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Številka: SkGZNM-65-66/2021 
Datum:  1. 9. 2021 

 
V A B I L O 

 
Na osnovi 18. člena Statuta Gasilske zveze Novo mesto sklicujem                                      
65-66. redno skupščino Gasilske zveze Novo mesto,  ki bo 

 
v petek, 10. septembra, ob 18.00 uri,  

v  prostorih Kulturnega doma v Šmarjeti, Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice. 
 
Predlog dnevnega reda: 

 
1. Otvoritev skupščine in pozdrav namestnika predsednika; 
2. Obravnava in sprejem poslovnika o delu skupščine; 
3. Izvolitev delovnega predsedstva in organov skupščine (verifikacijska komisija, 

zapisnikar, dva overovatelja zapisnika); 
4. Sprejem dnevnega reda; 
5. Seznanitev s poročili o delu GZ Novo mesto v letih 2019-2020; 
6. Razprava in sprejem poročil o delu ter poslovnih poročil za leto 2019-2020; 
7. Povzetek delovanja GZ v 1. polletju 2021 ter predlogi za drugo polletje 2021; 
8. Odločanje o sklepih UO glede funkcije predsednika GZ Novo mesto; 
9. Podelitev odlikovanj GZNM; 
10. Pozdrav in beseda gostov; 
11. Zaključek Skupščine. 

 
 
Gradivo za Skupščino vsa društva prejmejo po elektronski pošti in jo za delegata lahko 
natisnete. 
Skupščine  se je potrebno udeležiti v gasilski uniformi. 
Skupščina bo potekala skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe Covid-19, zato je 
je lahko udeležijo le osebe s potrdilom o negativnem testu, cepljenju ali prebolelosti. 
 
 
Z gasilskim pozdravom "Na pomoč!"  
                                     

GZ NOVO MESTO 
                             Franc Anderlič, nam.predsednika 
                                                                                  

  

IZVOLJENIM DELEGATOM   PGD V GZNM 
UPRAVNEMU ODBORU 
NADZORNEMU ODBORU 

 
GASILSKA ZVEZA NOVO MESTO 

Seidlova cesta 29 

8000  Novo mesto 

 07/39 34 270  GSM 064/142 700 

Davčna številka: 62710818 

Matična številka: 5139201 

TRR: SI56 2900 0005 2315 837 
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Delegati skupščine Gasilske zveze Novo mesto so na podlagi 18. člena Statuta Gasilske zveze Novo 

mesto na rednem zasedanju dne, 10. septembra 2021 sprejeli 
 

POSLOVNIK 
o delu 65-66. skupščine Gasilske zveze  Novo mesto 

 

1. člen 
 

S tem poslovnikom se določa organizacija in potek skupščine Gasilske zveze Novo mesto, dne 10. 
septembra 2021. 

2. člen 
 

Skupščino prične namestnik predsednika Gasilske zveze Novo mesto in jo vodi do izvolitve delovnega 

predsedstva. Delegati skupščine so v skladu s statutom izvoljeni delegati na Občnih zborih 
prostovoljnih gasilskih društev. Na predlog namestnika predsednika GZ Novo mesto, skupščina izvoli 

organe le-te. Delovno predsedstvo izvolijo delegati, z javnim glasovanjem. 
 

3. člen 

 
Delovni predsednik, predlaga skupščini dnevni red, ki ga da v razpravo in sprejem. Po sprejemu 

dnevnega reda začne obravnavati skupščina posamezne točke po vrstnem redu, ki so bile določene z 
dnevnim redom. Delovno predsedstvo predlaga, skupščina pa izvoli z javnim glasovanjem ostale 

organe: verifikacijsko komisijo, dva overovatelja in zapisnikarja. 
 

4. člen 

 
Obravnavanje vsake točke dnevnega reda traja tako dolgo, dokler traja razprava posamezne točke.  

Razpravo je mogoče omejiti na pet minut, vodi jo delovno predsedstvo, ki jo usmerja ter sklene, ko 
ugotovi, da je o zadevi mogoče sklepati. Delovni predsednik lahko razpravljavcu, ki v razpravi 

uporablja izraze, ki so žaljivi za posameznika ali gasilsko organizacijo ali je pod vplivom alkohola 

prepove nadaljnjo razpravo. 
5. člen 

 
Skupščina sklepa veljavno, če je prisotnih več kot dve tretjini delegatov.  Vsak sklep je pravnomočen, 

če je zanj glasovalo več kot polovica prisotnih delegatov (19. člen Statuta GZ Novo mesto). 

 
6. člen 

 
Skupščine ni mogoče zaključiti dokler niso obravnavane vse točke dnevnega reda. V primeru 

prekinitve zasedanja  skupščine, se določi datum naslednjega zasedanja. 
 

7. člen 

 
Glasovanje na skupščini je lahko javno ali tajno. Kakšno glasovanje bo izvedeno, odloči skupščina z 

javnim glasovanjem. Delegati se pri javnem glasovanju izjavljajo: »za« , »proti«, »vzdržan«. 
 

8. člen 

 
Delo skupščine je javno. Na njem lahko poleg delegatov gasilske zveze, ki imajo pravico glasovanja, 

sodelujejo tudi drugi člani gasilskih organizacij, gostje ter predstavniki medijev, ki pa nimajo pravice 
glasovanja in sodelovanja v razpravi. 

9. člen 
 

Poslovnik o delu skupščine stopi v veljavo takoj, ko ga z večino glasov prisotnih delegatov sprejme 

skupščina in preneha veljati po končanem zasedanju skupščine. 
                  

        GZ NOVO MESTO 
                 Franc Anderlič, nam.predsednika 
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POROČILO PREDSEDNIKA GZ NOVO MESTO ZA LETO 2019 IN 2020 
 
GZ Novo mesto je največja gasilska zveza v Sloveniji in vključuje 47 PGD s področja sedmih 
občin: MO Novo mesto, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Dolenjske Toplice, 
Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice in Občina Škocjan. Na dan 31.12.2019 je bilo v 
društva GZ Novo mesto vključenih 8.947 članov. 
 
V oktobru so po vseh Gasilskih poveljstvih občin naše Gasilske zveze Novo mesto potekale 
vaje in usposabljanja z namenom osveščanja krajanov in otrok. GZ je v sodelovanju z 
Gasilsko-reševalnim centrom Novo mesto gostila otroke iz vrtcev in šol, ki so spoznavali 
gasilstvo, obleke in opremo s katero gasimo požar in rešujemo ljudi ter premoženje. 
 
