zveze.
Članice se vsako leto pridružijo članom pri izvedbi društvene vaje, udeležujejo
se tekmovanj, usposabljanj, izobraževanj in so vključene v vodstvene funkcije
društva. Mladina je glede na rezultate tekmovanj najuspešnejša kategorija v
našem društvu.
Društvo že vrsto let dobro sodeluje z ostalimi društvi v kraju, z GZ Šentjur,
sosednjimi gasilskimi društvi: Lesično, Pilštanj, Zagorje in z Občino Šentjur.
Naše društvo se že več let trudi, da bi pridobilo primerne prostore za delovanje
društva. Imeli smo le gasilsko garažo, sedaj pa se je začela gradnja
večnamenskega objekta v kraju, v katerem bomo imeli svoje prostore tudi
gasilci. Ko bomo pridobili nove prostore, bomo tudi veliko lažje delovali in se
izobraževali ter pridobivali nove člane.
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Slika 95: Državno tekmovanje, pionirke 2. mesto

Slika 96: Praznovanje 40. obletnice društva
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SLIVNICA PRI CELJU
Gorica pri Slivnici 98
3263 Gorica pri Slivnici
http://www.pgdslivnica.gz‐sentjur.si/
milenko@trakom‐slo.com
Leto ustanovitve

kategorija

št. članov

mladina

operat. gas.

prost. gas.

veteran

neakt. člani

1929

II.

217

89

30

74

18

6

Predsednik

Poveljnik

Tajnica

Milenko Tanšek, GČ II. st.

Andrej Kaučič, VGČ II. st.

Lidija Fidler, GČ I. st.

