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Uvod 

 

Predstavitev društva 

 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Prožinska vas 

Prožinska vas 33, 3220 ŠTORE 

DŠ: 11664548 

MŠ: 5115701 

www.pgdprozin.si 

 

 

 

Kratek opis razvoja 

Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna, nestrankarska in nepridobitna organizacija, ki vključuje 

v svoje članstvo občane, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilstva ter preventivni in operativni 

dejavnosti ob požarih in drugih nesrečah.  

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1938 in nadaljuje delo po tem statusu z namenom zagotavljanja 

požarne varnosti. Z občino Štore ima sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe na 

območju občine Štore za naslednja naselja: Prožinska vas, Ogorevc, Draga, Kompole in Šentjanž. 

Društvo uresničuje naloge kot jih določa statut, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami ter drugi podzakonski akti na področju zaščite in reševanja. 

 

 

 

Predstavitev vodstva 

Predsednik društva: Marko Kroflič 

Poveljnik društva: Valter Popovič 

Blagajnik: Janja Romih 

Tajnica: Maja Popovič 

 

 

 

 

http://www.pgdprozin.si/
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Predstavitev najpomembnejših organov društva 

 

Upravni odbor v sestavi: Marko Kroflič, Valter Popovič, Simon Zapušek, Primož Kroflič, Maja 

Popovič, Janja Romih, Darko Popovič, Lidija Salobir, Damjana Žnidar, Franc Hrovat, Benjamin 

Kroflič, Marjan Tržan in Klemen Hrovat. 

 

Nadzorni odbor: Mastnak Jože, Mitja Oberžan in Salobir Stanislav. 

 

 

 

 

Letno poročilo vsebuje poročilo o poslovanju v letu 2021 (delo UO, poveljstva, komisije za delo 

z mladino in članicami) ter finančno poročilo o prihodkih in odhodkih. 
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V letu 2021 

 

Gasilstvo je v Sloveniji tradicija, ki že več kakor 150 let združuje ljudi z namenom 

učinkovitega boja proti požarom in drugim nesrečam. Gasilstvo nudi ljudem oporo in 

solidarnost ter nesebično pomoč ob vsaki nesreči. To nam je gasilcem omogočili, da smo 

uspešno prekrmarili skozi zadnjo veliko krizo, imenovano COVID-19. Kljub vsem 

omejitvam in težavam smo uspešno izvajali naše poslanstvo ter občankam in občanom 

zagotavljali varnost. Omejevanje druženja zagotovo pušča posledice tudi v gasilstvu, a 

naše osnovno delo bo še vedno narejeno tako kot se od nas pričakuje – vestno in 

požrtvovalno. 

 

 

 

Razmere niso ovirale izvajanja operativnih aktivnosti. Ves čas smo skrbeli za ustrezno 

pripravljenost in uspešno posredovali na vseh sedmih intervencijah. Uspešno smo izvedli 

in sodelovali na gasilskih vajah ter se pripravljali na tekmovanja. Leto 2021 je bilo 

pomembno leto na področju gasilskih tekmovanj v zgodovini društva. Tretjič se nam je 

uspelo uvrstiti na državno gasilsko tekmovanje in to kar trem članskim enotam. Veliko 

časa so člani tekmovalnih enot posvetili pripravam na tekmovanje, ki je potekalo v Celju. 

Razmere niso dovoljevale normalnega dela in priprav, a smo kljub vsemu zadovoljni z 

uvrstitvijo naših enot. Izostalo ni niti usposabljanje, teko je več članic in članov pridobilo 

nova znanja in napredovalo v činih. 
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Naša mladina je skozi celo leto, ko so razmere dovoljevale, izvajala različne aktivnosti in 

se izobraževali. Zahvala gre Damjani in mentorjem, ki so poskrbeli za druženje in izvedbo 

tečaja za pionirje, h kateri so privabili tudi otroke iz sosednjih društev.  

Članice so pomagale pri urejanju gasilskega doma, izvajale operativne naloge, se 

usposabljale in sodelovala na tekmovanjih. Aktivne so bile kakor vsako leto. 

