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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 
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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 2022 (delo UO, poveljstva, komisije za delo 
z mladino in članicami) ter finančno poročilo o prihodkih in odhodkih. 
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Vrnitev v normalnost 
 

Za gasilstvo je bilo leto 2022 aktivno in polno preizkušenj, vse skupaj je zahtevalo veliko 
časa in energije. Po dveh nenavadnih letih smo se vrnili v običajen vsakodnevni ritem z 

željo po nadomestitvi vseh izgubljenih priložnosti. Minilo je tudi leto, ko smo zaključevali 
dolgoletne plane, se pokazali pri mednarodnem sodelovanju in v boju z ognjenimi zublji 

v naravi – z obojim istočasno. Zopet smo dokazali, da skupaj zmoremo in smo kos vsem 
velikim izzivom. 

 

 
 
Za gasilce v Prožinski vasi je preteklo desetletno obdobje eno izmed pomebnejših v vsej 

zgodovini društva. Uspeli smo uresničiti dolgoletne cilje – zgraditi moderno garažo za vsa 
vozila in v garažo zapeljati moderno gasilko vozilo, ki ga je občina nujno potrebovala. 

Vse to je plod skupnega dela vseh članov in sodelovanje z občino Štore, drugimi 
gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Celje. Celoten objekt poleša celotno kolico in daje 

pečat v občini Štore. V zadnjem letu smo urejali zunanjost gasilega doma in notranje 

prostore. Opremili smo učilnico in pisarno z omarami ter naredili prostor za prapor v 
stekleni vetrini. Na operativnem področju smo sledili dolgoletnemu planu nakupa gasilske 

opreme občine Štore in ciljem, ki smo si jih zastavili. Vsako leto uspemo opremiti z novo 
obleko štiri operativne gasilce, na ta način poskušamo vsem našim članicam in članom v 

operativni enoti zagotoviti najboljše pogoje za delo pri izvajanju nalog. Gasilska 
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olimpijada v Celju je bila za vse gasilce odlična priložnost za ogled tekmovanj, ob tem pa 
je prinesla tudi veliko zadolžitev, ki smo jih uspešno izvedli. Enkratna priložnost za vse 

gasilce, ker v kratkem takšne prireditve ne bo več v naši bližini. V tem času je na Krasu 

divjal eden izmed največjih požarov v naravi v Sloveniji. Gasilci v Sloveniji smo ponovno 
dokazali, da zmoremo opravljati naše poslanstvo ter biti kos večim zahtevnim nalogam 

hkrati.  

 
 

V zadnjem letu so bili aktivni vsi člani naše organizacije – mladina, članice in člani ter 
starejši gasilci. Mladi gasilci in mentorji so začetek leta izkoristili za usposabljanje, nato 

pa aktivno pristopili k pripravam na mladinski kvizi in orientacijo. Več ekip se je udeležilo 
tekmovanja GZ Celje. Osredjni dogodek je bila gasilska olimpijada v Celju, ki so si jo 

mladi gasilci vsak dan ogledali od blizu ter bili najboljši navijači. Konec leta so sledile 
tradicionalne aktivnosti ob noči čarovnic in božičkovanju. Članice in člani so pomladanski 

čas namenili pripravam na tekmovanja. V času olimpijade so prisokočili na pomoč v Celju, 
kjer je bilo potrebno ogromno postoriti, da je vse potekalo kot je potrebno. V jesenske 

času so članice in člani sodelovali na različnih vajah in pri drugih aktivnostih. Po dolgem 
času smo v jeseni imeli strokovno ekskurzijo, izbrali smo Koroško, kjer smo se imeli 

imenitno ob spoznavanju okolja in ljudi.  
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Sodelovanje z občino Štore poteka odlično, saj v okviru dolgoročnega plana gasilstva v 

občini skrbi, da smo vsa gasilka društva v občini opremljena skladno z merili in 
enakovredna vsem društvom v GZ Celje. Tudi na nivoju GZ Celje je sodelovanje odlično. 

Z delovanjem v organih GZ Celje tudi člani PGD Prožinska vas pripomoremo pri 
upravljanju zveze, ki nam nudi vso strokovno in administrativno pomoč.  

