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                         Predlog 

OBČNI ZBORI 

                                        PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV V LETU 2016  

    Napotila Gasilske zveze Trebnje  
 

Stopamo v leto 2016 in naša skupna naloga bo tudi v tem letu, da se v vseh društvih naše zveze izvedejo 

občni zbori, na katerih bomo pregledali in ocenili delo posameznega društva v preteklem letu, ter 

zastavili nove cilje in naloge.  

 

Leto 2015-2016  
 Ob vseh napovedih v letu 2014, da se bodo finančna sredstva zmanjševala na vseh področjih 

proračunskih postavk, smo gasilci ob sestavi dvoletnih proračunov posamezne občine lahko zadovoljni.  

Res pa je, da bo potrebno na investicijskem delu z vsako občino posebej poiskati najboljše možnosti 

finančnih sredstev za nabavo opreme za posamezni PGD. Prepričani smo, da se bo z rebalansi občinskih 

proračunov nekaj sredstev le našlo, s tem pa omogočilo zapolniti manjkajočo gasilsko opremo.  

 

Sprememba zakonodaje pravil  
GZS si je zadela, da v tem mandatu opravi kar nekaj popravkov pravil ter poda predloge za spremembo 

zakonodaje, ki pokriva področje gasilstva. V letu 2015 smo na Plenumu GZS v Semiču doživeli hladen 

tuš ob spremembi Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih. Spremembe v tem pravilniku so zelo prizadele 

gasilce operativce, saj bo odlikovanje GZS  posameznik prejel, ko bo imel vsa tri odlikovanja GZ, kar 

pomeni, da bo prejel prvo odlikovanje GZS, ko bo star 30 in več let. To pa prav gotovo za mlade gasilce 

ni nikakršna vzpodbuda. V jesenskem delu se je začelo pripravljati popravek Zakona o gasilstvu. 

Predlagane spremembe niso bile sprejemljive, zato smo dali zoper spremembe ugovor na GZS preko 

našega regijskega predstavnika UO na GZS. Ker v tem primeru nismo bili osamljeni, je UO GZS sprejel 

sklep, da se predlogi sprememb začasno preložijo, jih ponovno temeljito analizirajo, uskladijo s 

pripombami in šele na to jih dajo v javno obravnavo. 

 

Napotila pri nabavi vozil in opreme ter novogradnji  
Tudi tu ni od preteklih let nobenih sprememb. Še vedno velja upoštevanje Pravil in Meril o financiranju 

in sofinanciranju gasilske opreme, nabava vozil in adaptacij oz. novogradnje domov v PGD naše zveze. 

Komisija za nabavo vozil in tehnike pri GZ Trebnje mora biti seznanjena z vsakim nakupom podvozja 

kot nadgradnje ali večje količine opreme in le tako je PGD upravičeno do sofinanciranja s strani GZ. Za 

večje investicije mora biti GZ seznanjena s sklepom najvišjega organa v PGD najmanj eno leto pred 

pričetkom nabave podvozja, nadgradnje, novogradnje ali adaptacije itd. .  

 

Pomembna navodila iz Meril za sofinanciranje  
PGD se mora pred nabavo novega vozila posvetovati s Komisijo za tehniko pri GZ Trebnje, kjer se 

pridobi soglasje o primernosti vozila za posamezno društvo, na kar mora občni zbor društva to 

investicijo v sklopu plana dela potrditi. Takšen sklep mora biti posredovan na GZT. Hkrati mora PGD 

zaprositi za mnenje prav tako Komisijo za tehniko pri GZS. Izpolniti je potrebno posebni obrazec 

"Potrebni podatki za izdajo mnenja o podvozju" na podlagi katerega zgoraj omenjena komisija poda 

mnenje o ustreznosti vozila za posamezne tipe gasilskih vozil.  

 

Program Vulkan  

V društvih so za delo s programom Vulkan imenovani administratorji, ki so hkrati v društvu  odgovorni 

za delo s tem programom. Program Vulkan je obsežna aplikacija, s katero urejamo različna področja: 
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vnašanje in ažuriranje podatkov, spremljanje kadrovskih evidenc, občasno pregledovanje, odkrivanje 

napak in odprava le teh na ustreznih nivojih.  

