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Vsem PGD in PIGD v GZ Žalec 
 
 
 
Zadeva: OBČNI ZBORI 2017 
 
Pošiljamo vam razpored občnih zborov PGD in PIGD v letu 2017 in vas prosimo, da 
predvidene termine upoštevate in jih ne spreminjate, saj je razpored takšen, da zagotavlja 
možnost čim večje udeležbe funkcionarjev GZ, GPO, občine in sosednjih gasilskih društev na 
občnih zborih. Pošiljamo vam tudi seznam in naslove delegatov – v prilogi, katerim morate 
vi posredovati vabilo za občni zbor.  
 
Na občnem zboru naj bodo obvezno podana naslednja poročila za leto 2016 in programi za 
leto  2017: 

— Poročilo o delu operative, vaje, analiza o požarih in intervencijah, analiza operativne 
pripravljenosti in usposobljenosti, stanje opremljenosti v skladu s kategorizacijo itd. 

— Poročilo o izobraževanju in usposabljanju gasilskih kadrov 
— Poročila o delu organov društva, sodelovanje z drugimi organi in organizacijami, 

sodelovanje z gasilsko zvezo, drugo sodelovanje in povezovanje 
— Poročilo o aktivnosti gasilske mladine in članic, veteranov, o ohranjanju zgodovine 

požarnega varstva in gasilstva, o drugih aktivnostih 
— Finančno poročilo in zaključni račun 2016 
— Poročilo nadzornega odbora  
— Program dela in finančni plan za leto 2017 

 
Priznanja in značke za dolgoletno delo: 
Prosimo vas, da pri pripravi gradiva za občni zbor upoštevate  tudi pravilnik o podeljevanju 
odlikovanj (spletna stran GZ Slovenije) – predvsem pri podeljevanju značk in diplom za 
dolgoletno delo in operativno delo. Za navedena odlikovanja morate predloge pripraviti v 
programu Vulkan vsaj 8 dni pred občnim zborom, kupiti diplome in značke ter diplome 
dostaviti na GZ Žalec v podpis. Podeljena odlikovanja morajo biti navedena v zapisniku 
občnega zbora, sicer vpis v Vulkan ne bo izveden. 
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Napredovanja v višji čin: 
V kolikor želite diplome za napredovanja v višje čine članom podeliti na občnem zboru, 
morate predlog za napredovanje v Vulkanu izdelati in zaključiti najkasneje do 8.1.2017. Le 
v tem primeru bo namreč postopek v zvezi z napredovanjem lahko izpeljan do vašega 
občnega zbora. 
 
Zapisniki občnih zborov: 
Po občnem zboru v roku 8 dni posredujte zapisnik občnega zbora s prilogami na Gasilsko 
zvezo Žalec. 
 
Skupščina GZ Žalec: 
62. skupščina GZ Žalec bo predvidoma 17. marca 2017. Na njej bodo podeljena tudi vsa 
odlikovanja GZ Slovenije, ki letos na Dnevu gasilcev niso bila. 
 
Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«. 
 
 
Poveljnik GZ Žalec:                   Predsednik GZ Žalec: 
    David KRK                               Edvard KUGLER 
 
 
 
 
 
Priloga: 

 razpored občnih zborov PGD in PIGD 

 naslovi delegatov GZ Žalec 
 
Poslano v vednost: 

 Županom občin  

 Članom UO, POV in NO GZ Žalec 
 


