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Vsem PGD v GZ Žalec

Zadeva: Predlogi za odlikovanja v letu 2019
Obveščamo vas, da je rok za posredovanje predlogov za priznanja in odlikovanja

15. april 2019.
Prosimo vas, da se roka držite, predloge z ustrezno utemeljitvijo posredujte na Gasilsko zvezo
Žalec izključno v programu Vulkan.
Pri pripravi predlogov dosledno upoštevajte Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v gasilskih
organizacijah,
ki
je
objavljen
na
spletni
strani
GZ
Slovenije:
http://www.gasilec.net/organizacija/zakonodaja/splosni-akti-gzs ter Obrazložitev predlogov za
priznanja in odlikovanja in Dodatna pojasnila k Pravilniku o priznanjih in odlikovanjih, ki so
objavljana na povezavi http://www.gasilec.net/organizacija/odlikovanja.
Predlogi morajo biti ustrezno utemeljeni, zgolj naštevanje funkcij, opravljenih usposabljanj in
prejetih odlikovanj ni dovolj, sicer bodo zavrnjeni. Kot navaja 42. člen Pravilnika je za
predlaganega potrebno navesti delo in aktivnosti, ki dokazujejo, da si v obdobju od zadnjega
prejetega priznanja oz. odlikovanja le-to tudi zasluži, razen za odlikovanje za posebne zasluge,
kjer je treba povzeti celotno delo v gasilskem stažu.
Pri pripravi se držite s sklepom upravnega odbora GZ Žalec določenih letnih kvot na
društvo, ki so naslednje:
1. Za podelitev odlikovanj in/ali plamenic GZ Slovenije lahko pošljete največ 3 predloge za
člane. Predlogi za članice in veterane so izvzeti iz navedene kvote.
2. Priznanj GZ Žalec je mogoče prejeti največ 6 skupaj za člane in članice ter 1 priznanje za
veterana oz. veteranko.
3. Mladinci in mladinke lahko prejmejo skupaj 2 priznanji.
Ob jubileju društva je možno v skladu s pravilnikom dobiti nekaj dodatnih odlikovanj oz.
priznanj.
Za vsa pojasnila in dodatne informacije v zvezi s pripravo predlogov se lahko obrnete na
predsednika komisije za odlikovanja GZ Žalec Ivana Kotnika ali strokovno sodelavko GZ
Žalec.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Predsednik komisije za odlikovanja:
Ivan KOTNIK l.r.

Predsednik GZ Žalec:
Edvard KUGLER

