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Vsem PGD v GZ Žalec 

 

 

Zadeva: Člansko tekmovanje GZ Žalec 2018 – rok za prijave 

 

Na podlagi Razpisa tekmovanj GZ Žalec za leto 2018  vas obveščamo, da je rok za prijavo 

ekip na člansko tekmovanje GZ Žalec nedelja, 30. 9. 2018, 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 bo potekalo v nedeljo, 7. 10. 2018,  na Vranskem. 
 

Vse informacije in navodila v zvezi s tekmovanjem najdete v razpisu tekmovanj za leto 

2018,  objavljen pa je tudi na spletni strani GZ Žalec.  V prilogi vam pošiljamo izbor 50 

vprašanj za teoretično testiranje. 

 

Za sodelovanje na gasilskih tekmovanjih je za člane tekmovalnih enot obvezna GASILSKA 

IZKAZNICA, zato poskrbite za pravočasno izdelavo izkaznic. Da bo v Vulkanu podatek o 

izkaznici vpisan, morate obrazec za izdajo izkaznice poslati GZS vsaj teden pred 

tekmovanjem.  

Le z urejenim statusom gasilca je pridobljena pravica obveznega  socialnega zavarovanja (za 

primer poškodbe pri delu). 

 

Razpored tekmovalnih enot in dodatna navodila za tekmovanje bodo 2. 10. 2018 objavljena 

na spletni strani GZ Žalec. Morebitne odjave enot so možne najkasneje do četrtka, 4. 10. 

2018 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.  

 

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 ! 

 

Poveljnik GZ Žalec:          Predsednik GZ Žalec: 

Franci RANČIGAJ                           Edvard KUGLER 
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