Častni poveljnik in nagrajenec Matevža Haceta: Stanko Artiček
Pomembnejši dogodki v društvu v zadnjih desetih letih
2005
Na občnem zboru je g. Anton Novak iz PGD Černelavci predstavil zgodovino
gasilstva. Trije člani so se usposabljali na tečaju za notranje požare. 25. 6. smo
izvedli nočno tekmovanje. Organizirali smo izlet na Dolenjsko z raftingom po
reki Krki. Operativci so sodelovali na petih požarih. Sedem ekip se je udeležilo
občinskega tekmovanja, dve sta se uvrstili na regijsko. Gasilska zveza Šentjur je
praznovala 50‐letnico. Mladinska komisija je organizirala Kviz gasilske mladine
GZ. Umrl je član Jurij Voga.
2006
Društvo je zabeležilo sedem intervencij. Pet ekip je sodelovalo na občinskem
tekmovanju. Veliko dela smo opravili pri rekonstrukciji ceste v Gorici in
Šentjurju, in sicer smo redno polivali cestišče. Društvo je bilo zadolženo za
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gostinsko ponudbo ob krajevnem prazniku, ko smo dobili v kraju posodobljeno
cestišče z novim mostom in krožiščem. Operativci so se udeležili intervencije po
državnem načrtu na Krasu in sodelovali pri sanaciji požara v Mesninah Celje.
Udeležili smo se regijske vaje enot RK in CZ v središču Šentjurja. Umrl je naš
najstarejši član Joško Vodeb.
2007
Opravili smo večja vzdrževalna dela na gasilskem domu, zamenjali okna in
garažna vrata. Članstvo je sodelovalo pri izvedbi krajevnega praznika v Javorju.
Duhovnik Marko Šraml je blagoslovil nov objekt vaško-gasilskega doma v
Javorju. Udeležili smo se praznovanja ob 70-letnici DVD Bednja. Operativci so
sodelovali pri odpravi posledic poplav na Celjskem, npr. oskrbovali so
Bolnišnico Celje s pitno vodo. Društvo je zabeležilo eno intervencijo. Na
občinskem tekmovanju je sodelovalo 5 ekip, tri so se uvrstile na regijsko
tekmovanje. Organizirali smo izlet v Škocjanske jame in na obalo. Umrla sta
Mihael Voga in Rado Mastnak.
2008
Na volilnem občnem zboru smo izvolili novo vodstvo in sprejeli novi statut. Za
predsednika je bil izvoljen Milenko Tanšek, poveljnik je ostal Andrej Kaučič.
Neznanec je odtujil iz ročne blagajne 612,14 evra. Pojavili so se ponovni
problemi glede delitve lastnine v Gorici in Javorju. Janko Cerkvenik je bil na
volilnem občnem zboru GZ v Dramljah izvoljen za predsednika, Martin Cmok,
ml., pa za poveljnika GZ Šentjur. Član UO GZ je postal Jože Gradič, ml. Začeli
smo z zbiranjem sredstev za nabavo vozila GVM 1 in pripravami na praznovanje
80-letnice. Na občinskem tekmovanju je nastopilo 6 ekip. V društvu smo imeli
tri intervencije. Operativci so sodelovali pri gašenju velikega požara v naravi na
Bohorju. Organizirali smo izlet v Vipavsko dolino in na Kras. Člani so se udeležili
parade ob 15. kongresu GZS v Krškem. Janko Cerkvenik je bil delegat GZ
Šentjur. Prijateljsko društvo iz Černelaveca je organiziralo srečanje treh društev.
2009
V okviru priprav na praznovanje 80-letnice našega društva je imela GZ v kulturni
dvorani občni zbor. Na občinskem tekmovanju je sodelovalo 6 ekip (mladinke
so bile prve, mladinci drugi, veterani tretji). Tri ekipe so se uvrstile na regijsko
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tekmovanje. Član Silvo Kosaber je z najemno pogodbo prenesel zemljišče in
stavbo gasilsko-vaškega doma v Javorju našemu društvu v najem za dobo 99
let.
V mesecu juniju smo nabavili vozilo za prevoz moštva GVM 1, znamke Renault
Trafic – nadgradnjo je izdelal VARKAR Maribor. Opravili smo večja ureditvena
dela v garaži in na ostalih notranjih prostorih. GZ smo omogočili koriščenje
skupne arhive v prostorih gasilskega doma. Komisija za članice GZ je
organizirala srečanje članic v kulturni dvorani. Nabavili smo večje količine
osebne zaščitne opreme. Trije člani so se udeležili ogleda olimpijade v Ostravi
na Češkem.
Trije člani so pridobili čin GČ, dva člana pa čin NGČ. 17. aprila je na Plenumu
GZS v Kočevju prejel najvišje odlikovanje GZS »priznanje s kipcem Matevža
Haceta« dolgoletni član in poveljnik GZ Stanko Artiček, ki je drugi nagrajenec v
društvu in GZ po 18 letih. Umrl je Mirko Mlakar.
2010
Zaradi izgradnje čistilne naprave v kraju smo urejali dovozno pot do gasilskega
doma. Postavili smo zunanji prireditveni prostor – šotor z vso infrastrukturo.
