
 

 

 

KOMISIJE ZA VETERANI IN ČLANICE GZ 
 
 

 
  Številka: 082/17-bh 

  Datum: 28.7.2017 

 

Zadeva: 4. MEDGENERACIJSKO SREČANJE VETERANOV IN ČLANIC V ČRENŠOVCIH 

 
 

v SOBOTO, 26. AVGUSTA 2017 je 4. medgeneracijsko srečanje   
veteranov in članic GZ Slovenije v ČRENŠOVCIH. 

 

Za veterane in članic naše zveze  bi organizirali skupen avtobusni prevoz (50 sedežni) 
 

z odhodom predvidoma med 8.00 in 9.00 uro izpred gasilskega doma Velenje. 
 

Prijave PGD in PIGD: do 17. avgusta 2017 do 11.00 ure  
Heleni Brglez 031 382 513 ali 5869 214. 
 

Finančni prispevek za udeleženca 15,00 €, v kar je vračunana kotizacija za udeležbo 
na srečanju v Črenšovcih, malica in pijača za na pot ter avtobusni prevoz.  
(Kotizacija za udeležbo na srečanju znaša po 11,00 € na udeleženca srečanja in vsebuje:  

 Blok za pogostitev (malica in pijača 1x);  
 Priponka, s katero bo udeleženec lahko uveljavljal popust pri ogledu znamenitosti) 

 
Pripominjamo, da v primeru neudeležbe posameznega prijavljenega člana vračilo že plačane 
kotizacije ni mogoče. 
 
Račune za društva bo izstavila gasilska zveza. 
 

Kratek povzetek aktivnosti srečanja: 
 9.00 –  otvoritev vstopne oziroma informacijske točke, 
 10.00 –13.30 ogledi Pomurskih znamenitosti v lastni režiji, 
 14.00 – uradna otvoritev srečanja, 
 14.30 – 17.30 orientacijski pohod in družabne igre, 
 14.00 –19.00 predstavitev izdelkov domače obrti na stojnicah, 
 18.00 – uradna razglasitev rezultatov, 
 18.30 – druženje, gasilska veselica. 

 
Program bo potekal že od 10.00 ure zjutraj z raznimi ogledi turističnih znamenitosti POMURJA. 
Podrobnosti o možnostih ogledov je pripravil organizator. Kaj si bomo ogledali, se bomo dogovor ili 
na vaše predloge na sestanku obeh komisij. 

 
Ogled znamenitosti Pomurja (Predviden čas za pot in oglede je 3 ure. Vsi ponudniki bodo 

zagotovili popuste pri ogledu, hkrati pa bo mogoče večino njihovih izdelkov kupiti po znižani 
ceni). 



 

Predlog št. 1: 

Plečnikova Cerkev v Bogojini, lončarstvo Bojnec Filovci in Tropski vrt (orhideje) v 
Dobrovniku. 
Predlog št. 2: 
Tropski vrt (orhideje) v Dobrovniku in Vinarium (razgledni stolp) v Lendavi. 
Predlog št. 3: 
Babičev mlin v Veržeju, otok ljubezni Ižakovci, Paradajz d.o.o (Lušt) Renkovci. 
Predlog št. 4: 
Evangeličanska cerkev v Murski Soboti, šunkarna Kodila (Markišavci), lončarstvo Filovci. 
Predlog št. 5: 
3-urno kopanje v Panonskih termah Banovci, Moravske Toplice, Lendava. 
 

Skozi celoten dan si bo mogoče v Črenšovcih ogledati župnijsko cerkev in župnijski dom, 

vodovodni stolp, Gasilsko-vaški dom Črenšovci, Romski muzej Kamenci/Črenšovci, gasilski 
muzej v Žižkih, Evropsko vas štorkelj v Veliki Polani, Bukovniško jezero v Dobrovniku in 
ostale znamenitosti v Pomurskih občinah. 
 

