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Vsa PGD in PIGD  

Zadeva: Knjiga »50 let Gasilske zveze Škofja Loka«  

Ob 50 obletnici delovanja Gasilske zveze Škofja Loka je bilo s tem v zvezi izvedenih veliko raznih 
aktivnosti in prireditev. Tako smo na mednarodni dan gasilca, 8. junija 2006, izpeljali slavnostno 
predstavitev knjige s kroniko delovanja naše zveze. Ob tej priložnosti je vsako društvo prejelo po en 
brezplačni izvod knjige za svoj arhiv.  

Kot ste lahko že sami opazili, je knjiga s kroniko obširna, vsebinsko bogata, kvalitetna pa je tudi 
njena izdelava, kar se za takšno knjigo tudi spodobi. Žal pa to pomeni tudi to, da je njena lastna cena 
precej visoka in presega 30,00 EUR za posamezni izvod. Za izvedbo vseh aktivnosti v zvezi s 
praznovanjem 50 obletnice naše zveze je bilo zbranih veliko sponzorskih sredstev, ki so se porabila 
v ta namen, žal pa ta ne zadoščajo za celotno pokritje stroškov izdelave knjige. Preostali del še 
potrebnih sredstev bomo skušali pokriti s pridobitvijo še kakšnega novega sponzorja, predvsem pa s 
prodajo preostalih izvodov knjige.  

Vsa gasilska društva prosimo, da svoje člane obvestijo o možnosti nakupa te knjige. Za nakup knjige 
so se nekatera društva in posamezniki že zanimali. Ugotavljamo, da gre predvsem za starejše 
gasilce,  veterane, ki so zgodovino naše zveze tudi sami krojili ali pa ji bili priča, zato vas prosimo, da 
ne pozabite obvestiti tudi in predvsem njih. Gasilskim društvom predlagamo, da svojim članom, ki bi 
se za nakup knjige odločili, v okviru svojih finančnih zmožnosti, nakup knjige tudi sofinancirajo. 
Društva lahko knjigo uporabijo tudi kot darilo svojim članom ob podeljevanju raznih priznanj na svojih 
občnih zborih ali ob drugih priložnostih.  

Cena za posamezni izvod knjige je 22,00 EUR, naročila pa sporočite na sedež Gasilske zveze 
Škofja Loka. Za vaše sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo.  

Na pomoč!  