Dva člana sta stopila v zakonski stan, kjer seveda ni izostala gasilka tradicija.  
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Nadaljevali smo z urejanjem okolice gasilskega doma. S pomočjo občine Štore smo uredili 

stopnišče do nove večnamenske dvorane ter tako storili korak naprej, da v kraju 

Prožinska vas uredimo večji več namenski prostor za občanke in občane, za druga 

društva in organizacije. Dokončali smo urejanje telekomunikacij, ki so tudi za gasilce 

pomembni pri vsakdanjem delu. Zahvaliti se moram Damjanu Ferliču, ki je prispeval svoj 

čas in tudi poskrbel za del opreme, da sedaj internet deluje brezhibno v vseh kotih 

gasilskega doma.  Seveda gre zahvala tudi našim električarjem, ki so poskrbeli, da so 

kabli na svojih mestih in imamo urejene priključke. 

 

 

V garažah smo tudi uredili omare za osebno opremo operativnih gasilcev. Vsak gasilec 

ima svoj prostor, kjer ga čaka oprema za posredovanje in kamor lahko odloži svoje stvari. 

Velika zahvala gre našemu krajanu Verdinek Ivu, ki nam je priskočil na pomoč in nam 

brezplačno sestavil omare. Ne smem pozabiti na vse, ki ste seveda pomagali pri tem 

velikem delu, na kar smo čakali kar nekaj časa. Tudi v tem letu ne bomo sedeli križem 

rok, tako smo že uredili prostor za pokale v učilnici, nadaljevali pa bomo z ureditvijo 

pisarne in mesta za prapor.  
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Brez sodelovanje z Občino Štore in GZ Celje delovanje društva ne bilo na takšnem nivoju. 

Občina nam redno zagotavlja dogovorjena sredstva za delovanje društva, nakup opreme 

in investicije ter na ta način zagotavlja, da nemoteno izvajamo javno gasilsko službo na 

območju občine Štore. Zahvala gre županu občine Štore, g. Miranu Jurkošku, svetnicam 

in svetnikom občinskega sveta ter zaposlenim na občini. Dobro sodelovanje je 

pomembno za zagotavljanja varnosti občank in občanov. GZ Celje nam nudi vso 

strokovno podporo na področju delovanja in usposabljanja. Sodelovanje lahko ocenimo 

kot odlično, saj tudi veliko članov deluje v organih GZ Celje ter s tem soustvarja njeno 

delovanje. GZ Celje je obeležila 150 let delovanja gasilstva Celju. V okviru tega smo 

posneli naš predstavitveni video in se tako predstavili celotni Sloveniji preko spleta in 

različnih omrežij. Največje pozornosti je bil deležen prikaz gasilstva v avli City centra 

Celje, kjer smo sodelovali tudi gasilci Prožinske vasi. Predstavili so se naši mladi gasilci, 

pokazali smo našo opremo in sodelovali pri predstavitvi občankam in občanom.  
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Žal smo v preteklem letu poslovili tudi od naših članov in podpornikov gasilcev. Najprej 

smo se poslovili od našega Vanča, nato nas je zapustil tudi naš najstarejši član Marjan 

Tržan. Vsi nam bodo ostali v spominu, saj so pustili pečat v društvu s svojim delom in 

predanostjo gasilstvu.  

 

 

 

V letošnje leto stopamo polni optimizma in zagnanosti, da se prične normalno življenje, 

brez omejitev, polno gasilskih aktivnosti in druženja.  

 

Na pomoč! 

Marko Kroflič, VGČ org. II.st. 

Predsednik PGD Prožinska vas 
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POROČILO POVELJSTVA PGD PROŽINSKA VAS ZA LETO 2021 
 

UVOD 
 

Za nami je leto v katerem je naše življenje krojila epidemija, pa tudi leto v katerem so kar tri 
naše ekipe tekmovale na državnem tekmovanju v Celju.  
 

1. INTERVENCIJE, POŽARNE STRAŽE IN PREVOZI VODE 
 

Kljub nekoliko manj aktivnostmi v domu so intervencije poskrbele, da smo se dokaj redno 
srečevali. V letu 2021 smo izvozili na 7 intervencij, in sicer: 
- 13.01.2021  Z vsemi vozili in 17 gasilci smo se odzvali na pomoč Štorovskim gasilcem pri 

požaru v Laški vasi. 
- 10.03.2021  S 13 gasilci in z vsemi vozili smo pohiteli na pomoč v Kresnike, kjer pa 

posredovanje ni bilo potrebno. 
- 14.06.2021   Z 12 gasilci in vozili smo odšli na požar viličarja v Štore, kjer so ob prihodu, 

požar že obvladali domači gasilci. 
- 30.07.2021   Z 12 gasilci in pripadajočimi vozili smo odšli na požar vlaka v Štorah. 
- 08.09.2021 S tremi gasilci in GV-1 smo pomagali domačinu pri tehnični intervenciji, zaradi 

izgubljenih ključev. 
- 29.09.2021   S 15 gasilci in vsemi vozili smo skupaj z gasilci iz Svetine pomagali 

Štorovskim kolegom pri gašenju požara objekta na Železarski cesti 3, na območju stare 
železarne. 