V letu 2019 so visoke obletnice aktivnega delovanja praznovala naslednja prostovoljna 
gasilska društva iz GZ Novo mesto: PGD Globodol – 100. obletnica, PGD Podturn, PGD 
Smolenja vas, PGD Šmihel Novo mesto ter PGD Uršna sela – 90. obletnica, PGD Zbure – 70. 
obletnica, PGD Ždinja vas – 40. obletnica. Vseh svečanosti so se udeležili predstavniki – 
člani UO GZ Novo mesto. Prav tako so se člani UO GZ Novo mesto udeležili občnih zborov 
vseh 48 PGD. 
 
Zelo dobro smo sodelovali z obema gasilskima zvezama v regiji – GZ Trebnje in                     
GZ Šentjernej, prav tako tudi s sosednjimi gasilskimi zvezami:  GZ Sevnica, GZ Metlika,               
GZ Semič in GZ Črnomelj. Člani UO GZ Novo mesto se vsako leto redno odzovejo vabilu na 
skupščine in visoke obletnice vseh omenjenih gasilskih zvez. Prav tako dobro sodelujemo s 
Poklicno enoto GRC Novo mesto na vseh področjih od izobraževanja, praktičnih vaj, do 
druženja in skupnega reševanja. Odzvali smo se tudi svečanosti ob prevzemu novih 
gasilskih vozil in druge opreme.  
 
Komisija za izobraževanje je imela v letu 2019 obilo dela z organizacijo tečajev. Uspešno so 
bili izvedeni 4 tečaji za gasilca pripravnika, ki ga je uspešno zaključilo 109 tečajnikov ter 3 
tečaji za operativnega gasilca, ki ga je uspešno zaključilo 80 tečajnikov. 
 
Druga izobraževanja na Igu pri Ljubljani v organizaciji GZ Slovenije so potekala preko 
programa Vulkan in v skladu s programom usposabljanja za leto 2019. Skupaj z regijskim 
svetom Dolenjske ter s Kmetijsko šolo smo organizirali tečaj za varno delo z motorno žago. 
Kot vsako leto smo gasilce po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu, napotili na 
omenjena izobraževanja za različne specialnosti na GZS. 
 
Kot vsako leto smo v začetku junija organizirali pionirko mladinsko tekmovanje v Dolenjskih 
Toplicah in konec maja tradicionalni gasilski Avtorally, ki je potekal na območju MO Novo 
mesto, z zaključkom v Brusnicah.  GPO in društva so organizirala tradicionalna pokalna 
tekmovanja. Za mladino smo organizirali mladinsko orientacijo in mladinski kviz na nivoju 
gasilskih zvez, na nivoju regije pa regijsko orientacijo in državni kviz. Najboljši pa so se 
udeležili še državnega tekmovanja. Tekmovanja v spajanju sesalnega voda so potekala 
tradicionalno v Dobrniču (GZ Trebnje), Gabrju (GZ Novo mesto) in Orehovici (Šentjernej). 
Poleg same organizacije tekmovanj, pa je komisija za tekmovanje, ki deluje v okviru 
poveljstva GZ Novo mesto organizirala pripravljalne vaje za ekipe, ki so se uvrstile na 
državno tekmovanje.  
 
V veteranski komisiji so bili zelo dejavni, začeli so z Florjanovo mašo in obiskovali bolne 
gasilce. Udeleževali so se tekmovanj na vseh področjih: meddruštvenih,  zveznem, 
regijskem  in državnem tekmovanju. Aktivno so pomagali pri organizaciji in izvedbi 14. 
jubilejnega veteranskega srečanja. Meseca junija so tekmovali na pokalnem regijskem 
tekmovanju v Trebnjem, Novem mestu in Šentjerneju, potem pa v Zburah, v Šmarjeti, v 
Mirni Peči, v Škocjanu ter v začetku septembra v Dobravi in povsod dosegali dobre 
rezultate. V septembru je bilo organizirano 14. srečanje veterank in veteranov GZ Novo 
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mesto v Brusnicah pod pokritim nadstreškom, katerega se je udeležilo okrog 400 veterank 
in veteranov ter gostov. 
 
Komisija za članice je bila zelo aktivna. Članice so se udeleževale vseh izobraževanj in 
posvetov za članice ter  tekmovale na vseh tekmovanjih. Tako je predsednica komisije za 
članice postala tudi regijska predsednica ter članica komisije za članice pri GZS. Predsednica 
se je udeležila vseh sej GRD kakor tudi sej sveta članic GZS.  
 
Mladinska komisija se je v letu 2019 sestala na treh sejah, kjer so potekali dogovori glede 
lokacije za izvedbo gasilskega kviza in orientacije ter reševali aktualne težave. Člani so se 
udeležili regijskega posveta v GZ Trebnje in posveta GZS v Dobrni. 
 
Komisija za priznanja in odlikovanja GZ Novo mesto je sproti obravnavala prejete predloge 
za priznanja in odlikovanja članom PGD, v obdobju pred občnimi zbori in visokimi 
obletnicami PGD. Komisija ugotavlja, da društva v veliki meri upoštevajo Pravilnik o 
priznanjih in odlikovanjih Gasilske zveze Novo mesto.  
 
V preteklem letu je bilo veliko narejenega na področju zdravniških pregledov za naše člane, 
na urejanju evidenc v Vulkanu, pripravi in izvedbi usposabljanj, bodisi na nivoju GZ Novo 
mesto ali usposabljanjih v organizaciji GZS in Republiške uprave za zaščito in reševanje. 
Skozi vse leto smo obravnavali predloge za napredovanja, odlikovanja ter izdajali listine, ki 
jih GZ pripravlja za svoje člane, tudi v sodelovanju z GZS. 
 
Dobro smo sodelovali tudi z URSZR-Izpostavo Novo mesto in ReCo Novo mesto. Prav tako 
se za sodelovanje zahvaljujem prijateljskim gasilskim zvezam Črnomelj, Metlika, Semič in 
Sevnica.  
 
 
 
GZ Novo mesto je največja gasilska zveza v Sloveniji in vključuje 47 PGD s področja sedmih 
občin: MO Novo mesto, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Dolenjske Toplice, 
Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice in Občina Škocjan. Na dan 31.12.2020 je bilo v 
društva GZ Novo mesto vključenih 8.854 članov. 
 
