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V A B I L O 

V okviru rednega programa Sveta članic Gasilske zveze Slovenije organiziramo 

 

33. POSVET ZA PREDSEDNICE KOMISIJ ZA ČLANICE – GASILKE V GASILSKIH ZVEZAH,  

ki bo v soboto 7. in nedeljo 8. maja 2022,  

V CERKNEM. 

Posveta se lahko udeleži predsednica komisije za delo s članicami pri gasilski zvezi. V primeru 

zadržanosti predsednice se posveta lahko udeleži njena namestnica ali ena predstavnica 

gasilske zveze. 

Program je priložen k razpisu, najdete pa ga lahko tudi na naši spletni strani: www.gasilec.net. 

Posvet bo potekal v prostorih PGD Cerkno in Hotelu Cerkno po priloženem programu. 

Bivanje in prehrana sta organizirana v Hotelu Cerkno, predavanja v soboto bodo potekala v 

dvorani PGD Cerkno, delavnice v nedeljo pa v hotelu in PGD Cerkno. 

Cene – polni penzion (sobota večerja, nedelja zajtrk in nedelja kosilo) + dodatno kosilo (sobota) 

v hotelu Cerkno: 

 

 

 

V primeru, da kosila v soboto ne boste koristili, prosimo to označite na prijavnici. V tem 

primeru je cena polnega penziona 60,0 € + 2,40 € turistična taksa. 

Stroške poravnajo udeleženke neposredno v recepciji hotela z gotovino ali naročilnico. 

 

Udeleženke lahko sodelujejo tudi samo na enem sklopu posveta (lahko samo soboto ali samo 

v nedeljo). V tem primeru je potrebno na prijavnici označiti, kdaj bodo prisotne in če 

potrebujejo prenočišče.  

dvo, tro ali štiri 

posteljna soba v 

Hotelu Cerkno 

72 € na osebo + 

2,40 € turistična taksa 
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V soboto dopoldan bo organiziran ogled Cerkna in Partizanske bolnice Franja. Vstopnino za 

ogled bolnice krije vsaka udeleženka sama, ostali ogledi so brezplačni. Na prijavnici je potrebno 

navesti, ali se boste ogleda udeležili ali ne (zaradi organizacije prevoza). 

PREDSEDNIKE GASILSKIH ZVEZ NAPROŠAMO, DA OMOGOČIJO PREDSEDNICAM KOMISIJE ZA DELO S 

ČLANICAMI PRI GASILSKI ZVEZI UDELEŽBO NA TEM POSVETU.   

 

ROK ZA PRIJAVO JE (NAJKASNEJE) 25. APRIL 2022. 
 
 
Priloženo prijavnico pošljite na elektronski naslov: nevenka.kerin@gasilec.net. 

 

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!« 

 

Predsednica Sveta članic: Predsednik: 

        Jasmina Vidmar Janko Cerkvenik 
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