
 

 

GASILSKA ZVEZA TREBNJE 
Rimska cesta 33, 8210 TREBNJE 
tel.: 07 34 66 010, faks: 07 34 66 011 

e-pošta: gasilskazvezatrebnje1@siol.net 

 

 

 

Pisarna GZ Trebnje ima  uradne ure vsako sredo od 16. do 18. .ure; izven teh ur so vam dosegljivi:  
predsednik GSM 041 609 263, poveljnik  041 863 492, tajnica 041 609 265. 

 

Datum: 7. 5. 2016 
Št.: 26/16 

 
 

VSEM PGD NAŠE ZVEZE – predsedniku mladinske komisije 
ČLANOM MLADINSKE KOMISIJE GZ TREBNJE 
 
 

Taborjenje gasilske mladine 
 
Mladinska komisija Gasilske zveze Trebnje je tudi v letošnji plan dela zapisala taborjenje gasilske 
mladine. Taborjenje bo potekalo v taboru GZ Škofja Loka v kampu Veli Joža v Savudriji, Hrvaška 
 
od 25. do 29. junija 2016 za mlajše (letnik 2008 – 2005) in  
od 29. junija do 3. julija 2016 za starejše (letnik 2004 - 2001). 
            
Cena štiridnevnega penziona je 80,00 € na osebo. Gasilska zveza Trebnje bo na otroka prispevala 10 € 
ter stroške prevoza, stroške spremljevalcev oz. mentorjev mladine skozi celo taborjenje ter ostale 
stroške za vse potrebne pripomočke za izobraževanje in delavnice na taborjenju.  
 
Način plačila: Znesek 70,00 €  za posameznega tabornika nakaže PGD v skupnem znesku za število 
prijavljenih na Gasilsko zvezo Trebnje na 
TRR: SI56 0297 1001 1964 290, sklic 313-16, do srede, 15. junija 2016. Potrdilo o plačilu je potrebno 
predložiti pred odhodom z avtobusom za tiste, ki ne bodo plačali v roku. 
 
Za prehod čez mejo mora vsak udeleženec imeti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list), 
mladoletni tudi dovoljenje staršev (ni potrebno dovoljenja z UE), zadostuje prijavnica podpisana s 
strani staršev oz. skrbnikov. Vsak udeleženec potrebuje s seboj tudi zdravstveno izkaznico. 
Priporočljivo je, da imajo s sabo tudi evropsko zdravstveno izkaznico. 
 
KONČNA PRIJAVA: PETEK, 27. maja 2016, na Gasilsko zvezo Trebnje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje.  
po navadni pošti ali e-pošta: gasilskazvezatrebnje1@siol.net ali v nabiralnik pri vhodu na Zvezo.  
 
Po prijavah boste prejeli natančno obvestilo o potovanju in samem taborjenju.  
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na predsednico MK GZ Trebnje,  
Andrejo Zupančič, GSM 031 312 621. 
 
 
Z lepimi pozdravi, 
        

Andreja Zupančič  
predsednica MK GZ Trebnje 
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