Pripravljali smo se na menjavo zračnega tlaka v garaži. Izvedli smo strokovno
ekskurzijo za vse člane v Belo krajino, kjer smo si ogledali Gasilski muzej v
Metliki, raftali po Kolpi in navezali nove stike z društvom iz Preloka. Žal pa smo
v tem letu izgubili tri zelo prizadevne člane: tov. Avgusta Brečka, tov. Karla
Ramšaka in tov. Martina Cmoka, st., dolgoletnega predsednika društva,
ustanovnega člana GZ Slovenije in vodstvenega člana GZ Šentjur ter nagrajenca
najvišjega priznanja GZS Matevža Haceta. Občinskega tekmovanja se je
udeležilo 6 ekip. Mladinke, mladinci in veterani so dosegli 1. mesto. Tri ekipe so
se uvrstile na regijsko tekmovanje.
2011
V tem letu smo z mentorji mladine in vodstvom iz PGD Černelavci ter PGD
Slivnica izvedli tridnevni tabor mladine. Vsa ostala izobraževanja GZ Šentjur so
potekala v prostorih našega društva. Mladinke so bile občinske prvakinje, prav
tako veterani. Tri ekipe so se udeležile regijskega tekmovanja. Izvedli smo
strokovno ekskurzijo za vse člane na Primorsko, kjer smo si ogledali mesto
Koper in Luko Koper. Z ladjo smo se nato zapeljali do Piranskega zaliva.
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Ekskurzijo so nam pomagali organizirati, in se nam na njej tudi pridružili, člani
gasilskega društva Materija. Zanimivost pa je, da smo imeli čast v naših
prostorih hraniti 100 let staro vozilo Fiat 15 PGD Kobarid, ki je imel ob 20.
obletnici posebno nalogo – obiskati vse občine od Kobarida do Pinc. Tega leta
smo prvič organizirali spominsko srečanje na Martina Cmoka, st., ki je postalo
tradicionalno.
2012
V letu 2012 je bil največji projekt preureditev garaže, v kateri se je menjal tlak v
celoti. Menjali smo vodovodne, centralne in električne vodnike ter vodni
števec. Namestili smo nove sodobne garderobne omare in preuredili prostore
pisarne ter dodali sanitarije in tuš. Uspelo nam je preurediti nefunkcionalni
prostor v kurilnico z namestitvijo peči in izgradnjo samostojnega dimnika.
Namestili smo stropne plošče in vgradili nova vrata, ki vodijo v hodnik prvega
nadstropja turna. Dogradili smo klimatske naprave v učilnici in pisarni društva.
Vrednost samega projekta je znašala preko 15.000 evrov. Veterani, člani B in
mladinke so zopet bili uspešni na občinskem tekmovanju. Mladinke so se
udeležile državnega tekmovanja na Ptuju.
2013
V društvu so bile redne volitve. Predsednik in poveljnik sta obdržala svoji
funkciji, prav tako tajnica. Po finančni plati je bilo veliko vloženega v
vzdrževanje vozil in opreme. V učilnici smo zamenjali grelne konvektorje in
ploščice v ''turnu''. Pionirji in veterani so na občinskem tekmovanju dosegli 1.
mesto. Pet ekip se je udeležilo regijskega tekmovanja. Pionirji in pionirke so
tekmovali tudi na Svetem Štefanu, kjer so bile pionirke druge. S tremi ekipami
smo se udeležil kviza za mladino, ki je bil v Dolgi Gori. Mladinke so osvojile
tretje mesto, pripravnice pa prvo. Tako smo se udeležili še regijskega kviza v
Zrečah.
2014
V garaži smo namestili konvektorje, uredili skladišče za staro opremo in
prepleskali učilnico. Člani so vložili veliko prostovoljnih ur v pomoč pri poplavah
in plazovih. Mladinke, člani B in veterani so postali občinski prvaki. Pionirji so
bili prvi na orientaciji, zato so se udeležili regijske orientacije v Celju. V učilnici
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in na zunanjem poligonu društva se je odvijalo izobraževanje na nivoju regije za
vodjo enot. Udeležili smo se ogleda izbirnega tekmovanja mladine za
olimpijado, ki je bilo v Šentjurju, in hitrostnega spajanja sesalnega voda v
Keblju. Tečaj gasilca je opravilo 8 članov. Umrl je Vinko Užmah.
V letu 2015 bomo skrbeli za izobraževanje gasilcev, sodelovali s krajem in GZ
Šentjur ter skrbno ravnali s sredstvi, saj bi v desetletnem planu želeli nabaviti
novo orodno vozilo.
Poleg tega nudimo prostore za izobraževanje v okviru GZ (po potrebi tudi širše)
in štiri predavatelje. Naši člani opravljajo vidnejše funkcije v kraju samem in v
GZ Šentjur že vrsto let (glej spodnjo tabelo).
Vodstvu GZ Šentjur čestitamo ob praznovanju 60-letnice in si želimo dobrega
sodelovanja tudi v prihodnje.
Leto