 

 
 

Letos je čas, da v delovanje društva in na vseh ostalih nivojih gasilstva vstopijo nove 
moči, ki bodo dale zagon za razvoj in delovanje v prihodnosti. Ostalo je veliko izzivov, ki 
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jih bomo s skupnimi močmi rešili z namenom zagotavljanja požarne varnosti občank in 
občanov. Vsem, ki ste se odločili, da svoj čas namenite gasilstvu, čestitam za to odločitev, 

ki celotnemu okolju prinesejo napredek. 

 
 
Zahvalil bi se vsem gasilkam in gasilcem, ki smo skupaj uspeli doseči zastavljene cilje, 

vsem občankam in občanom, ki ste nas podpirali, županu občine Štore, g. Miranu 
Jurkošku, svetnicam in svetnikom občine Štore, vsem zaposlenim na občini Štore, 

vodstvu in vsem ostalim na GZ Celje za dobro sodelovanje in strokovno podporo. Prav 
tako gre zahvala vsem pokroviteljem in sponzorjem, ki ste vak na svoj način pripomogli 

k razvoju društva. 
 

S skupnimi močmi in podporo nam bo uspelo doseči zastavljene cilje 

 
Na pomoč! 

Marko Kroflič, VGČ org. II.st. 
Predsednik PGD Prožinska vas 
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POROČILO POVELJSTVA PGD PROŽINSKA VAS ZA LETO 2022 
 
 
UVOD 
 
V vsakem letu, ki je za nami, najdemo neko posebnostali zanimivost, ki zaznamuje preteklo 
obdobje. Enkrat je sušno leto, drugič je leto z veliko intervencijami, lansko pa sta zaznamovala 
gasilska olimpijada, ki se je odvijala v Sloveniji, v Celju in največji požar v zadnjih letih v Sloveniji 
- na Krasu. Kljub temu, da sta oba dogodka sovpadala, eden načrtovano drugi pač ne, smo bili 
slovenski gasilci kos obema nalogama.Tudi letošnje leto bo zaznamoval vsaj en dogodek in to je 
18. kongres GZS, ki bo oktobra v Žalcu. Kongres je najvišji organ vseh slovenskih gasilcev na 
katerem si zadamo usmeritve za naslednjih pet let in volimo svoje najvišje predstavnike. 
 
1. INTERVENCIJE, POŽARNE STRAŽE IN PREVOZI VODE 
 
Intervencij v letu 2022 je bilo dvanajst, večina od njih pa je bila z manjšo škodo in posledicami:  
- 24.01.2022  Z vsemi vozili in 15 gasilci smo se odzvali na pomoč Štorovskim gasilcem pri 

požaru kurilnice na Pečovju. 
- 05.02.2022  Z 9 gasilci in vozili smo pohiteli na pomoč v Pečovje, na travniški požar, kjer 

pa naše posredovanje ni bilo potrebno, saj so domači gasilci imeli ogenj že pod nadzorom. 
- 03.03.2022   Z 10 gasilci in vozili smo odšli na požar mehanične delavnice v pomoč 

domačim Štorovskim gasilcem. 
- 14.03.2022   Z 10 gasilci in tremi vozili, smo gasili že skoraj tradicionalni spomladanski 

požar ob železnici.  
- 21.03.2022 15 gasilcev in vsa vozila so izvozila za gozdni požar na Pečovju, kjer smo 

pomagali kolegom iz Štor.  
- 03.04.2022   Z 14 gasilci in vsemi vozili smo skupaj z gasilci iz Svetine pomagali 

Štorovskim kolegom pri gašenju dimniškega požara objekta na Udarniški ulici v Štorah. 
Pravočasen klic! 

- 30.05.2022 4 gasilci in z GV-1 smo odšli na ogled in pregled dimnika in kamina, zaradi 
dima v stanovanju in pregrevanja sten ob dimniku. Nadaljnje posredovanje ni bilo 
potrebno. 

