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Vabilo na koncert! 
 

Spoštovane gasilke, gasilci, podpornice in podporniki gasilskih društev! 

 

Prostovoljni gasilci iz Žalca smo letos pred veliko preizkušnjo. Smo v postopku nakupa rabljene avtolestve, saj 
stara na žalost ne omogoča več varnega dela. S tem ne moremo zagotavljati požarne varnosti po naši regiji in 
smo bili prisiljeni ukrepati. Poiskali smo najboljšo možno rešitev, nakup rabljene, a še vedno odlične avtolestve 
iz Nemčije. Takšna investicija pa je ogromen zalogaj za prostovoljno gasilsko društvo. Zato smo se odločili 
prepotrebna sredstva pridobiti na poseben, vesel način. Sklenili smo, da v nedeljo, 21. septembra v telovadnici 
OŠ Žalec organiziramo dobrodelni koncert. Na koncertu bodo nastopili: 

 
Modrijani, Ansambel Golte, The Moonlighting Orchestra, Happy Band, Irena Vrčkovnik, Nuša 

Derenda ter glasbena skupina M.J.A.V.. 
 
Zato vabimo vse članice in člane gasilskih društev ter vse zabavne željne, da se pridružijo plemeniti dobrodelni 
prireditvi ter z nakupom vstopnice prispevajo k nabavi avtolestve in nujno potrebne pripadajoče gasilske in 
reševalne opreme, ki bo služila celotni Savinjski dolini, celotni Sloveniji. Hkrati pa si z dobro gesto popestrite 
nedeljsko popoldne.   

 
Vstopnice so na voljo v PGD Žalec (Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec, 041-783-820). Simbolična cena vstopnice 
je 10.- evrov. Več informacij o koncertu in prodajnih mestih vstopnic: 

 Spletna stran PGD Žalec http://www.pgd-zalec.si/ 

 Vid Blagotinšek 041-729-293 (vid.blagotinsek@gmail.com) 

 Danijel Slipčevič 070-229-741 (dani.slipcevic@gmail.com) 

 

V primeru večjega interesa, se lahko dogovorimo za prodajo vstopnic vašim članom in sovaščanom v vašem 
prostovoljnem gasilskem društvu. 
 
V upanju, da se septembra družimo in poveselimo skupaj, vas gasilci iz Žalca pozdravljamo, 

 
z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«. 

 

Miroslav Lovrek  
Poveljnik PGD Žalec 

Vid Blagotinšek 
Predsednik PGD Žalec 
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