Predsednik
GZ

2005−2008

2008−2013
2013−

Janko
Cerkvenik
Janko
Cerkvenik

Poveljnik
GZ

Tajnik GZ

Predsedniki
komisij

Martin
Cmok, ml.

Janko
Cerkvenik

Stanka
Tanšek (za
mladino)

Martin
Cmok, ml.
Martin
Cmok, ml.

Podpov. ali
član pov.
regije
Stanko
Artiček,
Martin
Cmok, ml.

Član
plenuma/predsedstva
ali komisije GZS
Janko Cerkvenik, Stanko
Artiček

Milenko
Tanšek (za
odlikovanja)

Predsednik PGD Slivnica pri Celju,
Milenko Tanšek
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Slika 97: Izlet članov

Slika 98: Druženje mladine
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠENTJUR
Ulica Antona Martina Slomška 2
3230 Šentjur
http://www.pgdsentjur.gz-sentjur.si/
pgdsentjur@gz-sentjur.si
Leto ustanovitve

kategorija

št. članov

mladina

operat. gas.

prost. gas.

veteran

neakt. člani

1874

IV.

256

123

49

41

18

25

Predsednik

Poveljnik

Tajnica

Andrej Koprivc, VG

Danilo Matuš, VGČ

Dragica Ipšek, G

Častni predsednik: Branko Oset
Dosedanji predsedniki, tajniki in poveljniki (pretekli mandatni obdobji):
Predsednik
Branko Oset

2005-2008

2008-2013

Tajnik:
Martina Režek 2005-2008
Dragica Ipšek 2011-2013

2008-2011
2013-

Poveljnik:
Danilo Matuš 2005-2008
Janez Kukovič 2010-2013

2008-2010

2013-
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Število intervencij po letih (2005–2014):
leto

št. intervencij

2005

7

2006

17

2007

15

2008

22

2009

14

2010

15

2011

23

2012

18

2013

16

2014

34

skupaj

181

Opremljenost GE z vozili:
PV-1 SubaruGF4-010
l. 2000
nadgradnja GNV − Celje
l. nadgradnje 2008
AC 16/40
Iveco
l. 2005
nadgradnja GNV – Celje
l. nadgradnje 2006
GVC 24/40 Tam 190T15 E
l. 1994
nadgradnja Karoserist
l. nadgradnje 1995
GVV-2 Iveco EuroCargo ML 80E18
l. 2000
nadgradnja: Pirosam
l. nadgradnje 2002

Prostorski pogoji za delo društva:
PGD Šentjur ima svoje prostore v samem centru, blizu Ipavčevega kulturnega
centra, v neposredni bližini je tudi OŠ Franja Malgaja Šentjur. Gasilski dom stoji
na tej lokaciji že od l. 1939. Objekt je v zelo utesnjeni ulici, prostora pred
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garažami je tako malo, da ko polovica vozila zapelje skozi garažna vrata, je že na
cesti, celotno vozilo pa popolnoma zapre cesto, ki vodi v ulico. Vedno smo
ogroženi, ko prispemo do gasilskega doma, naj se gre za intervencije ali za
mladino, ki pride na vaje. Pogoji za delo so zelo slabi. Zaradi razvoja gasilskih
dejavnosti, boljšega in kvalitetnejšega dela potrebujemo prostor, kjer bi lahko
imeli vaje, da se bo dalo vozilo iz garaže, ne da bi pri tem ovirali ulico in promet.
Izobraževanje in usposabljanje po činih in specialnostih (2005–2014):
Izobraževanje po činih:
vrsta usposablanja
osnovni tečaj za gasilca
nadaljevalni tečaj za gasilca
tečaj za vodjo enot
tečaj za vodjo enote
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo intervencij
tečaj za menotrja mladine
tečaj za člane višjih poveljstev

2005
0
4
0
0
0
0
0
0
4

2006
0
0
0
4
0
0
0
0
4

leto usposabljanja
2008
2009
2010
0
0
12
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
12

2007
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2011
10
14
0
0
0
0
0
1
25

2012
0
0
0
0
4
0
0
0
4

2013
8
0
0
0
0
0
0
0
8

2014
0
6
0
0
3
2
0
0
11

30
24
1
4
8
2
1
1
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Izobraževanje po specialnostih:
vrsta tečaja

leto usposabljanja
2008
2009
2010

2005

2006

2007

0

0

3

0

0

0

0

0

1

usposa.za delo s helikopterjem

0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0

obnovitev usposablanje za
delo s helikopterjem
tečaj za strojnika

0
0

0
0

0
0

tečaj za uspos.gasilcev za
gašenje not.pož.modul A
tečaj za uspos.gasilcev za
gašenje not.pož.modul B
tečaj za uspos.gasilcev za
delo z motorno žago
teč.za vodjo intervencij
tečaj za uporabnika IDA
tečaj za upora. radijskih postaj
tečaj za tehničnega reševalca
tečaj za reševalca na vodi
tečaj za vodja čolna
tečaj za inštruktorja
tečaj za bolničarja
usposablanje za informatiko
tečaj za mentorja mladine

4

2

14

2011

2012

2013

2014

1

0

2

0

5

11

0

1

0

0

1

2

5

0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
4
0
0
0
1
0
0
0
2

0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0

4
0
4
7
0
0
1
0
0
0
0
2

0
0
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0

5
2
13
23
5
2
1
3
3
1
1
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

2
0
82

4

1

10

3

20

10

Tekmovanja in tekmovalni uspehi:
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14