V program Vulkan je potrebno obvezno vnesti vso oprema, ki jo ima društvo v lasti, še posebno tisto, 

ki jo potrebuje operativa (osebna in skupna zaščitna oprema, opremo za gašenje in reševanje, vozila 

itd.). Urejanje evidenc opreme in ostalega je nujna in je hkrati pogoj za uspešno rabo Vulkana, kakor 

tudi pri kandidiranju za sofinanciranje opreme na razpis Ministrstva za obrambo.   

Oseba, ki vodi kadrovsko evidenco v programu Vulkan, je imenovana na UO PGD in je odgovorna za 

tajnost osebnih podatkov članstva. Enako velja za dodatno geslo za vpogled v program Vulkan. 

Pridobitev gesla za delo v Vulkanu je možna za člane društva, vendar z omejenimi pravicami. Geslo se 

dodeli s strani GZ Trebnje na podlagi sklepa UO PGD, ki se mu dodelijo z dodelitvijo gesla določene 

pravice za delo v Vulkanu.  

 

Zavarovanje vozil, zdravstveno zavarovanje operativcev ter ostala zavarovanja  
Tudi v letu 2016 na področju zavarovanj vozil ne bo sprememb in bo potekalo po ustaljeni praksi pri 

Zavarovalnica Tilia, za vsa ostala zavarovanja pa je sklenjena pogodba z Zavarovalnico Triglav 

(strojelom MB, protipožarno zavarovanje gasilskih domov, za primer poškodbe pri delu operativno 

članstvo, mladina, veterani).  

Po določilih Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih članov je potrebno, da imajo 

vsi operativni gasilci opravljene zdravniške preglede najmanj po 3. členu oz. po 4. členu (glej podatke 

v okvirju. V preteklem letu je inšpekcija obiskala nekatera PDG (II. in IV. kat.) in ugotovila, da na tem 

področju ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje javne gasilske službe. S to odločbo so bile obveščene 

tudi posamezne občine, ker smo s skupnim dogovorom poiskali rešitev za dodatno financiranje 

zdravniških pregledov. Tako je v mesecu novembru GZT podpisala pogodbo z ZD Trebnje, kjer bodo 

opravljal preglede za vse operativce naše zveze po 3. in 4. členu omenjenega pravilnika. Po zadnjih 

informacijah s strani GZS se v prvi polovici 2016 ne pričakuje inšpekcijskega nadzora, v nadaljevanju pa 

se bo prav gotovo izvajal.  

Iz zgoraj navedenega o zavarovanju operativnih članov je društvo dolžno sporočati GZT vse spremembe 

operativnih zavarovancev.  

 

Obvezno število operativcev za posamezno kategorijo PGD in obvezni zdravstveni pregledi:                                                                          
I. kategorija  12/15/ operativcev,  najmanj 4 operativci z zdravstvenim pregledom po 4. členu, ostali po 

3. členu 

II. kategorija-23/32/ operativcev,   najmanj 8 operativcev z zdravstvenim pregledom po 4. členu, ostali 

po 3. členu 

IV. kategorija     54    operativcev,  najmanj 20 operativcev z zdravstvenim pregledom po 4. členu, ostali 

po 3. členu 

 

 

E- računi   
Od 1.1.2015 je obvezno poslovanje preko e-računov za posredne in neposredne proračunske 

porabnike.  

Gasilske zveze in PGD niso zavezanci za izdajo in prejemanje e-računov, razen v primeru, ko gre za 

sodelovanje (izdajanje in prejemanje računov) s proračunskimi porabniki.  

To pomeni, da gasilskim zvezam in prostovoljnim gasilskim društvom za medsebojno sodelovanje in 

sodelovanje s fizičnimi osebami in podjetji ni potrebno izdajati in prejemati e-računov (poslovanje z 

računi je možno po starem). Zahtevki za nakazila proračunskih sredstev se ne obravnavajo kot e-račun 

in poslovanje ostaja nespremenjeno.   
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Davčne blagajne  
S 1.1.2016 so uvedene tako imenovane davčne blagajne. To pomeni, da bomo tudi gasilci obvezni 

upoštevati to določilo Vlade RS, in ob vsaki prireditvi obvezno izdajati račune preko omenjenih blagajn. 

