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PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA  
 
 

R A Z P I S 
 

ZA TABORJENJE GASILSKE MLADINE »SAVUDRIJA  2010« 
ZA PIONIRJE OD 8. DO 15. LETA  

 
Komisija za taborjenje in letovanje pri Gasilski zvezi Škofja Loka v skladu s programom dela 
in programom Komisije za mladino in programi dela z mladimi v PGD v okviru Gasilske zveze 
Škofja Loka objavlja razpis za taborjenje gasilske mladine  v letu 2010. 

 
 

TABORJENJE PIONIRJEV BO OD  5. DO 12. JULIJA IN OD 19. DO 26. JULIJA 2010   
 
Taborjenja se lahko udeležijo mladi gasilci v starosti od 8. leta do 15. leta ( letnik 1995 do 
2002 ), ki aktivno delajo v prostovoljnih gasilskih društvih. Vsako PGD lahko prijavi do 10 
udeležencev. Prednost naj imajo tisti, ki še niso taborili.  
 
Cena 7- dnevnega taborjenja pionirjev :                            150 EUR  na udeleženca  
prispevek proračunskih sredstev za dej. mladine (OGP):    45 EUR  
lastni prispevek s prispevkom PGD:                   105 EUR  
 
V primeru nižjega prispevka OGP, se lastni prispevek poveča. 
 
V ceno tabornine je vračunan prevoz, prehrana, turistična taksa, nastanitev v šotorih Savica, 
vodenje mladih in izvajanje programov. 
 
Za prehod čez mejo mora vsak udeleženec imeti osebni dokument ( osebno izkaznico ali 
potni list) in dovoljenje staršev, ki ga podpišejo ob prijavi.   
 
Vsak udeleženec mora imeti s seboj potrjeno in urejeno Knjižico pionirja in mladinca v 
prostovoljnem gasilskem društvu. 
 
Taborjenje se izvaja v Mladinskem Kampu Veli Jože, 52475 SAVUDRIJA, HR, ki se nahaja 
na najzahodnejši točki hrvaške obale v bližini prvega hrvaškega svetilnika.  
 
Biva se v taboru, ki ga postavi GZ Škofja Loka v senci med borovci. Šotori so postavljeni na 
posebnih podstavkih, ki preprečujejo vdor vlage in dežja v šotor. V vsakem šotoru so 
nastanjeni po trije taboreči ali dve odrasli osebi. Mladi gasilci so razporejeni po vodih 
(skupinah) po 10 udeležencev, ki jih vodi po en vodnik (vodja voda).  
 



 

 

Mladi gasilci izvajajo gasilske programe; osvajajo veščine in preventivne značke, 
različne športne programe, sodelujejo v različnih delavnicah ter veliko časa preživijo  
in uživajo na plaži in v vodi.  
 
Obala se nahaja 150 metrov od tabora. Gasilsko usposabljanje se izvaja v taboru in izven 
njega v skladu s sprejetim programom dela. Rekreativne dejavnosti pa se izvajajo v bližini 
tabora ali na športnih igriščih v kampu. 
 
 
Rok za prijavo na priloženih prijavnicah je 30. april 2010. 
 
Plačilo prispevka PGD in udeležencev je do 30. junija na transakcijski račun Gasilske 
zveze Škofja Loka   št.: 07000 - 0000099806    ali osebno na GZ Škofja Loka.  
 
Priporočamo, da v PGD - jih zberete denar za vse svoje udeležence in ga v enkratnem 
znesku nakažete na TRR ali plačate osebno na GZ . 
 
V kolikor tabornina ne bo poravnana do roka, ni možna udeležba na taborjenju! 
 
Ostale dokumente, ki so še potrebni za udeležbo na taborjenju vam bomo poslali na podlagi 
vaših prijav. 
 
V kolikor bodo prijave za eno izmeno večje kot jih sprejme tabor ( 65 udeležencev) se 
bodo naredile zamenjave z drugo izmeno. Zato prosimo, da upoštevate rok za prijave.   
 
Glede na zainteresiranost za letovanje mladine ( starost 16 in 17 let – letniki 1994 in 
1993 ) je možnost taborjenja v terminu od 2. 8. do 7. 8. 2010. Minimalno število prijav je 
50 oseb ( brez vodnikov ). Cena 6 dnevnega taborjenja znaša 130,00 EUR. 
 
Za vse dodatne informacije pokličite Metoda Jamnika, strokovnega delavca na GZ Škofja 
Loka, na telefon 04/ 513 17 13. 
 
 
 
  Tajnik:                                                                               Predsednik komisije: 
 
Neža Kopač l.r.                                                                         Nikolaj Kržišnik l.r. 
 
 
 
 
 
 
Priloga : 
Prijavnica    
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PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA  
 
 
 
ZADEVA: RAZPIS ZA VODNIKE NA TABORJENJU MLADIH GASILCEV 
     
 
Objavljamo razpis za vodnike/ce na taborjenju mladih gasilcev v Savudriji, od 5. do 12. julija, 
od 19. do 26. julija 2010 in od 2. do 7. avgusta 2010. 
 
Prijavijo se lahko kandidatke/i, ki so stari najmanj 20 let in delajo z mladino v 
PGD. 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidatke/i, ki imajo opravljen izpit za mentorja 
gasilske mladine. 
 
Podatke o kandidatki/u pošljite na priloženem obrazcu, katerega izpolni kandidatka oz. 
kandidat za vodnika/co. 
 
Prijave pošljite na GZ Škofja Loka do 30.  aprila 2010. 
 
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel: 513 17 13 -  Jamnik Metod.  
 