- 03.06.2022   S 15 gasilci in tremi vozili smo se odzvali na pomoč krajanom, zaradi 
hudournih vodotokov ob zelo močnem nalivu.  

- 03.06.2022 v nočnih urah smo s 5 gasilci ter GVC 24/50 in AC16/50 pomagali pri prevozu 
vode za gašenje hotela Žonta v Šentjurju Šentjurskim gasilcem. 

- 08.06.2022 Z 12 gasilci in tremi vozili smo se odzvali na požarni alarm v Domu Lipa v 
Štorah. Posredovanje, razen zelo temeljitega pregleda ni bilo potrebno. Alarmu je botroval 
splet različnih okoliščin: pregorjena varovalka, vklop agregata, izpuh od agregata je 
zaneslo skozi priprto okno (zračenje, zaradi vročine), kjer se je zaradi tega vonjalo v 
notranjosti, alarm pa je sprožilo prenapetostno stikalo, ki ni bilo pravilno vneseno v 
načrte, ker je bilo dodano kasneje…. 

- 05.07.2022 4 gasilci z GVC 24/50 in GV-1 so na poziv centra izvozili, da je zaradi vetra v 
Voglajni drevo, ki ovira pretok. Izkazalo se je, da je drevo v vodi že daljši čas, nekaj let 
in ga z obstoječo opremo ni bilo možno odstranit. Na center je bilo javljeno stanje in 
naročeno, da to uredijo pristojne službe. 

- 03.08.2022 na željo krajana sta dva gasilca odstranila sršenje gnezdo. 
 

Po podatkih iz Vulkana je 25 gasilcev opravilo 196 intervencijskih ur. Po izračunu SPIN-a smo 
gasilci skupaj s tehniko opravili delo v vrednosti 5960 €.  
Opravili smo tudi 30 prevozov vode. 
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2. GASILSKE SLOVESNOSTI, SREČANJA IN ŽALOVANJA 
 
V lanskem letu smo se udeležili treh pogrebov gasilskih kolegov iz sosednjih društev. 
Sodelovali smo na kar šestih prevzemih vozil, vsa so bila opravljena v GZ Celje. Eno od teh tudi 
v naši občini pri gasilcih v Štorah. Z 18 gasilci pa smo tudi počastili dvig gasilske olimpijske 
zastave 08.04.2022. Dvig zastav se je zgodil po vsej državi v vseh občinah na enkrat ob istem 
času. 3.9.2022 je društvo sodelovalo z devetnajstimi člani in otroci na dnevu gasilske mladine  
GZ Celje. 
 
 

 
 
3. IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA  

 
V lanskem letu smo opravili naslednja izobraževanja: 
-    15  otrok je opravilo tečaj pionir II 
-    1    članica je opravila tečaj za operativnega gasilca 
-    3    člani so opravili tečaj za pripravnika  
-    25.03.2022 – taktična vaja – Kompole 25 – 14 članov 
-    26.10.2022 – taktična vaja  - Zagaber – 18 članov 
  
Pri tečaju pionir II smo ponovno združili moči s prijatelji iz Svetine in Teharij. Za organizacijo 
tečaja ze iskreno zahvaljujem Damjani. 
Med letom smo imeli še manjša interna izobraževanja oziroma usposabljanja za IDA, MB in 
seznanjanje z prispelo opremo. 
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4. TEKMOVANJA, VAJE IN SOJENJA 
 

