
PROSTOVOLJNO  GASILSKO DRUŠTVO  MOJSTRANA
Savska cesta 3, 4281 Mojstrana

telefon: 04-589 11 93
e-mail: pgdmojstrana@gmail.com
poveljnik: 041 820 778
e-mail: klemen.zima@gmail.com
TRR: SI56 6100 0000 7972 680, DŠ: 54923344
Davčni zavezanec: NE

ORGANIZACIJAM, DRUŽBAM, SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM IN 
PRIJATELJEM GASILCEV

PONUDBA IN VABILO ZA SODELOVANJE

Prostovoljno gasilsko društvo v Mojstrani bo v letu 2023 praznovalo 130 let neprekinjenega
uspešnega gasilskega delovanja. Prireditev bo predvidoma potekala pod vlečnico v Mojstrani.

Predviden program prireditve:
Petek,   09.06. ob 16:00 vaja gasilske mladine pri gasilskem domu
Petek,   09.06. ob 19:00 slavnostna seja
Petek,   16.06. ob 17:00 Gasilska vaja z sodelovanjem društev občin Kranjska Gora, 

Jesenice in  Gorje  
Petek    16.06. ob 19:00 veselica pod šotorom z ansamblom Joške v'n
Sobota, 17.06. ob 17:00  gasilska parada skozi Mojstrano in slovesnost
Sobota, 17.06. ob 19:00 veselica pod šotorom z ansamblom Gorenjski kvintet

Društvo pripravlja tiskano izdajo zbornika delovanja gasilcev od 2013  do sedaj, predvideno v
nakladi 900 izvodov v tiskarskem formatu  (17x24cm). 

V zbornik bomo zajeli: kratek opis kraja, kratko zgodovino gasilstva, zgodovina 
društva 2013  do danes.

Za člane in delavce na prireditvi pa bi radi nabavili enotne majice z logotipom društva.

Ker so za organizacijo teh prireditev in srečanj potrebna velika denarna sredstva, vas prosimo
za pomoč. 

Sredstva lahko nakažete, tudi kot donacijo na TRR:SI56 6100 0000 7972 680, 
 
Za objavo obvestila v zborniku, Facebooku, spletni stran (www.pgdmojstrana) 
smo predvideli naslednje cene:

- cele stran: 1.000 €
- polovice strani: 400 €
- tretjino strani: 200 €
- četrtino strani: 120 €
- za zapis imena donatorja: 50 €

Vašo reklamo bomo prav tako izobesili v šotoru na gasilski veselici !
Maksimalna velikost reklame 5 m2



Obveznosti donatorja in PGD:
1. Donator se zavezuje, da bo sredstva nakazal PGD Mojstrana na TRR:

 SI56 6100 0000 7972 680, najkasneje do 01.03.2023
2. Donator se zavezuje, da bo predložil PGD Mojstrana svoj logotip za objavo 

najkasneje do 01.03.2023
3. Donator se zavezuje, da bo do 1.6.2023  v PGD dostavil reklamni  napis, 

primeren za izobešanje v šotoru 
4. PGD se zavezuje, da bo donatorju izročila vsaj en izvod zbornika.

V letošnjem letu bomo s pomočjo občine zamenjali 18 let staro vozilo za prevoz
moštva in mladine. V teku so priprave za dozidavo gasilskega doma, kjer bodo
svoje sodobne prostore pridobilo tudi društvo GRS Mojstrana.

Za vašo pomoč in  razumevanje  se vam iskreno zahvaljujemo v imenu vseh članov  PGD
Mojstrana. Vaša pomoč nam bo omogočila, da bomo lažje opravljali svojo dejavnost in s tem
pomagali soljudem v nesreči.  Na prireditvi pridobljena sredstva bomo porabili za vzdrževanje
in nabavo sodobne gasilske opreme.

Obenem vas vabimo, da se udeležite prireditev. Veselimo se srečanja z vami !

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ !

Datum: 01.01.2023 Poveljnik PGD Mojstrana
Klemen Zima

  