Zaradi korona krize in upoštevanja smernic NIJZ v letu 2020 na gasilski zvezi nismo imeli 
nobenih sestankov in sej, niti nismo izvedli skupščine, na kateri bi sicer bilo prisotnih okrog 
80 delegatov včlanjenih društev, članov upravnega odbora, članov nadzornega odbora ter 
predstavnikov sosednjih gasilskih zvez. Tekočo problematiko smo reševali telefonsko in 
preko korespondenčnih sej.  
 
Naše delo je bilo zaradi Covid-19 krize in upoštevanja smernic NIJZ močno okrnjeno 
oziroma skorajda popolnoma preprečeno. 
 
Dejavnosti v okviru meseca požarne varnosti zaradi korona krize nismo mogli izvesti. 
 
V letu 2020 na našem območju nismo imeli večjih neurij in nesreč, zato pa so se gasilci iz 
naše zveze množično odzvali na klic na pomoč pri gašenju travniških požarov. Vaje in druge 
oblike usposabljanja, na vseh nivojih od gasilskega društva, zveze, regije in GZS so bila v 
večini odpovedana zaradi korona krize. 
 
Od januarja do začetka marca 2020 je vseh 47 društev izvedlo občni zbor. Prav na vsakem 
občnem zboru je bil prisoten vsaj en predstavnik oziroma član UO GZ Novo mesto. Zaradi 
začetka korona krize na GZ Novo mesto svoje skupščine v aprilu nismo mogli izvesti. 
Preložili smo jo na oktober, vendar izvedba iz istega razloga ponovno ni bila možna, zato 
skupščine v letu 2020 sploh nismo izvedli.  
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V letu 2020 so visoke obletnice aktivnega delovanja praznovala naslednja prostovoljna 
gasilska društva iz GZ Novo mesto: PGD Škocjan na Dolenjskem – 120. obletnica, PGD 
Dolenja Straža – 70. obletnica, PIGD Krka – 50. obletnica in PGD Mali Podljuben – 40. 
obletnica. Nobeno izmed navedenih društev zaradi korona krize ni moglo izvesti svečanosti. 
 
V letu 2020 je bilo zaradi korona krize okrnjeno sodelovanje z obema gasilskima zvezama v 
regiji – GZ Trebnje in GZ Šentjernej, prav tako tudi s sosednjimi gasilskimi zvezami:  GZ 
Sevnica, GZ Metlika, GZ Semič in GZ Črnomelj. Prav tako je bilo okrnjeno sodelovanje s 
Poklicno enoto GRC Novo mesto na vseh področjih od izobraževanja, praktičnih vaj, do 
druženja in skupnega reševanja.  
 
Komisiji za izobraževanje je v letu 2020 komajda uspelo zaključiti tečaj za operativnega 
gasilca, ki ga je uspešno opravilo  26 novih operativnih gasilcev, tečaj za višjega gasilca pa 
se je zaradi korona krize prekinil malo pred zaključkom teoretičnega dela.  
 
Tudi izobraževanja na Igu pri Ljubljani v organizaciji GZ Slovenije so bila odpovedana in 
prestavljena na jesenski čas, vendar so bila odpovedana tudi v jesenskem času.   
 
Od vseh načrtovanih tekmovanj smo v začetku februarja izvedli le kviz za gasilsko mladino. 
Najboljše ekipe so se uvrstile na regijski kviz, ki je potekal 15.2.2020 v PGD Orehovica, GZ 
Šentjernej. Državni kviz je zaradi korona krize odpadel; prestavljen je bil v leto 2021. Ravno 
tako so iz istega razloga odpadla tekmovanja v spajanju sesalnega voda po društvih in na 
nivoju regije, pionirko in mladinsko tekmovanje  ter tradicionalni gasilski Avtorally, vsa 
pokalna tekmovanja po vseh GPO in društvih,  mladinska orientacij na nivoju gasilske zveze, 
regije in države.   
 
Veteranom je korona kriza v veliki meri preprečila delovanje. Florjanove maše so bile 
odpovedane, bolnih gasilcev niso smeli obiskovati, ravno tako so odpadla vsa veteranska 
tekmovanja na vseh področjih: meddruštvenih,  zveznem, regijskem  in državnem nivoju.  
Ravno tako je bilo odpovedano tradicionalno veteransko srečanje. 
 
Članicam je korona kriza preprečila delovanje. Članice se niso udeležile nobenega posveta, 
niti izobraževanja, prav tako ne tekmovanja. Vse seje in srečanja na nivoju zveze, regije in 
GZS so bile odpovedane. 
 
Mladinska komisija je v letu 2020 uspela izvesti le tekmovanje v gasilskem kvizu v začetku 
februarja. Vse ostale aktivnosti so bile zaradi korona krize odpovedane. 
 
Komisija za priznanja in odlikovanja GZ Novo mesto je sproti obravnavala prejete predloge 
za priznanja in odlikovanja članom PGD, v obdobju pred občnimi zbori in visokimi 
obletnicami PGD. Komisija ugotavlja, da društva v veliki meri upoštevajo Pravilnik o 
priznanjih in odlikovanjih Gasilske zveze Novo mesto.  
 
Skozi vse leto smo obravnavali predloge za napredovanja, odlikovanja ter izdajali listine, ki 
jih GZ pripravlja za svoje člane, tudi v sodelovanju z GZS. Ostale aktivnosti so bile zaradi 
korona krize odpovedane. 
 
 
Z gasilskim pozdravom Na pomoč! 
 
                                                                             Gasilska zveza Novo mesto 

                Franc Anderlič, nam.predsednika, l.r. 
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POROČILO POVELJNIKA  GZ NOVO MESTO ZA LETO 2019 IN 2020 
 

 
V letu 2019 na našem območju nismo imeli večjih neurij in nesreč, zato pa so se gasilci iz 
naše zveze množično odzvali na klic na pomoč pri gašenju travniških požarov. Organizirali 
smo vaje in druge oblike usposabljanja, na vseh nivojih od gasilskega društva, zveze pa do 
regije. 
 
Komisija za izobraževanje je imela v letu 2019 obilo dela z organizacijo tečajev. Uspešno so 
bili izvedeni 4 tečaji za gasilca pripravnika, ki ga je uspešno zaključilo 109 tečajnikov ter 3 
tečaji za operativnega gasilca, ki ga je uspešno zaključilo 80 tečajnikov. 
 