Kako se bo za to obveznost odločilo posamezno društvo, je presoja v rokah samega društva. Lahko si 

nabavi svojo blagajno ali pa jo najame po potrebi.  

Davčna blagajna ni potrebna za pobiranje članarine članov in pridobitev sredstev iz naslova srečelova 

do višine 3.000,00€. Vsa vprašanja v zvezi z davčnimi blagajnami lahko PGD naslovi na GZS na 

računovodkinjo Suzano Kralj. GZS bo vsa vprašanja in odgovore na to temo objavljala na svoji spletni 

strani.     

 

Tekmovanja   
Priprava in izvedba tekmovanj v letu 2016 na posameznih nivojih:   

  

Gasilska zveza Trebnje:      

 pionirsko in mladinsko, za člane in članice, starejše gasilce in gasilke (po razpisu GZT)   

 kviz GZT  v Velikem Gabru 5.3.2016   

 15. pokalno tekmovanje v PGD Štatenberk za pokal Občine Mokronog-Trebelno   

 6.   pokalno tekmovanje v PGD Ševnica za pokal Občine Mirna   

 5.   pokalno tekmovanje v PGD Sv. Rok za pokal Občine Šentrupert  

 4.   pokalno tekmovanje v PGD Dobrnič za pokal Občine Trebnje   

  

Dolenjska regija  

  

 tekmovanje v spajanju sesalnega voda-eno tekmo organizira GZT v sodelovanju s PGD                                                                  

 mladinsko tekmovanje v kvizu   

 pokalno tekmovanje za starejše gasilce in gasilke   

 

Gasilska zveza Slovenje    

        

 15. državni kviz mladine  2. 4. 2016  

 državno tekmovanje v vseh kategorijah  - Koper 11. 6. 2016 -člansko ter starejši gasilci in 

gasilke,  12. 6. 2016 pionirsko in mladinsko. 

 

Izobraževanje   
    na nivoju GZT   

  nadaljevalni tečaj za gasilca  

 tečaj za vodjo skupine 

 

 

 

 regija    

 tečaj za mentorja mladine    

            

na nivoju GZS    

  na nivoju GZS bo izobraževanje potekalo po Razpisu izobraževanj v letu 2016 po predhodnih 

prijavah s strani PGD in izboru GZS. Če delodajalec vabljenemu kandidatu ne dovoli odsotnost 

z dela, lahko PGD zaprosi občino za izdajo vpoklica za svojega kandidata. Zaprosilo mora biti 

posredovano na občino najmanj 10 dni pred odhodom kandidata na tečaj s strani GZT ali PGD.  
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 Če se kandidat ne more udeležiti tečaja, mora biti odpoved posredovana na GZS najmanj 8 dni 

pred pričetkom tečaja, lahko pa je opravičilo za objektivni izostanek posredovano na GZS tudi 

do 7 dni po pričetku tečaja, ni prijavitelj tečajnika kaznovan.  

 V okviru tega sklepa je UO GZT (22.12.2014) sprejel sklep, da mora vsako PGD, ki je prijavilo 

kandidata na izobraževanje na nivoju GZS, njegovo morebitno odsotnost javiti na GZT najmanj 

14 dni pred pričetkom tečaja, da bo GZT še pravočasno ponudila novega kandidata za prosto 

mesto na tečaju.   

    

Izpolnjevanje in oddaja poročil o izvedenih vajah   
 

Tudi v letu 2015 je bilo izvedeno ocenjevanje društev naše gasilske zveze. Zato velja, da izvajate vaje 

kot je dogovorjeno (eno na mesec) in o njih poročate na predpisanih obrazcih na GZT.  Pravilno 

izpolnjen obrazec mora biti dostavljen na GZ v roku 30 dni po izvedeni vaji, naj si bo po klasični ali     e-

pošti. O vaji mora biti obveščen poveljnik OGP ali sektorja in se je po možnosti tudi udeleži. Obrazec 

mora biti podpisan tudi od udeleženega poveljnika (OGP ali sektorja).   