- 05.11.2021 Dva gasilca sta s GVC 24/50 pomagala na željo poklicnih kolegov pri 
odstranitvi posledic nesreče tovornega vozila. 
 

Po podatkih iz Vulkana je 24 gasilcev opravilo 152 intervencijskih ur. Po izračunu SPIN-a smo 
gasilci skupaj s tehniko opravili delo v vrednosti 5070 €.  
Opravili smo tudi 20 prevozov vode. 

 

 

 
 

2. GASILSKE SLOVESNOSTI IN ŽALOVANJA 
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V lanskem letu smo se žal poslovili kar od dveh dolgoletnih članov našega društva. Najprej v 
začetku junija od tov. Hrovat Ivana – Vanča, dolgoletnega praporščaka, v novembru pa še od 
tov. Tržan Marjana st., ki je bil preko petdeset let v najvišjih organih društva. Meddrugimi je bil 
poveljnik in tudi predsednik društva.  
 

 
 

3. IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA  
 

V lanskem letu smo imeli predvsem manjša interna usposabljanj za operativne člane. 
-    Trije člani so opravili tečaj za višjega gasilca (Blažka Žnidar, Kristijan Šuhel in  
      Špela  Popovič) 
-    16.09.2021 društvena vaja po nalogu poveljstva GZ Celje, pri Turk v Zagabru. 
 

 
 
Še posebej pa smo ponosni na pričetek usposabljanj za mladino. V jesenskem času smo izvedli 
tečaj PIONIR I, ki se ga je udeležilo kar 20 mladih iz našega društva. Pri tem moramo ponovno 
poudarit sodelovanje s sosednjimi društvi, saj so se nam pridružili tudi mladi iz PGD Svetina in 
PGD Teharje. Za organizacijo in vodenje tečaja se iskreno zahvaljujem Damjani, saj vodenje in 
organizacija tečaja zahteva popolnoma iste postopke kot tečaji za gasilce. 
V tem času poteka tudi že tečaj PIONIR II, pri katerem pa smo poleg tečajnikov združili moči 
tudi pri organizaciji ponovno s PGD Svetina in PGD Teharje. 
 
                

4. TEKMOVANJA, VAJE IN SOJENJA 
 

Tekmovalno se je leto 2021 pričelo zelo klavrno, saj je bilo veliko tekmovanj odpovedanih tako 
mladinskih kot članskih. Prvo tekmovanje na katerem smo sodelovali je bilo šele v drugi polovici 
maja, ko se je Ekipa članic A  prijavila na pokalno tekmovanje. V razpisanem obdobju so se 
udeležile treh tekmovanj, na enem tekmovanju pa so sodelovali tudi člani B. 
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Glavno in najpomemebnejše tekmovanje v lanskem letu pa je bilo državno tekmovanje v Celju 
06.06.2021, katerega smo se udeležili s kar tremi ekipami. Rezultati so bili pričakovani glede na 
razmere, saj zaradi kaotičnih zdravstvenih razmer v državi ni bilo možno izvajati dovolj kvalitetnih 
treningov. Poznal pa se je tudi manjko gasilskih tekmovanj. Vsem članom ekip, ki so nastopile 
na državnem tekmovanju: članice A, članice B in člani B se zahvaljujem za ves njihov trud in čas 
namenjen društvu. 
 

 
 
Prav tako gre zahvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi tekmovanja in prog, saj je bila naša GZ 
Celje gostiteljica in organizator lanskega državnega tekmovanja. 
Ponovno pa vas naj spomnim, da smo že čez štiri mesece gostitelji največjega gasilskega 
tekmovanja, gasilske olimpijade, ki bo od 17. do 24. julija potekala v Celju. 
Že sedaj vas pozivam, da si v tem času rezervirate nekaj dni za omenjeno prireditev. Biti del tako 
velikega dogodka je prav gotovo edinstvena čast in priložnost. Že sedaj vas vabim, da ste del 
tega dogodka kot aktivni gasilec pri pripravi tekmovanja in prog ali pa vsaj kot gledalec na 
tribunah. 
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Štirje člani smo pomagali tudi pri izvedbi zaključka pokalnega tekmovanja v Škofji vasi kot sodniki. 