Druga izobraževanja na Igu pri Ljubljani v organizaciji GZ Slovenije so potekala preko 
programa Vulkan in v skladu s programom usposabljanja za leto 2019. Skupaj z regijskim 
svetom Dolenjske ter s Kmetijsko šolo smo organizirali tečaj za varno delo z motorno žago. 
Kot vsako leto smo gasilce po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu, napotili na 
omenjena izobraževanja za različne specialnosti na GZS. 
 
Na področju praktičnega izobraževanja smo ustanovili Komisijo za praktična usposabljanja, 
ki je skrbela za pripravo vaj gasilske zveze, pripravo scenarijev praktičnih vaj na osnovnih 
izobraževanjih in za pripravo principov in usmeritev za izvajanje praktičnih vaj operative po 
društvih, kar je ena izmed prioritetnih aktivnosti poveljstva v tem mandatnem obdobju.  
 
Poveljstvo je ustanovilo Komisijo za tekmovanja, katere naloga je skrb za dvig kakovosti 
tekmovanj, za izobraževanje in usposabljanje sodnikov in seveda skrb za pridobitev novih 
sodnikov. Komisija je z operativnim delovanjem začela meseca aprila. Leto smo začeli s 
tekmovanji v spajanju sesalnega voda po društvih in na nivoju regije. Kot vsako leto smo  
organizirali pionirko mladinsko tekmovanje v Dolenjskih Toplicah in tradicionalni gasilski 
Avtorally, ki je potekal na območju MO Novo mesto, z zaključkom v Brusnicah.  GPO in 
društva so organizirala tradicionalna pokalna tekmovanja. Tekmovanja v spajanju sesalnega 
voda so potekala tradicionalno v Dobrniču (GZ Trebnje), Gabrju (GZ Novo mesto) in 
Orehovici (Šentjernej). Poleg same organizacije tekmovanj, pa je komisija za tekmovanje, ki 
deluje v okviru poveljstva GZ Novo mesto organizirala pripravljalne vaje za ekipe, ki so se 
uvrstile na državno tekmovanje.  
 
Kot že uvodoma rečeno, je bilo v letu 2019 tudi veliko intervencij. V spodnji tabeli lahko 
vidimo koliko intervencij po posameznih vrstah je bilo v tem obdobju. 
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Spodskupin intervencij Število intervencij
Število sodelujočih 

enot

Požari v naravi oziroma na prostem 262 493

Požari v objektih 129 291

Tehnična in druga pomoč 52 59

Nesreče v cestnem prometu 50 79

Poplave 42 86

Požari na prometnih sredstvih 34 66

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih 18 35

Močan veter 15 21

Nepotrebne oz. lažne intervencije 11 23

Reševanja obolelih oseb 10 13

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev 7 20

Nesreče z nevarnimi snovmi 7 18

Pogrešane osebe, živali in stvari 6 43

Delovne in rudniške nesreče 6 8

Nesreče pri športnih, rekreativnih in drugih aktivnostih 3 5

Udari strel 2 3

Eksplozije 2 5

Ogrožanja ali napad živali na ljudi in stvari 2 2

Nesreče na vodi in v vodi 1 2

Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov 1 2

Nesreče v železniškem prometu 1 2

Skupna vsota 661 1276  
 
 

 
V letu 2020 pa je bilo delo zaradi Covid-19 krize in upoštevanja smernic NIJZ močno 
okrnjeno oziroma skorajda popolnoma onemogočeno. Dejavnosti v okviru meseca požarne 
varnosti zaradi korona krize nismo mogli izvesti. V letu 2020 na našem območju nismo imeli 
večjih neurij in nesreč, zato pa so se gasilci iz naše zveze množično odzvali na klic na pomoč 
pri gašenju travniških požarov. Vaje in druge oblike usposabljanja, na vseh nivojih od 
gasilskega društva, zveze, regije in GZS so bila v večini odpovedana zaradi korona krize. 
 
Komisiji za izobraževanje je v letu 2020 komajda uspelo zaključiti tečaj za operativnega 
gasilca, ki ga je uspešno opravilo  26 novih operativnih gasilcev, tečaj za višjega gasilca pa 
se je zaradi korona krize prekinil malo pred zaključkom teoretičnega dela. Tudi 
izobraževanja na Igu pri Ljubljani v organizaciji GZ Slovenije so bila odpovedana in 
prestavljena na jesenski čas, vendar so bila odpovedana tudi v jesenskem času.   
 
Od vseh načrtovanih tekmovanj smo v začetku februarja izvedli le kviz za gasilsko mladino. 
Najboljše ekipe so se uvrstile na regijski kviz, ki je potekal 15.2.2020 v PGD Orehovica, GZ 
Šentjernej. Državni kviz je zaradi korona krize odpadel; prestavljen je bil v leto 2021. Ravno 
tako so iz istega razloga odpadla tekmovanja v spajanju sesalnega voda po društvih in na 
nivoju regije, pionirko in mladinsko tekmovanje  ter tradicionalni gasilski Avtorally, vsa 
pokalna tekmovanja po vseh GPO in društvih,  mladinska orientacij na nivoju gasilske zveze, 
regije in države.   
 
So pa očitno ukrepi okoli koronavirusa vplivali tudi na število intervencij, saj je bilo v letu 
2020 celo 35% manj intervencij, kot leto poprej. 
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Podskupina intervencij Število intervencij
Število sodelujočih 

enot

Požari v naravi oziroma na prostem 186 354

Požari v objektih 90 192

Nesreče v cestnem prometu 34 54

Tehnična in druga pomoč 25 28

Požari na prometnih sredstvih 22 42

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih 16 31

Poplave 15 27

Nepotrebne oz. lažne intervencije 9 18

Močan veter 8 13

Reševanja obolelih oseb 5 6

Pogrešane osebe, živali in stvari 4 28

Delovne in rudniške nesreče 3 4

Nesreče z nevarnimi snovmi 3 10

Udari strel 2 3

Eksplozije 2 5

Ogrožanja ali napad živali na ljudi in stvari 2 2

Nesreče v železniškem prometu 1 2

Nesreče na vodi in v vodi 1 2

Nesreče pri športnih, rekreativnih in drugih aktivnostih 1 3

Skupna vsota 429 824  
 

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« 
 
 

  Gasilska zveza Novo mesto 
 Andrej  GRGOVIČ, poveljnik, l.r. 
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POROČILO KOMISIJE ZA ČLANICE GZ NOVO MESTO  
ZA LETO 2019 IN 2020 

 

Priimek Ime GPO/SEKTOR 

BLATNIK MELITA ŠKOCJAN 

GAZVODA VLADKA ŠMARJEŠKE TOPLICE 

LUZAR NINA STRAŽA 

JERMAN  MARJANA NOVO MESTO/NOVO MESTO 

KAVŠEK  JOŽICA NOVO MESTO/BRUSNICE 

MUŠKA DRAGA DOLENJSKE TOPLICE 

REZELJ MOJCA MIRNA PEČ 

RKMAN DAMJANA NOVO MESTO/STOPIČE 

SAJEVIC TEREZIJA ŽUŽEMBERK 

 
V letu 2019 je ime komisija za članice tri seje.  Aktivno smo sodelovale na vseh gasilskih 
prireditvah kot so veselice, svečanosti ob obletnicah društev in zvez, pogrebnih 
slovesnostih, udeleževale smo se občnih zborov prostovoljnih gasilskih društev  ter skupščin 
sosednjih gasilskih zvez. Udeležile smo se tudi plenuma GZS, ki je bil v Tolminu. 
 