Društvo je sodelovalo na vseh tekmovanjih, ki jih je razpisala matična zveza. Najprej je bilo 
tekmovanje v orientaciji za mladino, katerega organizacijo je GZ Celje zaupala našemu društvu. 
Verjamem, da smo z naše strani upravičili zaupanje. Vsem članom društva se zahvaljujem za 
pomoč pri izvedbi, bila pa je to prva številčnejša aktivnost po daljšem obdobju. Na tekmovanju 
smo sodelovali s petimi ekipami, ekipa pionirk in mladincev pa se je uvrtila na regijsko 
tekmovanje, ki je bilo junija v Zrečah. Ekipa mladincev se je po zelo uspešnem nastopu uvrstila 
še na državno tekmovanje, ki je bilo septembra v Iški vasi. Kljub zelo dobri pripravljenosti je 
zmanjkalo malce športne sreče in ekipa je bila uvrščena v zlati sredini. 
Tekmovanja gasilske zveze smo se udeležili s šestimi ekipami, ki so vse dosegle zelo dobre 
rezultate, saj smo dosegli tri prva in po eno drugo, četrto in peto mesto. Na regijsko tekmovanje 
v Rogatcu so se uvrstile štiri ekipe, žal pa ena ekipa zaradi bolezni v desetini ni tekmovala. 
Članice A so se udeležile tudi dveh meddruštvenih tekmovanj v Krki in v Škofji vasi. 
Pri tekmovanjih velja še omenit, da je osemnajst gasilcev našega drušrva opravilo 313,5 ur pri 
organizaciji gasilske olimpijade. 

 
 
 
 
Šest sodnikov društva nas je na osmih tekmovanjih zveze, regije ali državnem tekmovanju 
opravilo 22 sojenj in pri tem zabeležilo 137 sodniških ur. 
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5. OPREMA IN VOZILA 

 
V letu 2022 smo pridobili naslednjo opremo: (oprema je pridobljena iz lasnih sredstev, sredstev 
občine iz naslova razvoja gasilstva 2017 – 2027 in URSZR in GZ Celje: 
- Zaščitna čelada……………………………………………………………………………………………….4 kom 
- Zaščitna obleka……………………………………………………………………………………………….5 kom 
- Zaščitni škornji………………………………………………………………………………………………..5 kom 
- Zaščitne rokavice…………………………………………………………………………………………….5 kom 
- Zaščitni reševalni pas………………………………………………………………………………………4 kom 
- Podkapa……………………………………………………………………………………………………………5 

kom 
- Termokamera.…………………………………………………………………………………………………1 kom 
- Dihalni aparat z masko……………………………………………………………………………………1 kom 
- Ventil kroglični B.................................................................................2 kom 
- Cev sesalna A.....................................................................................4 kom 
- Cev tlačna B-20..................................................................................3 kom 
- Sesalec ostankov................................................................................1 kom 
- Računalnik – tablice v vozilih ASK..........................................................3 kom 
- Računalnik – tablica – poveljniška………………………………………………………………….1 kom 

     
 
 

 
 
 
 



 

PGD Prožinska vas – Poročilo o poslovanju v letu 2022 Stran 12 

 
6. GASILSKA MLADINA, ČLANICE  IN STAREJŠI GASILCI 
 
Poročila posameznih komisij bodo predstavili vsakdo posebej. 
 
ZAKLJUČEK 
 
Za zaključek naj podam še nekaj statističnih podatkov. V društvu imamo 20 pionirjev,  
24 mladincev, 10 gasilcev pripravnikov, 40 operativnih gasilcev in 17 rezervnih operativnih 
gasilcev ter 10 veteranov. Ostalo 20 so člani gasilske organizacije. Vseh skupaj nas je 142.  
Opravljenih je bilo za 5019 ur aktivnosti v društvu.  
 
Ob izteku drugega mandata se zahvaljujem vsem skupaj in vsakemu posebej. 
Še posebej hvala ekipi v poveljstvu in UO, saj smo zelo dobro sodelovali. Uredili in izvedli smo 
veliko projektov in društvo privedli do skoraj zavidljive opremljenosti: novi prostori, novo sodobno 
opremljeno vozilo, garderobe, v zadnjih petih letih smo pridobili 17 novih zaščitnih kompletov 
oblek, praktično vsi imamo nova delovna oblačila, EA (novi ASK)... in še veliko več. V letih 2018 
– 2022 je v Vulkanu vpisanih kar 443 novih stvari. Ob tem se zahvaljujem naši lokalni skupnosti, 
občinskim svetnikom in svetnicam, županu, našim krajanom, donatorjem, da nas sprejemajo kot 
zaupanja vredno društvo in nas finančno izdatno podpirajo. Zahvala gre tudi CZ Štore, ki v 
gasilcih prepoznava močno podporo in ima posluh za naše potrebe. Hvala GZ Celje za tvorno in 
korektno sodelovanje in pomoč. Hvala predsedniku Marku, da sva vseh deset let odlično 
sodelovala in se vzajemno dopolnjevala. 
Za nami je deset let skokovitega razvoja društva, predvsem na materialnem področju, pa tudi v 
izobraževanju ter urejenosti društva. Kljub temu pa ima novo vodstvo še dosti prostora za rast. 
Prostori, vozila, oprema so praktično brez pomena, če ni zraven ljudi oz. gasilcev. Potrebno bo 
vzpodbudit člane, da bo v gasilskem domu čimveč družabnih in operativnih aktivnosti, ker le tako 
bo društvo živelo še naprej. So pa to naloge ne le našega drušva temveč tudi praktično vse 
gasilske organizacije in širše družbe. Posledice dvoletne zaprtosti so žal največ škode pustile 
ravno na druženju med ljudmi. 
Novoizvoljenemu vodstvu društva čestitam ob izvolitvi in želim veliko uspehov in zadovoljstva pri 
delu. 
 
