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Številka: 128/2015 
Datum: 22. 10. 2015 
 
 
 Vsem PGD in PIGD v GZ Žalec 
 Vsem poveljnikom GPO v GZ Žalec 

 
 
 
Zadeva: Kronika Gasilske zveze Žalec, GPO v GZ Žalec in gasilskih društev 2015 
 
Za nami so prireditve, s katerimi smo obeležili 60 let uspešnega delovanja naše Gasilske 
zveze Žalec. Ker je to pomembna prelomnica, jo želimo primerno ohraniti. Zato bo Komisija 
za zgodovino zbrala vse gradivo prireditev, ker pa gasilsko zvezo sestavljajo gasilska društva 
in gasilska poveljstva občin, želimo, da bi imeli zbrane tudi podatke in fotografije gasilskih 
društev iz leta 2015. Veliko podatkov bomo lahko dobili iz programa Vulkan in gradiv, ki jih 
imamo na GZ Žalec, vsega pa žal nimamo. Zato gasilska društva in gasilska poveljstva občin 
prosimo,  da nam posredujete naslednje fotografije in podatke: 
 

PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 
IN PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO 

 Predsednik PGD – fotografija - ime, priimek, čin 
 Poveljnik PGD – fotografija - ime, priimek, čin  
 Upravni odbor – fotografija – podnaslov fotografije (seznam) 
 Poveljstvo – fotografija – podnaslov fotografije (seznam) 
 Nadzorni odbor – fotografija – podnaslov fotografije (seznam) 

  
 Po želji lahko tudi fotografije članic in članov, mladine, veteranov s podnaslovi fotografij 
(seznami) 
 
 

GASLSKA POVELJSTVA OBČIN V GZ ŽALEC 
 
 Poveljnik GPO – fotografija - ime, priimek, čin 
 Člani poveljstva – fotografija – podnaslov fotografije (seznam) 

 
Rok za posredovanje navedene dokumentacije je 30.11.2015. 
 
Fotografije nam lahko pošljete tudi v elektronski obliki, a naj bodo dovolj velikega formata 
za kvalitetno izdelavo. 
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Skupaj z vašo pomočjo bomo lahko pripravili pomembno gradivo, ki bo pokazalo naše 
bogato delo v tem obdobju in se bo na primeren način ohranilo za prihodnje rodove, saj ga 
bomo shranili v muzeju GZ Žalec, kjer bo na ogled tudi širši javnosti. 
 
V primeru nejasnosti ali potrebe po dodatnih informacijah, se obrnite na strokovno službo 
zveze. 
 
V upanju na vaše sodelovanje vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
 
Predsednik komisije za zgodovino GZ Žalec    Predsednik GZ Žalec: 
             Franci ČRETNIK l.r.         Edvard KUGLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