 

 
 

5. OPREMA IN VOZILA 
 

V letu 2021 smo pridobili naslednjo opremo: (oprema je pridobljena iz lasnih sredstev, sredstev 
občine iz naslova razvoja gasilstva 2017 – 2027 in URSZR): 
- Zaščitna čelada……………………………………………………………………………………………….4 kom 
- Zaščitna obleka……………………………………………………………………………………………….4 kom 
- Zaščitni škornji………………………………………………………………………………………………..4 kom 
- Zaščitne rokavice…………………………………………………………………………………………….4 kom 
- Zaščitni reševalni pas………………………………………………………………………………………4 kom 

- Podkapa……………………………………………………………………………………………………………4 
kom 

- Pozivnik.………………………………………………………………………………………………………….2 
kom 

- Dihalni aparat z masko……………………………………………………………………………………1 kom 
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6. GASILSKA MLADINA, ČLANICE  IN STAREJŠI GASILCI 
 

Po predlanskem vzpodbudnem začetku pri delu s starejšimi gasilci, je lani zaradi že znanih razmer 
zagon malce popustil. Vse leto se je čakalo na primeren trenutek, ki pa ga ni bilo. Poleg vsega 
pa sta žal dva starejša gasilca za vedno zapustila naše vrste. Verjamam, da bodo letos naši 
starejši gasilci ponovno strnili vrste in bodo ponovno pričeli z druženji. 
Članice so prav gotovo prepoznavni znak našega društva. Med vsemi aktivnostmi, ki jih izvajajo 
so nas kar dve desetini zastopale na državnem tekmovanju. Več pa bodo o sebi povedale v 
svojem poročilu. 
Da imamo vedno aktivno mladino, sem omenil že pri usposabljanju. Tudi mladi imajo svoje 
poročilo in bodo sami predstavili svoje delo. Vsekakor pa gre ena velika zahvala Damjani, ki bdi 
nad našo gasilsko mladino in skrbi, da otroci ne pozabijo na gasilce in gasilski dom. 
 

 
 
 

ZAKLJUČEK 
 

Za zaključek naj podam še nekaj statističnih podatkov. V društvu imamo 15 pionirjev,  
24 mladincev, 15 gasilcev pripravnikov, 44 operativnih gasilcev in 11 rezervnih operativnih 
gasilcev ter 12 veteranov. Ostalo 16 so člani gasilske organizacije. Vseh skupaj nas je 137.  
Opravljenih je bilo za 2318 ur aktivnosti v društvu, od tega več kot tretjina oz. 959 ur za 
izobraževanje in usposabljanje.  
Na koncu naj se vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat zahvalim za vsako uro, ki ste jo 
kakorkoli namenili, za delovanje društva, še posebej hvala vsem, ki ste se odzvali na klic sirene 
oziroma pozivnika in skrbeli za vzdrževanje opreme in vozil v društvu ter se usposabljali. S svojim 
delom dokazujemo, da smo kraju potrebni, krajani pa nam to tudi hvaležno izkazujejo. 
 
NA POMOČ! 
 

 
Poveljnik PGD Prožinska vas  

Valter Popovič GČ II.stop.  
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Priloga:1 

TEKMOVANJA PGD PROŽINSKA VAS 2021 
01. 22.05.2021 GZS – pokalno - Kamence  Članice A: 7/7 

02. 29.05.2021 GZS – pokalno - Hajdoše Članice A: 7/7 

 29.05.2021 GZS – pokalno - Hajdoše Člani B: 6/8 

03. 06.06.2021 GZS – državno – Celje 2021 Članice A: 29/35 

 06.06.2021 GZS – državno – Celje 2021 Članice B: 14/37 

 06.06.2021 GZS – državno – Celje 2021 Člani B: 26/44 

04. 11.09.2021 GZS – pokalno – Škofja vas Članice A: 5/5 

    

Poročilo pripravil: Poveljnik  PGD Prožinska vas  
                           Valter Popovič, GČ II st.                        Prožinska vas, 22.02.2022 
  