Predstavitev Pomurske regije na stojnicah: Od 14.00 naprej bodo na prireditvenem 

prostoru postavljene stojnice, kjer se bodo predstavili določeni razstavljavci domače obrti. 
Izdelke, vključno s pomurskimi kulinaričnimi dobrotami, boste lahko tudi kupili. 
 

Aktivnosti: 
Uradna otvoritev 4. Medgeneracijskega srečanja Gasilske zveze Slovenije: Začetek 
prireditve bo ob 14.00 na prireditvenem prostoru v Športnem parku pri OŠ Franceta 
Prešerna v Črenšovcih. 
 
Določitev sestave ekip: Posamezno ekipo bo po pravočasnih predčasnih prijavah sestavil 
organizator srečanja. V ekipi bo po 5 udeležencev iz različnih društev ne glede na starost in 
spol. V ekipi bo praviloma najmanj 1 veteran. Naziv ekipe (ime, pod katerim bo ekipa 
sodelovala na igrah) bo določila ekipa sama. 
Orientacijski pohod dolžine približno 2 km. Na posameznih točkah (4) bodo potekale 
izvedbe posameznih nezahtevnih nalog. Pohod mora vsaka ekipa zaključiti najkasneje v uri 
in pol, meril pa se bo samo efektivni čas, porabljen za izvedbo posamezne naloge. Nalogo 
bo najbolje opravila ekipa, ki bo v celoti zaključila pohod prej kot v uri in pol ter bo za 
izvedbo vseh nalog porabila najmanj časa. Čas za izvedbo naloge se bo meril v sekundah, 
zaokroženo na eno decimalno mesto. Ekipa, ki se v polni sestavi na cilj ne vrne v roku ure 
in pol, bo uvrščena izven konkurence. Udeleženci poskrbijo za lastno varnost, upoštevajo 
navodila organizatorja in spoštujejo cestno-prometne predpise. 

 

Orientacijski pohod je sestavljen iz 4 delovnih točk: 
Delovna točka 1: Klekov dom – Občina Črenšovci (naloga – pokazati gasilske veščine in 

spretnosti) 
Delovna točka 2: Vaško-gasilski dom Črenšovci (naloga – sestaviti sestavljanko oz. puzle 

gasilskega vozila) 
Delovna točka 3: Vodni stolp – Črenšovci (naloga – se povzpeti na vrh stolpa) 
Delovna točka 4: cerkev, župnijski dom (naloga – podiranje kegljev oziroma metanje žog v 
gasilsko kad) 



 

Družabne igre: Mini gasilska olimpijada v izvedbi KTD Črenšovci in PGD Črenšovci. Na 

olimpijadi se bodo lahko ekipe pomerile v šaljivih družabnih igrah, kjer bodo morale 
pokazati kolektivni duh, veščine, spretnosti in natančnost. 
Opomba: Podrobnejše pogoje orientacijskega pohoda z delovnimi točkami in pravila 
družabnih iger bo posamezna ekipa prejela na prireditvenem prostoru. Meril se bo čas 
izvedbe vaje, pravilnost in seštevek točk. 

 

Razglasitev rezultatov orientacijskega pohoda in družabnih iger ter podelitev 
simboličnih nagrad bo predvidoma izvedena ob 18.00 na prireditvenem prostoru. 

 

Zabavno druženje: Po končanih družabnih igrah bo potekalo zabavno druženje. Za dobro 
voljo bo skrbela glasbena skupina MARKI. Ves čas pa vam bo na razpolago tudi hrana in 
pijača. 
 

Predvidoma bi se proti domu odpravili ob 20.00 uri oz. po dogovoru. 
 
 
Z gasilskim pozdravom    NA POMOČ! 
 
 
 
Predsednik komisije za veterane Predsednica komisije za članice  Predsednik GZ Šaleške doline: 
Slavko DRAGAR    Milena HRIBERŠEK   Jože DROBEŽ 