V mesecu februarju so se začela tekmovanja v SSV in zastopanost tekmovalnih enot  članic 
je bila kot običajno zelo številčna. Aprila smo imele izobraževanje v Jakličevem domu v 
Vidmu-Dobrepolju. V mesecu maju so sledila meddruštvena tekmovanja in tekmovanja GZ 
Novo mesto. Najboljše ekipe so se udeležile tudi regijskega tekmovanja, ki je bilo 16. junija 
v Trebnjem. Rezultati ženskih ekip so bili zelo dobri, saj se je večina naših ekip uvrstilo tudi 
naprej na državno tekmovanje, ki pa naj bi bilo v letu 2020 v Celju. 
 

 

 
Pionirke Grmovlje: 1. mesto 

Mladinke Grmovlje: 1.mesto 
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Pionirke Dvor: 2. mesto 

 

 

 

 

 
Članice A Krka Novo mesto: 1. mesto 

 

 

 

 

 
Članice A Grmovlje: 2. mesto 
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Članice A Dolenja Straža: 3. mesto 

 

 

 

 

 
Članice B Bela Cerkev: 2. mesto 

 

 

 

 

 
Članice B Gabrje: 3. mesto 
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Veteranke Bela Cerkev: 1. mesto 

 

 

 

 
Veteranke Šmihel pri Novem mestu: 3. mesto 

 

 

 

 

 

V začetku meseca marca je v prostorih PGD Škocjan potekal regijski posvet članic Dolenjske 
regije.  Udeležilo se ga je 107 gasilk iz gasilskih zvez Novo mesto, Trebnje in Šentjernej. 
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Prisotne smo bile tudi na pohodu članic GZS, ki se ga je udeležilo več kot 100 pohodnic in je 
potekal v GZ Trebnje.  

 

 

 
 

 
Udeležile smo se tudi svečanosti v Metliki ob 150-letnici gasilstva. V jesenskem času so 
potekale po društvih operativne vaje, v mesecu novembru pa smo se udeležile tudi 
dvodnevnega posveta za članice v Zrečah. 
Izobraževanja članic v letu 2019: 
 

Tečaj Št. izobraženih članic 

Gasilski častnik 1 

Testiranje sodnikov 2 

Vodja članic 1 

IDA 2 

TRE 1 

Operativni gasilec 17 

Gasilec pripravnik 53 

 
 
Članicam je korona kriza v letu 2020 povsem preprečila delovanje. Članice se niso udeležile 
nobenega posveta, niti izobraževanja, prav tako ne tekmovanja. Vse seje, izobraževanja in 
srečanja na nivoju zveze, regije in GZS so bile odpovedane. 
 
 
 
Z  gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
 
                  

         Predsednica Komisije za članice GZ NM                                                                                                         
           Melita Blatnik, l.r.  
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POROČILO KOMISIJE ZA VETERANE GZ NOVO MESTO  
ZA LETO 2019 in 2020 

 

  
V veteranski komisiji smo bili v letu 2019 zelo dejavni. Veterani smo se udeleževali 
Florjanovih maš in obiskovali bolne tovariše.  
 
Udeleževali smo se tekmovanj na vseh področjih: meddruštvenih,  zveznem, regijskem  in 
državnem tekmovanju. Aktivno smo pomagali pri organizaciji in izvedbi 14. jubilejnega 
veteranskega srečanja. Sodelovali smo  na pokalnem regijskem tekmovanju v Trebnjem, 
Novem mestu in Šentjerneju, potem pa v Zburah, v Šmarjeti, v Mirni Peči, v Škocjanu ter v 
začetku septembra v Dobravi in povsod dosegali dobre rezultate.  
 
V septembru je bilo organizirano 14. srečanje veterank in veteranov GZ Novo mesto v 
Brusnicah pod pokritim nadstreškom, katerega se je udeležilo okrog 400 veterank in 
veteranov ter gostov. 
 

  

  
Veteranom je korona kriza v letu 2020 v povsem preprečila delovanje.  
 
Florjanove maše so bile odpovedane, bolnih gasilcev nismo smeli obiskovati, ravno tako so 
odpadla vsa veteranska tekmovanja na vseh področjih: meddruštvenih,  zveznem, regijskem  
in državnem nivoju.  Na žalost je bilo odpovedano tradicionalno veteransko srečanje. 

  

  

  

  
V imenu komisije za veterane vas pozdravljam z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« 
 
 
 

  

PPrreeddsseeddnniikk  KKoommiissiijjee  zzaa  vveetteerraannee  GGZZNNMM        

            JJaanneezz  GGoorrnniikk,,  ll..  rr..  
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PPOORROOČČIILLOO  MMLLAADDIINNSSKKEE  KKOOMMIISSIIJJEE  GGZZ  NNOOVVOO  MMEESSTTOO    

VV  LLEETTUU  22001199  iinn  22002200  
  

  
 
Mladinska komisija se je v letu 2019 sestala na treh sejah, kjer so potekali dogovori glede 
lokacije za izvedbo gasilske orientacije ter reševali aktualne težave. Člani so se udeležili 
regijskega posveta v GZ Trebnje in posveta GZS v Dobrni. 
 
 
Mladinska komisija je v letu 2019 uspešno organizirala in izvedla 16. kviz gasilske mladine, 
ki je potekal 2.3.2019 na OŠ Dolenjske Toplice. Udeležilo se ga je 70 ekip iz naše gasilske 
zveze. Najboljših 9 ekip se je udeležilo regijskega kviza, ki ga je prav tako organizirala 
mladinska komisija GZ Novo mesto in je potekal 9.3.2019 na OŠ Drska Novo mesto.  
 