                                                                         
Priloga: 2 

 

Opravljeno delo 2021: 

Vrsta dela ur št. gasilcev oz. gasilk 

Delo v domu 118 13 

Drugo 292 46 

Gasilska žalovanja, prireditve 161 37 

Intervencije 152 25 

Organizacija tekmovanja 30 2 

Pregled/servisiranje opreme 107 17 

Prevozi vode 59 9 

Mladinska tekmovanja 0 0 

Tekmovanja 185 30 

Tekmovanja skupaj 185 30 

Sojenje na tekmovanju 20 4 

Usposabljanje/izobraževanje 959 59 (40+19) 

Urejanje okolice 28 7 

Vaje 207 30 

Ostalo (seja, sestanek, posvet) 0 0 

SKUPAJ: 2318,0 

Poročilo pripravil: Poveljnik  PGD Prožinska vas  
                           Valter Popovič, GČ II st.                        Prožinska vas, 22.02.2022 
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Priloga: 3 

Pregled intervencij za PGD Prožinska vas v letu 2021 v VULKAN-u: 

  
 

in SPIN-u: 

 
 

Poročilo pripravil: 
Poveljnik  PGD Prožinska vas  

Valter Popovič, GČ II.stop. 
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POROČILO KOMISIJE ZA ČLANICE ZA LETO 2021 

Leto 2021 je bilo ponovno, zaradi epidemije in vseh omejitev, bolj skopo z različnimi 

aktivnostmi. Največ časa smo v prvi polovici leta namenile pripravam na državno 

gasilsko tekmovanje, izvedbo katerega je GZS določila v začetku junija. Priprave enot 

so bile možne samo v okviru priporočil NIJZ, kar je takrat pomenilo le individualne 

treninge. Najprej s pomočjo vodene vadbe preko ZOOM-a, ko je bilo dovoljeno, še z 

vajami v živo. Članice A so svojo pripravljenost pred državni tekmovanjem preverile še 

na dveh pokalnih tekmovanjih. Menimo, da smo glede na dane razmere, na državnem 

tekmovanju zadovoljivo zastopale tako društvo kot tudi gasilsko zvezo. Članice A so v 

konkurenci 34 enot zasedle 29. mesto ter članice B v konkurenci 37 enot 14. mesto. 

Tukaj bi se želela zahvaliti vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri pripravah na to 

tekmovanje. Vsekakor je bila to zelo pestra in zanimiva izkušnja in upamo, da jo še 

kdaj ponovimo. Članice A so tekmovalno sezono zaključile septembra s tretjim mestom 

na tekmovanju v Škofji vasi. 

Ostale naše aktivnosti v društvu so bile povezane s sodelovanjem pri operativnih vajah 

društva.  

 

 

Dve članici sta uspešno zaključili tečaj za višjega gasilca. 
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V okviru aktivnosti Komisije za članice GZ Celje v preteklem letu nismo imele sestankov 

in aktivnosti.  

 

 

Konec leta smo, ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov, ponovno izpeljale naše 

tradicionalno božičkovanje in najmlajšim krajanom s pomočjo naših članov popestrile 

praznike.  

Ob koncu poročila bi se zahvalila vsem članicam za njihovo pripravljenost sodelovati pri 

vseh aktivnostih. Hvala tudi vodstvu društva za vso podporo in pomoč pri našem delu 

in upam na takšno sodelovanje tudi v prihodnje.  
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PLAN DELA ZA LETO 2022: 

Leto 2022 se je začelo dosti bolj obetavno kot preteklo leto in tako vsi skupaj upamo in 

verjamemo, da bomo lahko v kratkem nadaljevali z našimi aktivnostmi v okviru gasilcev 

kakor prej.  

V letošnjem letu je zopet na vrsti cikel tekmovanj za memorial Matevža Haceta. Z 

vajami in pripravami na to tekmovanje bomo začele, takoj ko bo mogoče. 

Naša želja je sodelovati na Pokalnem tekmovanju članov in članic – letna liga. 

Prav tako je še vedno plan čim več članic vključiti v razpisana izobraževanja in 

usposabljanja – vsaj tista, ki ne zahtevajo posebnih pogojev in kjer ni omejitve števila 

tečajnikov.  

V okviru operativnih vaj društva pripraviti in izpeljati kakšno delavnico, pripraviti 

taktično vajo članic in članov.  

