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Vsem PGD v GZ Žalec
Zadeva: Člansko tekmovanje in tekmovanje starejših gasilcev GZ Žalec 2019 – rok za
prijave 8.9.2019
Na podlagi Razpisa tekmovanj GZ Žalec za leto 2019 vas obveščamo, da je rok za prijavo ekip
na člansko tekmovanje in tekmovanje starejših gasilcev GZ Žalec 8. 9. 2019, izključno v
programu VULKAN. Vljudno vas naprošamo, da upoštevate rok prijave, saj kasnejših prijav ne
bomo upoštevali - enote bodo lahko tekmovale samo izven konkurence.
Tekmovanje starejših gasilk in gasilcev bo potekalo
v soboto, 14. 9. 2019, od 15:00 dalje v Libojah po pripravljenem časovnem razporedu.
Tekmovanje članic in članov A in B bo potekalo
v nedeljo, 15. 9. 2019, od 8:00 dalje v Športnem centru v Žalcu po pripravljenem časovnem
razporedu.
Vse informacije in navodila v zvezi s tekmovanjem najdete v razpisu tekmovanj za leto 2019, ki
smo vam ga poslali, objavljen je tudi na spletni strani GZ Žalec.
Za sodelovanje na gasilskih tekmovanjih je za člane tekmovalnih enot obvezna GASILSKA
IZKAZNICA, zato poskrbite za pravočasno izdelavo. Da bo v Vulkanu podatek o izkaznici
vpisan, morate obrazec za izdajo izkaznice poslati GZS vsaj teden dni pred tekmovanjem.
Poskrbite tudi za urejen status zavarovanja. Le z urejenim statusom gasilca je pridobljena pravica
do obveznega socialnega zavarovanja (za primer poškodbe pri delu).
Pomembno:
Tekmovalec lahko nastopa v enem ciklusu tekmovanj le za eno tekmovalno enoto (velja za
vse kategorije). Če se ugotovi (lahko tudi naknadno po končanem tekmovanju), da je
tekmovalec nastopal za dve tekmovalni enoti, je druga enota diskvalificirana.
Primer: tekmovalec, ki je v tekočem letu dopolnil 16 let, ne more tekmovati hkrati na članskem
in mladinskem tekmovanju gasilske zveze, četudi sta tekmovanji v različnih terminih.
Razpored tekmovalnih enot in dodatna navodila za tekmovanje bodo 10. 9. 2019 objavljena na
spletni strani GZ Žalec. Morebitne odjave enot so možne najkasneje do četrtka, 12. 9. 2019 do
14. ure na e-naslov gasilska.zveza.zalec@siol.net.
Po tem roku odjave niso več možne in bo potrebno poravnati stroške, čeprav enota ne bo
tekmovala.

Za vsako tekmovalno enoto članic in članov A in B je obvezno plačilo kotizacije v znesku
60,00 EUR (10 malic). Navodila za plačilo vam bomo poslali skupaj s časovnim
razporedom.
Za enoto starejših gasilk in gasilcev je obvezno plačilo kotizacije v znesku 48,00 EUR (8
malic). Stroške kotizacije je potrebno najkasneje do 12. 9. 2019 poravnati na transakcijski račun
PGD Kasaze-Liboje št. SI56 6100 0000 6855 628 (Liboje 8 b, 3301 Petrovče, namen: kotizacija
za tekmovanje, BIC koda: HDELSI22, koda namena: OTHR, sklic: datum plačila). Na dan
tekmovanja pri komisiji A obvezno predložite potrdilo o vplačilu kotizacije.
Iz kotizacije se plačajo stroški tople malice in pijače za udeleženo enoto.
Za vse enote iz gasilskega poveljstva občine Žalec bo stroške poravnala občina Žalec.
Želimo vam uspešne priprave na tekmovanje.
V primeru nejasnosti tega sporočila smo vam za dodatne informacije na voljo na GZ Žalec
gasilska.zveza.zalec@siol.net, 051 38 28 86 ali 03/710 25 80.
Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom N A P O M O Č !
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