8.6.2019 je potekalo pionirsko in mladinsko tekmovanje v organizaciji poveljstva GZ Novo 
mesto. Tekmovanja se je udeležilo 69 pionirskih in mladinskih ekip. Najboljše ekipe so se 
udeležile regijskega tekmovanja, ki je potekalo 16.6.2019 v Dobrniču.   
 
30.8.2019 smo uspešno organizirali in izvedli tudi tekmovanje v gasilski orientaciji, ki je 
potekalo v Dolenjih Dolah. Tekmovanja se je udeležilo 52 ekip iz naše zveze.  
 
 
Regijska orientacija je potekala že naslednji dan, 31.8.2019, v Grobljah, udeležilo pa se je je 
najboljših 15 ekipi iz naše gasilske zveze. 
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Mladinska komisija je v letu 2020 uspela izvesti le tekmovanje v gasilskem kvizu, ki je 
potekalo 1. februarja v Škocjanu. Tekmovanja se je udeležilo 42 ekip. Regijskega kviza na 
območju GZ Šentjernej se je 15. februarja udeležilo 9 ekip. Vse ostale aktivnosti so bile 
zaradi korona krize odpovedane. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

NNaa  ppoommoočč!!  

  

                              PPrreeddsseeddnniiccaa  KKoommiissiijjee  zzaa  mmllaaddiinnoo  GGZZNNMM  
 Andreja Hutevec, 1.r. 
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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA  
 GZ NOVO MESTO ZA LETO 2019 in 2020 

 
Zasedanja komisije za priznanja in odlikovanja pri GZ Novo mesto so bila v letu 2019 in letu 
2020 prilagojena terminom zasedanja Komisije pri GZS. Aktualne zadeve smo reševali 
korespondenčno, preko elektronske pošte ali telefonsko. 

Zaslužnim članom so bila podeljena naslednja priznanja in odlikovanja: 

 

Leto 2019 2020 

Priznanje za posebne zasluge:  1 2 

Gasilska plamenica I. stopnje: 1 6 

Gasilska plamenica II. stopnje: 0 1 

Gasilska plamenica III. stopnje: 2 1 

Gasilsko odlikovanje I. stopnje: 5 8 

Gasilsko odlikovanje II. stopnje: 1 6 

Gasilsko odlikovanje III. stopnje: 2 18 

Mladinsko priznanje: 26 21 

Veteranska plaketa: 47 29 

Priznanje GZ 1. stopnje: 42 37 

Priznanje GZ 2. stopnje: 87 43 

Priznanje GZ 3. stopnje: 107 32 

 
Omeniti moramo tudi priznanja za dolgoletno delo v operativi ter dolgoletno delo v društvih. 
Tovrstnih priznanj je bilo v letu 2019 podeljenih 631, v letu 2020 pa 695. 

Našim prostovoljnim gasilskim društvom ob njihovih visokih obletnicah aktivnega delovanja 
smo podelili odlikovanje GZ Novo mesto, ravno tako pa so prejeli pripadajoče 
odlikovanje/plamenico ali plaketo GZS. 

Komisija ugotavlja, da se pri izdelavi predlogov za visoka odlikovanja za svoje člane v 
društvih zelo potrudijo ter dosledno upoštevajo pravilnik o podeljevanju priznanj in 
odlikovanj, zato zavrnjenih predlogov s strani GZS skorajda ni več. 

 

 

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«. 

 
Novo mesto, 29.03.2019              Predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja GZ Novo mesto 

       Andrej Pate,l.r. 
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POROČILO NADZORNEGA ODBORA GZ NOVO MESTO  

ZA LETO 2019 IN 2020 

 

Nadzorni odbor Gasilske zveze Novo mesto v sestavi: Edo Drobnič, član nadzornega odbora, 
Jože Zupančič, član nadzornega odbora in Martin Blažič, predsednik nadzornega odbora, se 
je sestal v petek, 16.7.2021, ob 18.00 uri, v prostorih GZNM in pregledal poslovno 
dokumentacijo  Gasilske zveze Novo mesto za leto 2019 in 2020. Prisoten je bil tudi Franc 
Anderlič, namestnik predsednika GZ Novo mesto. 

Ugotovljeno je bilo, da je Gasilska zveza Novo mesto, zveza prostovoljnih gasilskih društev 
občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Škocjan in Novo 
mesto delovala usklajeno, po strokovnih in tehničnih nalogah.  

Nadzorni odbor je skozi celo leto 2019 spremljal delo upravnega odbora, saj se je 
predsednik NO udeležil vseh sej upravnega odbora. Nadzorni odbor je zasedal na eni  seji 
ter na seji, skupaj z upravnim odborom, na kateri je bil seznanjen z vsemi dejavnostmi 
gasilske zveze. 

Zaradi korona krize v marcu leta 2020 se NO ni sestal. Ugotovljeno je bilo, da je bila vsa 
poslovna dokumentacija za leto 2019 pravočasno in pravilno oddana na AJPES. Ravno tako 
za leto 2020. Nadzorni odbor se je zato le seznanil s celotno poslovno dokumentacijo za obe 
leti. Ugotovljeno je bilo, da zaradi korona krize izvedba upravnega odbora in skupščine, ni 
bila mogoča. NO je seznanjen s sklepom Upravnega odbora, da bo skupščina sklicana 
predvidoma 3. septembra 2021. 

Nadzorni odbor je ugotovil, da je bilo zaradi korona krize delo GZ Novo mesto v letu 2020 
močno okrnjeno na vseh področjih. Izvedba vseh programskih smernic, ki smo si jih zadali 
za leto 2020 je bila popolnoma onemogočena, zato nadzorni odbor predlaga organom 
zveze, da se zamujeno nadoknadi v največji možni meri, v skladu s predpisi NIJZ. 

 

NA POMOČ!  

