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REFERENTKAM PGD NAŠE ZVEZE 
ČLANICAM KOMISIJE ČLANIC GASILK  
 
 
 

Tradicionalno ponovoletno srečanje članic gasilk Gasilske zveze Trebnje 
 

Komisija članic pri GZ Trebnje je na zadnji seji preteklega leta sprejela odločitev za 
organizacijo tradicionalnega ponovoletnega srečanja gasilk Gasilske zveze Trebnje.  
 

SREČANJE BO V 
SOBOTO, 23. januarja 2016, ob 19. uri v GALAKSIJI TREBNJE. 

 
Ko se bodo članice zbrale, se bo večerja začela okrog 19.30 ure. Večerji bo sledilo družabno 
rajanje z ansamblom Duo As in animatorko Danico Sila. Ob glasbi, zabavnih igrah, skečih, 
plesu ter medsebojnem obdarovanju bomo preživele družabni večer v prvem mesecu novega 
leta 2016.  
 
Prispevek za posameznico znaša 18,00 € (v ceno je vključena večerja, glasba in animacija ter 
sadje). Začetna pijača (vino, sok in voda) je strošek Zveze, nato pa bo vsa pijača 
samoplačniška.  
 
Prijave, in ob prijavi tudi denar, zbirajo članice komisije posameznega OGP -ja ali sektorja, ki 
ga bodo oddale ob prihodu na srečanje.  
 
Število prijav sporočite  Olgi SMOLIČ - GSM 041 358 442  do  
 

SREDE, 20. januarja 2016. Na isti številki vam bo Olga dosegljiva tudi za dodatna 

pojasnila. 
 
MEDSEBOJNO OBDAROVANJE  Vsaka  udeleženka prinese /če to želi/ eno darilo od 
vrednosti 3 € dalje, ki naj bo izvirno, duhovito, šaljivo in tako pripravljeno, da se vsebina 
darila ne vidi  / iznajdljivost dobrodošla/. Ob predaji darila bo udeleženka dobila prazen 
listek, na podlagi katerega bo tekom večera pozvana k bobnu za žrebanje daril. Vsa 
prinesena darila bodo oštevilčena.  
  
Pričakujemo vašo množično udeležbo kot pretekla leta in se veselimo srečanja z vami.   
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Zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva vam želimo v letu 2016. 
 
 
Z gasilskimi pozdravi, 
         Olga Smolič, l.r.  
         predsednica Komisije 

 

 
 

mailto:gasilskazvezatrebnje1@siol.net

