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 Članom upravnega odbora, poveljstva in nadzornega odbora GZ Žalec 

 Vsem PGD v GZ Žalec 

 

 

Zadeva: Udeležba na paradi ob 150. letnici gasilstva na Slovenskem v Metliki 8.9.2019 
 

Obveščamo vas, da bo po navodilih GZ Slovenije in poveljstva SŠ regije tudi Gasilska zveza 

Žalec sodelovala na paradi ob 150. letnici gasilstva na Slovenskem, ki bo v Metliki v nedeljo, 

8.9.2019. Zato vabimo vse člane upravnega odbora, poveljstva in nadzornega odbora GZ Žalec 

ter vsa gasilska društva, da se parade in prireditve udeležite po naslednjem razdelilniku: 

- Vsi člani organov GZ Žalec (upravnega odbora, poveljstva in nadzornega odbora) 

- Dodatno po 1 član ali članica vsakega PGD, ki ni član organa GZ 

- Praporščak s praporom GZ Žalec ter praporščaki s prapori PGD Kapla-Pondor, 

Levec, Griže in Zavrh pri Galiciji (jubilanti v letu 2019) 
 

Naša GZ mora zagotoviti tudi 3 članice za ešalon članic (zadolžena predsednica komisije za članice GZ 

Žalec). 

 

Parada po potekala v Metliki v dolžini okoli 1500 m, zato prosimo gasilska društva, da bodo 

praporščaki zaradi dolžine hoje dovolj fizično sposobni. 
 

Udeležba je v skladu s predpisi v gasilski uniformi, enako naj bodo po predpisih opremljeni 

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

Za prevoz, prehrano in pijačo bomo poskrbeli.  
 

Zbor udeležencev prireditve ob 10:00 na  parkirišču pri hotelu Žalec ob vsakem vremenu. 
 

Prosimo vas, da nam člani organov GZ do ponedeljka, 2. septembra 2019 na GZ Žalec po 

telefonu ali na e-naslov GZ Žalec potrdite svojo udeležbo. Prav tako nam do tega dne 

predstavniki PGD sporočite ime 1 udeleženca in praporščaka. 
 

Dodatne informacije lahko dobite pri strokovni sodelavki GZ Žalec. 
 

Prosimo vas za resnost pri udeležbi vseh vabljenih, da bomo na letošnji osrednji slovenski 

gasilski prireditvi dostojno predstavili našo gasilsko zvezo, tako kot smo jo z vašo pomočjo 

doslej že večkrat. 

 

Z gasilskim pozdravom N A  P O M O Č ! 

 

Poveljnik GZ Žalec:           Predsednik GZ Žalec: 

Franci RANČIGAJ                           Edvard KUGLER 
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