 

 

Aktivno bomo sodelovale pri dejavnostih, ki bodo organizirane v okviru Komisije za 

članice PGD GZ Celje (športne igre, delavnice, taktična vaja, v mesecu septembru ali 

oktobru organizacija pohoda na Resevno). 

 

Z gasilskim pozdravom 

NA POMOČ! 

Lidija SALOBIR, GČ 

Predsednica komisije za članice PGD Prožinska vas 
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Poročilo komisije za delo z mladino PGD Prožinska vas za leto 2021 

 

Leto 2021 smo začeli drugače, kot prejšnja leta. Vsak v svojem brlogu smo se izogibali 
drug drugega, ker so nam naročili, da le tako lahko pazimo nase in na druge. 

Z gasilskimi vajami smo začeli na začetku marca, virtualno preko Zoom sobe. Vadili smo 

teorijo ter se oboroženi z znanjem udeležili virtualnega kviza GZ Slovenije. Z gasilskimi 

vajami na daljavo smo nadaljevali tudi po kvizu. Mentorji so nam pripravljali kratka 

predavanja na različne teme, reševali smo križanke, uganke in se igrali. Najbolj zanimive 

so nam bile vaje, ki jih je z nami preživel poklicni gasilec Matevž in nam opisal delovni 

dan pravega poklicnega gasilca. 

 

 
 

Po počitnicah smo se ponovno začeli dobivati. Šli smo na sladoled, si pogledali 

predstavitvene videe društev GZ Celje in pripravili kratko igrano predstavo, s katero 

smo sodelovali na proslavi v Narodnem domu ob 150-i obletnici gasilstva v Celju. Včasih 

smo delali z gasilskim orodjem. Sestavili smo sesalni koš in sesalne cevi, vse priključili 

na motorno brizgalno, od tam naprej naredili napad s tlačnimi cevmi in ročnikom, da 

smo lahko pogasili požar, ki je divjal na podstrešju gasilskega doma. Seveda samo za 

»hec«, ampak so nam mentorji rekli, da bomo kmalu pravi operativni gasilci. 

Tudi lansko leto se je v naše vrste pridružilo nekaj novih mladih članic in članov. Zdaj 

nas je 15 pionirk in pionirjev ter 23 mladink in mladincev. Skupaj 38 mladih gasilcev. 

Vsak dober operativni gasilec mora imeti veliko teoretičnega znanja, zato so nam 

mentorji organizirali gasilski tečaj, na katerega smo povabili tudi gasilsko mladino 

sosednjih društev. Super je bilo, da so sem nam na predavanjih in praktičnih vajah 

pridružili mladi gasilci s Teharij in Svetine, saj smo se po dolgem času lahko družili tudi 

v živo z vrstniki s sosednjih društev, pa čeprav v predavalnici na medsebojni razdalji, v 

bundah, z masko na obrazu in z odprtimi okni pri 0 °C ali preko Zoom-a za tiste, ki so 

zboleli, bili v karanteni ali se zaradi kakšnih drugih razlogov niso mogli predavanj 
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udeležiti v živo. Na izpitu smo vsi pokazali odlično znanje ter se odločili, da z drugo 

stopnjo tečaja nadaljujemo že v začetku tega leta. 

 

 
 

Mladinska komisija GZ Celje nam je omogočila, da smo najbolj sončen dan v oktobru 

preživeli na Celjski koči, kjer smo plezali v Pustolovskem parku, se vozili na Bobkart 

progi in neizmerno uživali, zadnji petek v oktobru pa so nam odrasle članice in člani 

svetinskega, teharskega in našega društva organizirali še zabavo za noč čarovnic. Na 

poligonu so pripravili veliko različnih spretnostnih in miselnih iger, pekli so nam 

palačinke in kostanj, ob ognju pa smo si na palicah lahko sami spekli hrenovke in sladke 

penice. 

 

 

 

Za konec leta je v navadi, da nas gasilske in tudi vse ostale otroke požarnega rajona 

PGD Prožinska vas obišče Božiček. Tokrat nas je pričakal sredi njiv in travnikov na 

božično okrašeni lokaciji. Starši so nas pripeljali z avtomobili, palčki so nam med 

čakanjem delili bombone, Božiček pa nas je na koncu pozdravil in obdaril z darili. 