HVALA  in  NA POMOČ! 
 
 
 
 
 
 
Poveljnik PGD Prožinska vas  
Valter Popovič GČ II.stop.                                       Prožinska vas, 04.02.2023 
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Priloga:1 
TEKMOVANJA PGD PROŽINSKA VAS 2022 

01. 14.05.2022 GZC – orientacija – Prožinska vas Pionirji: 4,7/17 
   Pionirke: 1/13 
   Mladinci:1,3/15 

02. 11.06.2022 GZC – mladina - Cinkarna Celje Pionirji: 5/10 
   Mladinci: 1/10 
03. 12.06.2022 GZC – člani - Cinkarna Celje Članice A: 2/4 
   Članice B: 1/2 
   Člani A: 4/12 
   Člani B: 1/6 
04. 19.06.2022 Regijsko – orientacija – Zreče Pionirke: 4/13 
   Mladinci: 2/15 
05. 02.07.2022 Meddruštveno - Krka Članice (A): 4/4 
06. 10.09.2022 Meddruštveno – Škofja vas Članice (A): 
07. 10.09.2022 Državno – orientacija – Iška vas Mladinci: 18/30 
08. 15.10.2022 Regijsko – mladina - Rogatec Mladinci: 21/22 
09. 16.10.2022 Regijsko – člansko - Rogatec Članice A: 8/11 
   Člani B: 4/16 
   Članice A: /// 
    
    

 
     
 
 
Priloga: 2 
 
Opravljeno delo 2022: 
Vrsta dela ur št. gasilcev oz. gasilk 
Delo v domu 72,0 16 
Drugo 262,0 34 
Gasilska žalovanja, prireditve 317,5 49 
Intervencije 196,0 25 
Organizacija tekmovanja 662,0 40 
Pregled/servisiranje opreme 102,0 14 
Prevozi vode 68,5 7 
Mladinska tekmovanja 217,0 22 
Tekmovanja 890,0 61 
Tekmovanja skupaj 1107,0 83 
Sojenje na tekmovanju 137,0 6 
Usposabljanje/izobraževanje 809,0 46 
Urejanje okolice 24,0 7 
Vaje 1262,0 76 
Ostalo (seja, sestanek, posvet) 0 0 
SKUPAJ: 5019,0 
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Priloga: 3 
Pregled intervencij za PGD Prožinska vas v letu 2022 v VULKAN-u: 

  
in SPIN-u: 
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POROČILO KOMISIJE ZA ČLANICE ZA LETO 2022 

Leto 2022 je bilo, po dveh letih zatišja zaradi epidemije, ponovno bolj sproščeno in polno 
različnih aktivnosti. Že zgodaj spomladi smo pričele s pripravami na tekmovanja. Lanska 

tekmovalna sezona je bila malce drugačna in zahtevnejša, saj se v razmiku dveh let od 
ciklusa državnega gasilskega tekmovanja na vseh nivojih organiziranosti izvaja gasilsko 

tekmovanje za memorial Matevža Haceta. Tako smo se junija udeležile tekmovanja v 
okviru GZ Celje. Članice A so dosegle drugo mesto, članice B pa prvo mesto in sicer z 

najboljšim časom tekmovanja in si s tem pridobile čast spustiti tekmovalno zastavo. Obe 

ekipi sta se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je bilo oktobra v Rogatcu. Članice A so v 
konkurenci desetih ekip z malo tekmovalne smole dosegle osmo mesto. Članice B se 

zaradi višje sile tekmovanja nismo udeležile. Članice A so si tekmovalne izkušnje 
pridobivale še na več meddruštvenih tekmovanjih in vsakič dosegle zadovoljive rezultate.  