 
                  Predsednik Nadzornega odbora GZ Novo mesto 
                           Martin Blažič, l.r.   
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FINANČNO POROČILO ZA LETO 2019 
Prihodki  2019 

1 Občina Dolenjske Toplice 2.222,24 

2 Občina Mirna Peč  2.222,24 

3 Občina Straža 1.111,12 

4 Občina Škocjan 3.888,92 

5 Občina Šmarješke Toplice 2.222,24 

6 Občina Žužemberk 3.888,92 

7 MO Novo mesto  13.000,00 

8 PIGD Krka 555,56 

 

Dejavnost skupaj 29.111,24 

9 sofinanciranje s strani GRD 1.164,41 

10 prihodki od opravljenih storitev 8.554,66 

11 drugi izredni prihodki, dohodnina 0,5% 3.843,35 

 
skupaj prihodki: 42.673,66 

Odhodki   

1 telefon, internet, GSM, elektrika, prenova internetne strani 1.002,05 

2 energenti 892,35 

3 strokovna literatura, revija GASILEC 147,40 

4 pisarniški material 164,66 

5 Računovodski servis 1.800,72 

6 poštnina, reprezentanca, čistila 277,35 

7 obletnice društev, sosednjih GZ - odlikovanja GZ NM 520,00 

8 službeno vozilo vzdrž, registr, gorivo + CANON servis 1.487,55 

9 stroški skupščine in novoletne seje UO GZ Novo mesto 1.760,52 

10 stroški plačilnega prometa-banka, vodenje računa, HALCOM 560,69 

11 amortizacija 1.011,93 

12 stroški dela - bruto plača 20.127,65 

13 prispevki na plače, stroški pogodb, avtorskih honorarjev 5.607,75 

14 članarina GZS 30,00 

  skupaj odhodki: 35.390,62 

Izstavljeni računi - prefakturiranje stroškov - transferi   

1 avtorally 7.624,61 

2 pionirsko mladinsko 6.296,42 

3 regijsko tekmovanje 4.163,25 

4 kviz GZNM 1.115,20 

5 kviz regijski 1.580,42 

6 orientacija GZNM 1.810,00 

7 orientacija regijska 963,45 

8 pripravnik Otočec 692,26 

9 tečaj operativec Škocjan 3.346,40 

10 tečaj operativec Novo mesto 4.364,51 

11 tečaj NGČ 3.320,60 

12 tečaj GČ 4.808,96 

13 veteransko srečanje 6.321,00 

 
skupaj transferi 46.407,08 

 

skupaj prihodki + transferi 89.080,74 

  skupaj odhodki + transferi 81.797,70 

 

razlika prihodki - odhodki 7.283,04 
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FINANČNO POROČILO GZ NOVO MESTO 2020 

Prihodki 2020 

1 Občina Dolenjske Toplice 2.222,24 

2 Občina Mirna Peč  2.222,24 

3 Občina Straža 1.111,12 

4 Občina Škocjan 3.888,92 

5 Občina Šmarješke Toplice 2.222,24 

6 Občina Žužemberk 3.888,92 

7 MO Novo mesto 10.000,00 

8 PIGD Krka 555,56 

 Dejavnost - skupaj 26.111,24 

9 sofinanciranje s strani GRD (tečaj GČ reg.kviz) 2.168,16 

10 drugi izredni prihodki, dohodnina 0,5% 631,50 

11 FURS-plačilo prispevkov - epidemija 967,38 

 skupaj prihodki: 29.878,28 

Odhodki   

1 telefon, internet, GSM 1.102,96 

2 energenti 823,84 

2 strokovna literatura, revija Gasilec 952,40 

3 pisarniški material, poštnina 691,13 

4 računovodski servis 1.814,00 

6 vzdrževanje osnovnih sredstev 1.499,16 

8 reprezentanca, čistila 673,50 

9 stroški plačilnega prometa-banka, vodenje računa, HALCOM 640,69 

10 amortizacija 433,54 

11 stroški dela - plača 20.927,63 

12 prispevki na plače, stroški pogodb, avtorskih honorarjev 5.527,33 

13 članarina GZS 30,00 

  skupaj odhodki: 35.116,18 

Izstavljeni računi - prefakturiranje stroškov - transferi   

1 kviz GZ Novo mesto 1.617,44 

2 regijski kviz 766,66 

3 tečaj MŽ 2019 646,68 

4 tečaj operativec  5.628,40 

5 tečaj pripravnik 2019 (3x: Gabrje, Straža, Škocjan) 1.742,55 

 skupaj transferi 10.401,73 

 skupaj prihodki + transferi 40.280,01 

  skupaj odhodki + transferi 45.517,91 

  razlika prihodki - odhodki -5.237,90 

   

GZ Novo mesto je kljub računovodski izgubi likvidna in tekoče poravnava svoje obveznosti. 
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POROČILO POVELJSTVA GZ NOVO MESTO ZA 1. POLLETJE 2021 
 
Samo delovanje Gasilske zveze Novo mesto sta v prvem polletju zaznamovali predvsem dve 
stvari. Najprej huda bolezen in kasneje tudi smrt našega pokojnega predsednika Gasilske 
zveze, tovariša Fikreta Fejzića. Poleg tega pa tudi še vedno pandemija covid-19, ki je močno 
okrnila delo poveljstva v začetku leta. Kljub temu pa nismo mirovali. Ves čas so se izvajale 
tekoče aktivnosti. 
 
1. Izobraževanja in usposabljanja: 
Ko so se razmere nekoliko uredile, smo nadaljevali s tečajem za Višjega gasilca, ki smo ga 
začeli že v preteklem letu. Z veseljem sporočam, da smo ravno v zadnjem vikendu v mesecu 
juniju uspešno z izpiti zaključili tečaj. Tako imamo na območju GZ Novo mesto sedaj 21 
novih višjih gasilcev. Eden kandidat pa ima za opraviti le še teoretični del zaključnega izpita, 
ker se žal ni mogel udeležiti izpita pri nas. Predsednik izpitne komisije je pohvalil zelo dobro 
znanje vseh tečajnikov, kar kaže, da smo dobro zastavili naše usposabljanje. Velika pohvala 
gre vsem tečajnikom, ter predavateljem in inštruktorjem s Silvom Venetom na čelu. 
 
Poleg tega usposabljanja pa smo v prvem polletju v sodelovanju z poveljstvom Dolenjske 
regije izpeljali tudi tečaj za Motorno žago, katerega je uspešno zaključilo 18 tečajnikov. 
 
Kot uvodoma omenjeno, so na področje izobraževanja močno vplivali omejitveni ukrepi 
povezanih s pandemijo Covid-19. Zaradi tega smo mogoče malo v zaostanku z 
izobraževanji. Ker pa so prognoze, da nas jeseni čaka že nov val, bomo morali, kljub 
zadržkom nekaterih, začeti z izvajanjem teoretičnega dela izobraževanj na daljavo. Sicer 
bomo začeli izgubljati generacije mladih gasilcev, ki so danes pripravljeni na delo v 
gasilstvu. 
 