 

Izpolnjevanje in oddaja poročil o intervencijah    
Za vsako intervencijo je društvo oz. vodja intervencije dolžan oddati na GZ poročilo izpisano iz 

programa Spin, lahko pa tudi na internem obrazcu "Interna poročila o intervencijah GZT". Vsa prispela 

poročila bo obravnavalo Poveljstvo GZT in sprejelo odločitve o povrnitvi  morebitnih stroškov (poraba 

goriva, uničena oprema) itd. Še vedno velja, da je potrebno nastale stroške utemeljiti z računi, 

poškodovano opremo dostaviti na zvezo. Pri ocenjevanju društev se upoštevajo tudi poročila o 

intervencijah.  

V letu 2015 je PGD Trebnje nabavilo kompresorsko postajo za polnjenje tlačnih posod IDA. Po sklepu 

Poveljstva pri GZT se s 1.1.2016 ukinejo vse letne naročilnice pri dosedanjih polnilcih, ker bo to storitev 

opravljalo PGD Trebnje.  

Redne preglede in polnjenje gasilnikov PGD opravljajo po ustaljeni praksi.  

 

Preverjanje in ocenjevanje PGD ter operativne pripravljenosti    
Pri pregledu gasilskih domov je komisija ugotovila, da urejenost domov in tehnike iz leta v leto 

napreduje, za kar je potrebno društva pohvaliti. Kljub napredku pa se tu in tam še vedno prikradejo 

manjše pomanjkljivost, kar je razvidno iz ocenjevalnega lista. Na vse pomanjkljivosti so bila društva s 

strani komisije opozorjena in je bil na samem kraju napisan zapisnik, katerega je prisoten član društva 

tudi podpisal.                                                                                                                                                    

  

Glavne ugotovitve komisije (Uhan, Strah, Krivic, L. Hren): 

- neurejene orodjarne in okolice PGD 

- gasilniki niso pregledani v rokih 

- v MB ali agregatu je goriva manj kot ½ 

- slaba čistoča vozil in OVO 

- ni evidence o mesečnih pregledih IDA 

- ni rezervnega goriva 

- IDA 120, 150, 220, 230 bar 
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Praznovanja in okrogli jubileji v letu 2016  
  

 PGD Velika  Strmica               40 let  

 PGD Zagorica                           60 let   

 PGD Vrhe                                  80 let   

 PGD Sela pri Šumberku          90 let    

 

Florjanovo   

 
 PGD Račje selo         (za vsa PGD v OGP Trebnje in GZ Trebnje)   

 PGD Šentrupert         (za PGD OGP Šentrupert)    

 PGD Mokronog          (vsa PGD OGP Mokronog-Trebelno)   

 

Poročilo o delu PGD v mesecu oktobru  

   
 Pisno poročilo o aktivnostih v mesecu oktobru je potrebno oddati do 12.11.2016, in je tudi 

predmet kriterijev ocenjevanja društva, hkrati pa tudi osnova za skupno poročilo GZT, ki ga 

moramo oddati na GZS.  

 Operativne vaje v mesecu oktobru se ne štejejo v aktivnosti oktobra, ker so že vštete v kriterij 

vaje posameznega društva, pod pogojem  pravočasne oddaje poročila na GZT na predpisanemu 

obrazcu za vaje.   

 Med operativne vaje se šteje naslednje:  dnevi odprtih vrat, izobraževanje krajanov, pregledi 

hidrantnega omrežja, preventivni pregledi, priprava izložb, obisk vrtcev in šol itd. .   

  

 

Mladinska izkaznica    
Izdaja pionirske in mladinske izkaznice bo v letu 2016 prav tako opravljala GZT na zaprosilo 

posameznega PGD.    

