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 Članom upravnega odbora, poveljstva in nadzornega odbora GZ Žalec 

 Vsem PGD v GZ Žalec 

 

 

Zadeva: Udeležba na 17. Kongresu GZ Slovenije na Ptuju 19.5.2018 

 

Obveščamo vas, da mora Gasilska zveza Žalec za parado in zaključno slovesnost na 17. 

Kongresu GZ Slovenije, ki bo 19. maja 2018 na Ptuju, za ešalon praporov zagotoviti 

udeležbo praporov vseh gasilskih društev in gasilske zveze, 50 udeležencev za ešalon 

Savinjsko-šaleške regije.  

 

Zato vabimo vse člane upravnega odbora, poveljstva in nadzornega odbora GZ Žalec,  

poveljnike, predsednike ter praporščake s prapori vseh 32 gasilskih društev, da se 

parade in prireditve udeležite. Parada po potekala na Ptuju od Potrčeve ceste do stadiona v 

dolžini okoli 2000 m, zato prosimo gasilska društva, da bodo praporščaki zaradi dolžine 

hoje dovolj fizično sposobni. 

 

Udeležba je v skladu s predpisi obvezno v gasilskih uniformah, enako naj bodo po 

predpisih opremljeni praporščaki (gasilska uniforma, aluminijasta čelada, rokavice, pas).  

 

Prevoz, prehrana in pijača bosta zagotovljena. Odhod iz Žalca bo ob 13:00 uri – zbor na  

parkirišču pri hotelu. 

 

Ostale potrebne informacije  bomo sporočili prijavljenim udeležencem pravočasno, 

podrobnosti v zvezi s prireditvijo pa najdete tudi na spletni strani GZS: 

http://www.gasilec.net/gasilska-parada-v-pocastitev-xvii-kongresa-gasilske-zveze-slo  

 

Prosimo vas, da nam člani organov GZ do srede, 9. maja 2018 na GZ Žalec po telefonu 

ali na e-naslov GZ Žalec potrdite udeležbo.  

Prav tako nam do srede predstavniki PGD potrdite udeležbo praporščaka – sporočite 

ime ter predsednika in poveljnika oziroma v primeru odsotnosti njunih namestnikov. 

 

Prosimo za resnost pri prijavah in tudi udeležbi, da bomo na osrednji slovenski gasilski 

prireditvi, ki poteka vsakih pet let, dostojno predstavili našo gasilsko zvezo, ki je po številu 

gasilskih društev tretja največja v državi. 

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

 

Poveljnik  GZ Žalec:            Predsednik GZ Žalec: 

Franc RANČIGAJ  l.r.        Edvard KUGLER 
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