Še vedno se nismo popolnoma privadili na novo realnost. Vendar smo otroci in tudi mi 

potrebujemo druženje. S tem se učimo socialnih veščin, kot so empatija, komunikacija, 

spoštovanje sebe in drugih ter vzpostavljanje prijateljstev. Vse to potrebujemo, da 

zrastemo v zdrave odgovorne odrasle osebe. Hvala vsem, ki spodbujate naš razvoj pri 

delu z gasilsko mladino. 

Z željo, da bo leto 2022 lahko bolj sproščeno, vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom  

NA POMOČ! 

 

Damjana Žnidar, GČ I.st, 

Predsednica komisije za delo z mladino PGD Prožinska vas. 
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Finančno poročilo 2021 
 
 
 
Finančno poročilo zajema vse prihodke in odhodke vezane na poslovno leto 2021.  

 

Finančno poročilo PGD Prožinska vas za leto 2021 
 STANJE TRR 01.01.2021             13.925,38 €  

 STANJE BLAGAJNE 01.01.2021                  127,04 €  

   

PRIHODKI 2021  
Zap.št. Naziv  prihodki  

P01 Sredstva občina Štore redna dejavnost               4.701,40 €  

P02 Sredstva občina Štore oprema               8.835,73 €  

P03 Članarina člani                  510,00 €  

P04 FURS - sredstva iz dohodnine               3.510,44 €  

P05 Prostovoljni prispevki in donacije                  680,00 €  

P06 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme-MORS               4.495,20 €  

P07 Lastna sredstva iz dejavnosti               2.070,00 €  

P08 Prispevki občanov               7.255,00 €  

P09 Zavarovalnine   

P10 Sofinanciranje člani   

P11 Prispevki gradnja   

P12 Vozilo GVC 24/50             72.291,73 €  

P13 Drugi prihodki   

  SKUPAJ                  104.349,50 €  

 

ODHODKI 2021  
Zap.št. Naziv  odhodki  

O01 Delovanje GZ Celje   

O02 Upravni stroški delovanja društva              4.569,76 €  

O03 Upravni stroški državni organi                   46,88 €  

O04 Ogrevanje   

O05 Vzdrževanje gasilskega doma-napeljava              4.573,75 €  

O06 Izobraževanje- izpit c-kategorija              1.416,51 €  

O07 Zavarovanja gasilcev                 491,40 €  

O08 Strokovna literatura, priročniki                   80,00 €  

O09 Gasilska tekmovanja              1.407,99 €  

O10 Občni zbor članov in mladine, prireditev                 482,90 €  

O11 Aktivnosti operativnih članov                   71,00 €  

O12 Aktivnosti članic   

O13 Aktivnosti starejših gasilcev   

O14 Aktivnosti mladine                 529,37 €  

O15 Stroški slavnostih sej, častih straž                 787,70 €  
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O16 Vzdrževanje vozil in opreme              1.978,29 €  

O17 Gasilska oprema            11.173,34 €  

O18 Investicije - garaža - objekti - okolica              4.330,15 €  

O19 Članarine GZ Celje in GZS                   30,00 €  

O20 Vozilo GVC 24/50-obrok kredit            72.291,73 €  

O21 Ostali stroški                   67,17 €  

  SKUPAJ               104.327,94 €  

   

   

 STANJE TRR 31.12.2021         13.751,90 €  

 STANJE BLAGAJNE 31.12.2021              322,08 €  

   

 STANJE 31.12.2021         14.073,98 €  
 

 

Janja Romih 
Blagajnik 

 
 
 
 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Materialno in finančno poslovanje društva imamo urejeno v statutu društva. 

2. Pri vrednotenju postavk v računovodskih izkazih smo uporabili SRS 33 2007. 

3. Poslovne knjige smo v letu 2021 vodili po sistemu enostavnega knjigovodstva. 

4. Stroške nepridobitne dejavnosti, ki jih ni mogoče neposredno pripisati pridobitni dejavnosti, 

smo delili po sorazmernem deležu prihodkov pridobitne dejavnosti od skupnih prihodkov. 

5. Amortizacija OS je bila obračunana po stopnjah kot določa zakon o ZDDPO-2, vendar ne po 

višji stopnji kot je dovoljeno v ZDDOP-2 za posamezno skupino. 

6. Društvo ni zavezano k reviziji računovodskih izkazov. 

 

 

Marko Kroflič, VGČ org. II.st. 

Predsednik PGD Prožinska vas 
 

 