 
 
 
 
Tajnik GZ      Predsednik  komisije za taborjenje: 
 
Neža Kopač l.r.      Nikolaj Kržišnik l. r. 
 
 
 
Priloga:  
- prijavno anketni list 
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Prijavni list in vprašalnik za kandidata za vodnico oz. vodnika na taborjenju 
gasilske mladine GZ Škofja Loka od 5. 7. do 12. 7., od 19. 7. do 26.7. in od 2. 8. do 
7. 8. 2010 v Savudriji - Hrvaška 
 

Ime in priimek   
leto rojstva   
naslov   
pošta   
GSM   
E naslov   
Prijava za  termin (obkroži) 5. do 12. 7. 19. do 26. 7. 2. do 7. 8. 
poklic   
izobrazba ali šola katero 
obiskuješ 

  

dejavnosti , ki jih 
opravljaš v prostem času 
- hobiji 

planinstvo, kolesarstvo, /šport/,  
taborništvo, skavstvo, … 

šolski krožki, kateri: 

opravljeni tečaji 
pomembni za taborjenje 

tečaj za učitelja: plavanja, 
košarke, nogometa, rokometa, 
likovnega usposabljanja,  

drugo: 

član/ica PGD    
funkcija v PGD   
čin v gasilstvu   
specialnost  mentor mladine,  da  - ne  
ostale spec. v PGD   
delo z mladimi v društvih 
od leta 

katerih:  

vodnik/ca na letovanju ali 
taborjenju,  

da -  ne -      kolikokrat………. organizator letovanja ali 
taborjenja: 
 
 

v kateri delavnici bi 
sodeloval/a obkroži v 
katerih bi sodeloval/a 

likovni, športni, dramski, gasilski, 
taborniški, usposabljanje za 
veščine, preventivne značke, učenje 
plavanja, drugi- napiši kateri  

 

Tvoji predlogi za 
delavnice na taborjenju:  

  
 
 
 

 
 



 

 

 
Naslov:  

 
časovni razpored  
število udeležencev  
starost udeležencev   
material:   

 
 

oprema:  
 
 

prostor: travnik, morje, pod šotorom, športni poligon, drugo… 
namen: spoznavanje… 

 
 

cilji: vzgojni, estetski, moralni, pridobivanje: ročnih , športnih,     
……..    spretnosti,  odnos do drugih, …,   
 
 

metode dela: /podčrtaj/ individualno delo, delo v dvojicah, skupinsko delo 
Kratka vsebina : 
/opis dela v delavnici/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      Podpis:  



 

 

PRIJAVNICA 
 
za taborjenje mladih gasilcev Gasilske zveze Škofja Loka 
od 5. do 12. julija 2010 ( prijavnico oddati do 30.4.10  na GZ Škofja Loka ) 
 
podpisani/a /ime in priimek/:………..………………………………………………………… 
stanujoč/a:…………………………………………….tel. - GSM:………………................. 
dovoljujem svojemu sinu /hčerki /ime in priimek/: ……………………………….. 
……………………………………………………………roj. ……………………………… 
Naslov:. ………………………………………………pošta:…………………………. 
štev. osebnega dokumenta:…………………………………, 
da se udeleži tabora gasilske mladine Gasilske zveze Škofja Loka in deluje v 
skladu s sprejetim programom GZ za taborjenje gasilske mladine. Na 
taborjenju se bomo fotografirali za naš arhiv in gasilska glasila. 
 

Podpis: 
       ____________________ 
 
(prijavnico izpolnijo starši - poleg osebnega dokumenta velja kot dokument za prehod  
meje) 



 

 

PRIJAVNICA 
 
za taborjenje mladih gasilcev Gasilske zveze Škofja Loka 
od 19. do 26. julija 2010 ( prijavnico oddati do 30.4.10  na GZ Škofja Loka ) 
 
podpisani/a /ime in priimek/:………..…………………………………………………………. 
stanujoč/a:…………………………………………….tel. - GSM:……………….................. 
dovoljujem svojemu sinu /hčerki /ime in priimek/: ………………………………… 
……………………………………………………………roj. …………………………….. 
Naslov:. ………………………………………………pošta:………………………… 
štev. osebnega dokumenta:……………………………., 
da se udeleži tabora gasilske mladine Gasilske zveze Škofja Loka in deluje v 
skladu s sprejetim programom GZ za taborjenje gasilske mladine. Na 
taborjenju se bomo fotografirali za naš arhiv in gasilska glasila. 
 

Podpis: 
       ____________________ 
 
(prijavnico izpolnijo starši - poleg osebnega dokumenta velja kot dokument za prehod  
meje) 



 

 

PRIJAVNICA 
 
za taborjenje mladih gasilcev Gasilske zveze Škofja Loka 
od 02. do 07. avgusta 2010 ( prijavnico oddati do 30.4.10  na GZ Škofja Loka ) 
 
podpisani/a /ime in priimek/:………..……………………………………………………….. 
stanujoč/a:…………………………………………….tel. - GSM:………………................ 
dovoljujem svojemu sinu /hčerki /ime in priimek/: ……………………………….. 
……………………………………………………………roj. ………………………………. 
Naslov:. ………………………………………………pošta:………………………….. 
štev. osebnega dokumenta:…………………………….., 
da se udeleži tabora gasilske mladine Gasilske zveze Škofja Loka in deluje v 
skladu s sprejetim programom GZ za taborjenje gasilske mladine. Na 
taborjenju se bomo fotografirali za naš arhiv in gasilska glasila. 
 

Podpis: 
       ____________________ 
 
(prijavnico izpolnijo starši - poleg osebnega dokumenta velja kot dokument za prehod  
meje) 
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