Članice in člani se redno udeležujejo vaj ter občinskih tekmovanj. Sodelujejo na
tekmovanjih v naši občini in tudi izven nje ter prinašajo lepe rezultate. Ženska
članska B ekipa in moška članska A ekipa se je dvakrat uvrstila na regijsko
tekmovanje, enkrat pa obe ekipe še v nadaljnji krog na državno tekmovanje.
Člani se udejstvujejo tudi v tekmovanju FireCombat, ki je bilo organizirano na
takratno pobudo poveljnika Janeza Kukoviča v Šentjurju. Člani so obiskali tudi
tekmovanje FireCombat pri pobratenem društvu iz Požege, na katerem so
dosegli zelo dobre uspehe, in sicer prvo in drugo mesto vsak v svoji kategoriji.
Ostale aktivnosti
V našem društvu se trudimo, da je mladina skozi celo leto prisotna v gasilskem
domu. Za njih pripravljamo razne ustvarjale delavnice in delavnice s področja
gasilstva, npr. kako deluje gasilstvo, oprema gasilca, tehnike in veščine … V
spomladanskem delu pa vse tja do jeseni imajo otroci vaje in se udeležujejo
tekmovanj v občini ter izven nje.
V preteklem letu smo obeležili 140 let delovanja gasilskega društva Šentjur. Ob
tej obletnici smo prevzeli novo motorno brizgalno Rosenbauer FOX III in
društveni prapor, ki je zamenjal starega.
Zamenjali smo tudi dotrajana garažna vrata, v notranjosti pa uredili pisarno in
veliko dvorano, ki je namenjena za občne zbore in za kakšne male kulturne
prireditve kakor tudi za najem.
Vsako leto organiziramo predavanje našega tovariša Draga Jančiča o zanimivih
potovanjih. Srečanja se udeležijo tudi članice ostalih gasilskih društev iz Občine
Šentjur.
Redno opravljamo servis gasilnih aparatov, ki je naš glavni vir prihodkov, saj z
njim zagotavljamo sredstva, da lahko poslujemo skozi leto, dopolnjujemo
opremo z novo ali obnovimo dotrajano.
Vsako leto se udeležimo maše pri sv. Rozaliji, kjer prosimo za varnost pri našem
delu in izobraževanju ... Organiziramo razne pohode članstva ob vikendih ali se
udeležujemo raznih daljših že organiziranih pohodov. Za rekreacijo skrbimo tudi
s sodelovanjem na kolesarskem maratonu »od gasilskega doma do gasilskega
doma«.
Ob prireditvah, ki se odvijajo v Šentjurju, vsako leto poskrbimo za požarno
varnost. Ob jurjevanju in na prireditvi Starodobnikov na stojnicah predstavimo
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društvo, delo gasilca, poskrbimo za osveščanje ljudi, kako pazljivo ravnati z
ognjem in kako zavarovati dom ter okolico pred požarom.
V vrtcih in osnovnih šolah organiziramo evakuacijske vaje. S skrbno izdelanim in
dodelanim načrtom za predstavitev gasilcev smo tudi v vrtcih pričeli z
izvajanjem tega programa. Tudi v varstveno delovnem centru in domu starejših
organiziramo evakuacijske vaje. Seznanjamo se z vsemi pomembnimi objekti v
občini, ki jo pokrivamo. Napravimo strategije za gašenje in reševanje objektov,
ki so zelo zasedeni z ljudmi, naj si bo z otroki ali starejšimi ljudmi.
Naša vizija je spodbuditi mlade, da vstopijo v društvo in se oblikujejo ter
zagotovijo njegovo prihodnost, saj s tem dokazujejo pripadnost kraju in
ozaveščeno skrb za sočloveka. Naš cilj je poskrbeti, da bo naš dom negovan po
finančnih zmožnostih, da dobimo opremo, ki nam pripada po GE IV. kategorije,
in da se zamenja dotrajana oprema z novo ter varno.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
VSE NAJBOLJŠE OB PRAZNOVANJU 60-LETNICE GZ ŠENTJUR
VAM ŽELIMO ČLANI PGD ŠENTJUR.

Slika 99: Člani, članice pionirji PGD Šentjur
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Slika 100: Vozila PGD Šentjur

Slika 101: Mladi PGD Šentjur
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