2. Tekmovanja: 
Tekmovanj v prvi polovici leta ni bilo. Vendar tako, kot pri ostalem, tudi tu nismo mirovali. 
Ker je bilo v začetku junija državno tekmovanje, smo skupaj s komisijo za tekmovanje 
organizirali treninge naših tekmovalnih enot, ki so se uvrstile na državno tekmovanje s 
poudarkom na pravilnost izvajanja tekmovalnih vaj. Tu moram pohvaliti tudi naše najboljše 
sodnike, ki so se z velikim veseljem odzvali na poziv k pomoči. Treningov je bilo skupaj 4. 
 
Na državnem tekmovanju so naše ekipe dosegle izvrstne uspehe. Imamo namreč 3 državne 
prvake (Gabrje – članice B, Krka – poklicni A in poklicni B), eno 3. mesto (Grmovlje – 
pionirke), dva 4. mesta (Grmovlje – mladinke in članice A), eno 5. mesto (Potov vrh-Slatnik 
– člani A) in še več drugih dobrih uvrstitev. Iz državnega tekmovanja se je iz naše GZ na 
dodatne kvalifikacije za olimpijado uvrstilo celo 6 ekip, kar je vrhunski uspeh. Zaradi tega bi 
rad pohvalil vse tekmovalce, tudi tiste, ki so imeli nekoliko manj športne sreče, ter celotno 
ekipo sodnikov, ki so sodelovali v pripravah z Milanom Pajkom na čelu. 
 
Kar pa se tiče tekmovanja Gasilske zveze Novo mesto v letu 2021 pa je zaenkrat sklep 
poveljstva, da se ga poskuša izvesti v mesecu septembru, vse pa bo odvisno od sanitarnih 
razmer in ukrepov v tistem obdobju v Republiki Sloveniji. 
 
3. Poveljstvo 
Poveljstvo je imelo v letu 2021 tri korespondenčne seje, kjer smo se dogovarjali o delovanju 
in pripravah za prej omenjene točke. Organizirali smo tudi eno audio konferenco na daljavo 
z ekipami, ki so se kasneje udeležile državnega tekmovanja letos v Celju. 
 
Na pomoč! 

Poveljnik GZ Novo mesto 
     Andrej GRGOVIČ  
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PLAN DELA POVELJSTVA ZA 2. POLLETJE 2021 
 
 
Glede na trenutno situacijo vezano na Covid-19 v Sloveniji konec meseca avgusta 2021 je 
vidno, da bo tudi drugo polletje močno zaznamovano z ukrepi vlade za omejevanje širjenja 
virusa. Temu primerno je tudi sestavljen plan dela, ki pa se bo lahko zaradi zaostritev 
nekoliko spremenil. 
 

1. Tekmovanja, ki smo jih v okvirju poveljstva želeli izvesti konec septembra, začetku 
oktobra so žal odpovedana ravno iz tega razloga 

2. Poskušali bomo izvesti čim več izobraževanj. In sicer planiramo izvesti naslednja 
izobraževanja: 

 Več skupin tečaja »Pripravnik«  fizično bi organizirali predavanja v GPO-jih, 
kjer bo več prijavljenih. Tečajnike iz GPO, kjer bo le nekaj posameznikov 
bomo priključili najbližji večji skupini 

 Vsaj en razred tečaja »Operativec« 
 Takoj v začetku leta 2022 izvesti tečaj za »Nižjega gasilskega častnika« 

3. Zagotoviti obvezno izvajanje operativnih vaj po društvih v mesecu požarne varnosti 
skopaj z občinskimi poveljstvi in gasilskimi sektorji 

4. Izvesti strokovni posvet operative na temo ene od aktualnih tem (gašenje električnih 
panelov, gašenje električnih vozil …). 
 
 
 
 

  Gasilska zveza Novo mesto 
 Andrej  GRGOVIČ, poveljnik, l.r. 
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Predlog finančnega  plana za leto  2021 
Prihodki 2021 

1 Občina Dolenjske Toplice (4 PGD x 555,56 EUR) 2.222,24 

2 Občina Mirna Peč (4 PGD x 555,56 EUR) 2.222,24 

3 Občina Straža (2 PGD x 555,56 EUR) 1.111,12 

4 Občina Škocjan (7 PGD x 555,56 EUR) 3.888,92 

5 Občina Šmarješke Toplice (4 PGD x 555,56 EUR) 2.222,24 

6 Občina Žužemberk (7 PGD x 555,56 EUR) 3.888,92 

7 MO Novo mesto (18 PGD x 555,56 EUR) 10.000,00 

8 PIGD Krka 555,56 

9 drugi izredni prihodki, dohodnina 0,5% 300,00 

10 doplačilna znamka za gasilsko mladino 500,00 

11 druge donacije in sponzorska sredstva 2.000,00 

 
skupaj prihodki: 28.911,24 

Odhodki   

1 telefon, internet, GSM, elektrika, vzdrževanje internetne strani 800,00 

2 strokovna literatura, revija GASILEC 150,00 

3 pisarniški material 300,00 

4 Računovodski servis MAGRAS 1.850,00 

5 pošta, blagajna 50,00 

6 obletnice društev, sosednjih GZ - odlikovanja GZ NM 500,00 

7 službeno vozilo vzdrževanje, registracija, gorivo  1.000,00 

8 reprezentanca, čistila 100,00 

9 stroški plačilnega prometa-banka, vodenje računa, HALCOM 100,00 

10 stroški delovanja komisij in Upravnega odbora GZ Novo mesto  200,00 

11 amortizacija 1.000,00 

12 stroški dela - bruto plača 18.255,00 

13 prispevki na plače, stroški pogodb, avtorskih honorarjev 4.000,00 

14 članarina GZS 30,00 

  skupaj odhodki: 28.335,00 

  Izstavljeni računi - prefakturiranje stroškov - transferi   

1 avtorally 6.500,00 

2 pionirsko mladinsko 5.800,00 

3 orientacija - občinska, regijska 1.500,00 

4 mladinski kviz - občinski, regija 1.500,00 

5 veteransko srečanje 6.500,00 

6 stroški izobraževanj 10.000,00 

  skupaj transferi: 31.800,00 

skupaj prihodki + transferi 60.711,24 

skupaj odhodki + transferi 60.135,00 

  razlika prihodki - odhodki: 576,24 
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BBEELLEEŽŽKKEE::  
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