 

 

Članska gasilska izkaznica    
Na podlagi že ustaljene prakse bo tudi v letu 2016 možno pridobiti člansko izkaznico. Za pripravo 

Obrazca za izdajo gasilske izkaznice je potrebna fotografija (kot za osebno izkaznico) člana v uniformi 

ali delovni obleki brez pokrivala in dostava le-te skupaj z obrazcem na GZT. Če društvo ne more sprintati 

omenjenega obrazca, to lahko storimo na zvezi, samo sporočiti je potrebno ime in priimek člana 

društva. Obrazec z nalepljeno fotografijo na hrbtni strani in podpisom prosilca za izdajo izkaznice, na 

zvezi obrazec podpišeta še predsednik in poveljnik, dodamo žig in odpošljemo na GZS. Po sorazmerno 

kratkem času PGD prejme izdelane izkaznice skupaj z računom.  

 

 

Revija GASILEC 
 

 Z letom 2016 se bo malenkostno spremenila naročnina revije Gasilec. Na posamezni izvod se 

podraži za 0,20 €, kar pomeni 2,00 € pri letni naročnini. Prepričani smo, da to ne bo vplivalo na 

naročanje posameznika, saj razmerje naročnine ostane nespremenjeno.   

 Celoletna naročnina za revijo Gasilec znaša 22,78 €.  

                                                     Naročnik in PGD 70% =    15,94 €   

                                                     GZ Trebnje           30%  =     6,84 €   
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 Naročnino bo zveza obračunala pri obračunu redne dejavnosti, kot je že dolgoletna praksa. Vse 

blagajnike društev naprošamo, da takoj po občnem zboru javijo na zvezo naročniške 

spremembe, da spremembe posredujemo naročniški službi revije Gasilec. Vodstvo 

posameznega društva naprošamo, da pridobijo čim več novih naročnikov, saj je revija 

strokovna predvsem za operativne gasilce.  

 

Ustanovitev posameznih komisij v PGD  
 

 V večini društev naše zveze delujejo posamezne komisije (mladina, članice, veterani in komisija 

za odlikovanja) pa vendar so nekatera društva, ki od tega odstopajo. Zato ni še nič zamujenega. 

Še vedno se lahko odločite in ustanovite manjkajoče komisije.    

 

 

Komisija za odlikovanja GZS 
Komisija za odlikovanja pri Gasilski zvezi Slovenije bo zasedala v naslednjih terminih:  

14. januar 2016 
11. februar 2016 
24. marec 2016 
5. maj 2016 
9. junij 2016 
14. julij 2016 
8. september 2016 
8. december 2016 
 

Predloge za odlikovanja, ki bodo prispeli na Gasilsko zvezo Trebnje, bo Komisija za odlikovanja pri GZT 

obravnavala 10 dni pred zasedanjem Komisije GZS.  

    

 

Občni zbori PGD  
Občni zbor je za prostovoljno gasilsko društvo vsakoletni dogodek, kateremu dajemo poseben pomen. 

Vsi, ki imajo gasilske uniforme, je obvezno, da se v njih udeležijo občnega zbora.  

 

Plan občnih zborov    
V prilogi vam je posredovan terminski plan občnih zborov vseh PGD naše zveze, ki ga je obravnaval UO 

GZT. Plan občnih zborov je usmeritev za realizacijo le-teh. V kolikor se pojavi problem izvedbe občnega 

zbora posameznega društva  iz objektivnih razlogov, se dovoljuje tudi sprememba termina, vendar z 

obveznim predhodnim dogovorom z delegatom, o tem pa mora biti obvezno seznanjena tudi GZT. 

 

 

Zapisnik z občnega zbora društva  
Po realizaciji  občnega zbora vsako društvo v roku 7 dni na zvezo odda zapisnik o poteku občnega zbora.  

 

 

Želimo vam dobre priprave in uspešno izvedene občne zbore.   

 

 

Z gasilskim pozdravom                 "NA POMOČ"! 
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Janez uhan, l.r.                                                                                                                 Anton Strah, l.r.    

poveljnik GZT                                                                                                                   predsednik GZT   

 

 

Trebnje,  januar 2016 

 