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

društva, sodelovale smo pri izvedbi orientacije in pri delu z mladimi na splošno.  
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Štiri članice smo v mesecu juliju kot prostovoljke sodelovale na Gasilski olimpijadi. To je 
bila vsekakor enkratna in zelo zanimiva izkušnja.   

Ena članica je opravila tečaj za gasilca pripravnika in ena tečaj za operativnega gasilca. 

V okviru aktivnosti Komisije za članice GZ Celje je sedem članic sodelovalo v taktični vaji 
članic, tri članice so se konec novembra udeležile srečanja v PGD Trnovlje. 

Najmlajšim smo konec oktobra pripravile zanimivo rajanje za noč čarovnic, decembra pa 
še naše tradicionalno božičkovanje.  

Ob koncu poročila bi se zahvalila vsem članicam za njihovo sodelovanje pri aktivnostih 
društva. Hvala tudi vodstvu društva za vso podporo in pomoč pri našem delu in upam na 

takšno sodelovanje tudi v prihodnje.  
 

 
 

PLAN DELA ZA LETO 2023: 
Začeti z vajami in pripravami na tekmovanja, takoj ko bo mogoče. 

Naša želja je sodelovati na Pokalnem tekmovanju članov in članic – letna liga. 
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Prav tako je še vedno plan čim več članic vključiti v razpisana izobraževanja in 
usposabljanja – vsaj tista, ki ne zahtevajo posebnih pogojev. 

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 I.st. 
Predsednica komisije za članice PGD Prožinska vas 

 
 
 
 
 
 
Poročilo komisije za delo z mladino PGD Prožinska vas za leto 2022 

 
 
