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POROČILO O 

IZVEDENIH PROGRAMIH OB PRAZNOVANJU 50-LETNICE GASILSKE ZVEZE �KOFJA LOKA V LETU 2005 
 
 
 

Zap 
�tev. Vsebina naloge Datum izvr�itve Kraj 
1.   

• Urejanje so bile spletnih strani Gasilske zveze �kofja Loka . 
dec. 2004 
skozi celo leto 
2005 

 
�kofja Loka 

2.   
Pripravljena in izdane so bile naslednje edicije in propagandni material:   
stenski gasilski koledar, propagandni letaki: dejavnosti Gasilske zveze �kofja Loka in občinskih gasilskih 
poveljstev, predstavitev  ob 10-letnici Gasilskega muzeja, Gasilske zveze �kofja Loka, vabilo in oris Sv. 
Florjana zavetnika gasilcev, 
 

nov. 2004 
februar � marec 
2005 

�kofja Loka 
 

3.   
Izdelan in postavljen je bil na gasilskem domu na Trati :svetlobni znak 50-let Gasilske zveze �kofja 
Loka, je svetil ponoči od 1.1.2005 do 31.12. 2005.   
 

 
31. dec. 2004 
 

Gasilski dom 
Trata 

4.   
Razpisana in podeljena priznanja za razpis risb in literarnih del učencev osnovnih in srednjih �ol 
ter otrok v vrtcih. Na razpis se je prijavilo 6 �ol in 3 vrtcev s 76 deli.  
 

februar 2005 
junij 2005 

Gasilski dom 
Trata 
 

5.   
Slavnostni redni Občni zbor Gasilske zveze �kofja Loka ob 50-letnici in  razstava v mali galeriji  
gasilskega doma na Trati, ob 50-letnici Gasilske zveze �kofja Loka. 
 

17. marec 2005 GZ �kofja 
Loka 
Gasilski  
dom Trata 

7.  
Počastitev praznika Sv. Florjana je bila v Crngrobu s Sv. Ma�o. Udele�enih: 220 gasilcev  
 

7. maj 2005 Crngrob 

8.  
Izvedeno je bilo 22. Srečanje gasilskih veteranov iz prostovoljnih gasilskih dru�tev v Gasilski 
zvezi �kofja Loka v �portnem parku v Selcih. Udele�enih 164 veteranov in veterank 

petek 
03. junij 2005 
ob 15. uri 

na igri�ču v 
Selcih 



 

9. DAN GASILCA IN SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 50. LETNICI GZ �KOFJA LOKA 
• Ob 8.00 je bila otvoritev razstave gasilske opreme po pokroviteljstvom Gasilske opreme Ljubljana 
•  
• Ob 8.15 se je pričelo orientacijsko tekmovanje mladih gasilcev iz PGD v GZ �kofja Loka, 

katerega se je udele�ilo 111 ekip, ali preko 378 mladih in njihovih mentorjev 
•  V tem času so 10. do 12 ure so pripravili tudi nastop člani kinolo�kega dru�tva �kofja Loka iz 

�eleznikov, za mlade udele�ence tekmovanja.    
 
• Ob 10.00 uri se je pred tovarno Alples pričel gasilski rally članic in članov PGD v GZ �kofja Loka, 

katerega se je udele�ilo ekip 26 .ekip ali preko 150 udele�encev.  
Ob 15.30 je bilo izvedeno na nogometnem igri�ču tekmovanje in srečanje članic iz PGD iz,GZ �kofja 
Loka, katerega se je udele�ilo 12 ekip ali 86 članic. 
  

sobota 
04. junij 2005 

 
na igri�ču v 
Selcih 

10. Izvedene priprave za vajo »Blego� 2005«, izdelan elaborat, operativni načrt vaje in pregled terena, 
zaradi slabega vremena prestavljena na maj-junij 2006 

maj 
oktober 

 

11.  
 SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 50- LETNICI GASILSKE ZVEZE �KOFJA LOKA se je pričela ob 18 
uri v �otoru v �portnem parku v Selcih 
     podelitev posebnih priznanj Gasilske zveze �kofja Loka 
     razvitje novega prapora Gasilske zveze �kofja Loka, katera  
     po proslavi je bila gasilska veselica z bogatin srečelovom  
Tako se je v petek in soboto 3.in  4.7. 2005 udele�ilo tekmovanj ,srečanja veteranov in slavnostne  
prireditve udele�ilo več kot 1000 članov, članic, veterank, veteranov, sodnikov, mladine in gostov.  

 
sobota 
04. junij 2005 

 
na igri�ču v 
Selcih 

12.  
Posaditev okrasnega drevja pri gasilskem domu na Trati, 35 dreves 

 
december 

Gasilski dom 
Trata 

13.  
Skupno z Foto klubom Anton A�be smo pripravili razpis za najbolj�o fotografijo Sv. Florjana, ki so 
predstavljene v avli gasilskega doma na Trati.  
 

 
februar 
december  

Gasilski dom 
Trata 

14.  
Ostale prireditve in tekmovanja v okviru praznovanj 50. letnice Gasilske zveze �kofja Loka v letu 
2005: 
• tekmovanje gasilske zveze, pohod gasilske mladine na Blego� in mladinski kviz. 
• Posvet: Po�arna varnost kmetij na hribovitih področjih, na posvetu za predsednike in poveljnike 

PGD 

 
skozi celo leto 
 
 

Poljane, 
�kofja Loka, 
�elezniki  

15.  
Izdaja knjige 50. let Gasilske zveze �kofja Loka (ob 130-letnici gasilstva na �kofjelo�kem) 
 

 
april 2006 

 
�kofja Loka 

Poročilo pripravil: Rudi Zadnik l.r.  