Tudi leto 2022 smo začeli vsak v svojem brlogu in se še kar naprej izogibali drug 
drugega, ker smo si res želeli hoditi v šolo, da bi se vsaj del dneva družili z vrstniki. Zato 
smo se na gasilskih vajah še do sredine februarja dobivali virtualno preko zoom sobe. 
Nadaljevali smo s tečajem Pionir 2, zato smo vsak teden poslušali predavanja vezana na 
predmetnik in katalog znanja določenega v priročniku Temeljni program usposabljanja 
mladih gasilcev. V sredini marca so člani izpitne komisije preverili naše znanje, mi pa 
smo se med čakanjem na rezultate testov ob pici in soku družili z gasilskimi prijatelji s 
Svetine in Teharij, s katerimi smo skupaj obiskovali tečaj. 
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Zelo radi se udeležimo kakšnih praktičnih prikazov, zato smo si konec marca ogledali 
operativno taktično vajo odraslih gasilcev našega društva. 
8.4. smo v Štorah sodelovali pri dvigu gasilske olimpijske zastave, v čast olimpijskim 
igram, ki so 2022 potekale v Celju. Dogodek je v vseh slovenskih občinah simbolno 
potekal istočasno in po enotnem protokolu, kot smo enotni gasilci pri preprečevanju 
posledic nesreč. 
Po tečaju za Pionirja 2 smo se začeli pripravljati za tekmovanje iz orientacije, ki je v 
sredini maja potekala na območju delovanja našega društva. Udeležili smo se ga z 8 
ekipami in dosegli lepe rezultate. 1 ekipa pionirk in 1 ekipa mladincev sta si priborili 
pravico do udeležbe na regijskem tekmovanju, kjer so pionirke dosegle 4. in mladinci 2. 
mesto. 
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Po orientaciji smo začeli vaditi za Tekmovanje GZ Celje, kjer je ekipa pionirjev zasedla 
4. in ekipa mladincev 1. mesto. 
Teharčani so nas ob zaključku šolskega leta povabili na vodne igre. Pripravili so poligon 
z ovirami in polno cisterno vode za polivanje. Na začetku smo bili malo zadržani in 
začudeni, ker nam mentorji običajno ne pustijo polivanja, ampak nas je voda kmalu 
premamila. Niti košček blaga na nas ni ostal suh, tudi na oblačilih mentorjev ne! Teharje, 
hvala da ste nas povabili. Tudi naslednje leto se bomo z veseljem odzvali. 
Konec šolskega leta pomeni manj druženja z gasilskimi tovariši. Toda letos smo se en 
teden družili tudi med počitnicami. V Celju je potekala prava Gasilska olimpijada, zato 
so nas mentorji vsak dan peljali na različna prizorišča v Šentjurju in v Celju, kjer smo si 
ogledali treninge najboljših ekip na svetu. Seveda smo se sprehodili tudi po starem 
mestnem jedru Celja, si ogledali razstave, sodelovali pri gasilskih animacijah, srečevali 
navijače iz številnih držav in si občasno privoščili sladoled. Proti koncu tedna so prišla 
na vrsto tudi prava tekmovanja, kjer smo na žgočem soncu z ragljami in zastavami 
navijali za predstavnike Slovenije. 
V začetku septembra je Mladinska komisija GZ Celje organizirala srečanje mladine za 
vse mlade gasilce GZ Celje na stadionu v Štorah. Ves dan smo uživali na odlično 
pripravljenem poligonu, z veliko vodnimi igrami, kjer nas je obiskala tudi olimpijska 
maskota Flori. Uživali smo, dogodka se bomo z veseljem udeležili tudi prihodnje leto! 
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V sredini oktobra smo zelo dobro pripravljeni odšli na Tekmovanje celjske regije, kjer 
smo bili z veliko smole uvrščeni na predzadnje mesto. Lekcija za nas, da tako smola kot 
sreča v življenju pomembno vplivata na rezultat. Tudi to je življenje in mi se ne damo! 
Vemo da smo se, kot vedno, potrudili po najboljših močeh in zagotovo se bo to izkazalo 
na naslednjih tekmovanjih.  
Konec oktobra smo si ogledali že drugo operativno taktično vajo našega društva. Ta je 
bila posebna, saj smo ob zaključku vaje nekateri mladi člani končno prejeli čin Pionir in 
se po uradnem delu z odraslimi gasilci poveselili na kmečkem turizmu. 
Oktober že nekaj let zapored obvezno zaključimo s Čarovniško zabavo. V društvu so 
nam pripravili poligon najrazličnejših iger, spekli palačinke in pripravili pravi ogenj, na 
katerem smo si pekli hrenovke in penice. Še lepše nam je bilo, ker so se nam pridružili 
gasilski prijatelji s Teharij. 
Leto smo zaključili z božičnim dogodkom v našem društvu. Pripravili smo igrano božično 
predstavo, s pomočjo odraslih gasilcev in gasilk okrasili dvorano in pripravili vse 
potrebno, da je bil Božiček ob obisku zadovoljen z našim delom, in da so se obiskovalci 
počutili prijetno. 
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In za konec poročila še malo statistike: v društvu nas je 45 mladih gasilcev od tega 20 
pionirjev in 25 mladincev. Zadovoljni lahko rečemo, da vaje precej redno obiskuje tri 
četrtine vpisanih, torej približno 30 otrok. 
Z željo, da bi v 2023 vsi izkoristili svoje potenciale in se ob tem še zabavali, vas 
pozdravljamo z gasilskim pozdravom 

NA POMOČ! 
 

Damjana Žnidar, GČ II.st, 
Predsednica komisije za delo z mladino PGD Prožinska vas. 
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Finančno poročilo 2022 
 
 
Finančno poročilo zajema vse prihodke in odhodke vezane na poslovno leto 2022.  
 

 

 

 
 

Janja Romih 
Blagajnik 
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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 2022 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 

 
 


