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PROGRAM 
 

5. MEDGENERACIJSKEGA SREČANJA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
OSNOVNI PODATKI O SREČANJU 
Datum srečanja: sobota, 25. avgust 2018, od 10.00 ure 

Kraj srečanja: ŠOTOR OB VELENJSKEM JEZERU (pri beli dvorani) 

Organizator srečanja: Gasilska zveza Šaleške doline,  

Podpornik projekta: Mestna občina Velenje 

Častni pokrovitelj srečanja: Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje 

Parkiranje: parkirišče ob beli dvorani (parkirišča bodo označena); 

Prijave na srečanje: Zaradi tiska majic so prijave za srečanje možne do vključno nedelje, 12. avgusta 2018, 

s posebno (priloženo) prijavnico, ki jo je potrebno poslati na elektronski naslov gz.velenje@siol.net . 

Kotizacija: Kotizacija za udeležbo na srečanju znaša 12,00 € za udeleženca srečanja. Potrebno jo je nakazati 
najkasneje do 22. avgusta 2018 na račun GZ Šaleške doline štev.: SI56 1010 0004 7717 690 (Banka Koper), 
sklic 00 2018, namen – kotizacija medgeneracijsko srečanje. V primeru neudeležbe prijavljenega vračilo že 
plačane kotizacije ni mogoče. Vsakemu udeležencu, ki bo imel poravnano kotizacijo, pripada: 
 pogostitev (1x kosilo in pijača), kosilo bo možno dobiti od 14.30 naprej, 
 spominska majica, s katero bodo udeleženci lahko uveljavljali popuste pri ogledu znamenitosti Šaleške 

doline 
 

PREVZEM SPOMINSKIH MAJIC IN GRADIVA ZA SREČANJE 
V kolikor bo kotizacija poravnana, bodo lahko vodje skupin prevzeli navodila za izbrane oglede, bone za prehrano ter 
spominske majice na vstopni oziroma informacijski točki srečanja pri šotoru ob jezeru, ki bo odprta na dan 
srečanja od 9.00 naprej. Na vstopni točki se boste lahko naknadno prijavili tudi za orientacijski pohod in šaljive 
družabne igre.  
Po prijavi na info točki bodo za vse prijavljene udeleženci prejeli navodila in zemljevide za oglede znamenitosti Šaleške 
doline. Popust za posamezno znamenitost bo možno uveljavljati pri blagajni ogleda ob nakupu posamezne vstopnice z 
spominsko majico srečanja. 

Udeležence srečanja prosimo, da oglede zaključijo najkasneje do 13.30, ker bo ob 14.00 uradna 
otvoritev srečanja. 
 

PROGRAM SREČANJA 

URA AKTIVNOST 

9.00 odprtje informacijske točke 

10.00–13.30 ogledi znamenitosti Šaleške doline v lastni režiji. Vsi ponudniki bodo zagotovili popuste pri ogledu 

14.00 uradna otvoritev srečanja na prireditvenemu prostoru v šotoru ob velenjskem jezeru 

14.30–17.30 orientacijski pohod in družabne igre 

14.00–18.00 

predstavitev izdelkov domače obrti na stojnicah, na prireditvenem prostoru postavljene stojnice, kjer 
se bodo predstavili določeni razstavljavci domače obrti in kmečkih dobrot. Po ugodnih cenah boste 
lahko kupili pecivo, med in medene izdelke, sire in mlečne izdelke, kruh iz krušne peči, 
suhomesnate izdelke, mazila in čaje ter lesene izdelke. Posladkali pa se boste lahko tudi z Pikinimi 
in gasilskimi palačinkami. 

18.00 
Razglasitev rezultatov orientacijskega pohoda in družabnih iger ter podelitev simboličnih 
nagrad 

18.30 Druženje z ansamblom POTEPINI 
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ORIENTACIJSKI POHOD 
Orientacijski pohod je sestavljen iz 4 delovnih točk 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. 
 
- KT 1: oblačenje v delovno opremo rudarja 
- KT 2: igra presenečenja 
- KT 3: metanje obročev na palico 
- KT 4: sestavljanje puzzlov 
 
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. Naziv ekipe (ime, pod katerim bo ekipa sodelovala 
na igrah) bo določila ekipa sama. 
 

DRUŽABNE IGRE 

1 igra – zbijanje tarče z vedrovko 

2 igra – štafetna vožnja z samokolnico 

3 igra – smučanje na travi 

4 igra – hokej s požarno metlo 

Ekipe se bodo pomerile v 4 šaljivih družabnih igrah, kjer bodo morale pokazati kolektivni duh, veščine, spretnosti in 
natančnost. Ekipa šteje pet članov. Tekmovati morajo v vseh igrah. Ekipe bodo razvrščene po skupnem seštevku točk. 
 
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.  
 
 
Dodatne informacije dobite na spletni stran GZ Slovenije (www.gasilec.net) ., GZ Šaleške doline 
(www.gz-sd.si ). Kontaktna oseba s strani GZ Šaleške doline je Helena Brglez GSM 031 382 513 ali  
med 7.00 in 15.00 uro 03 5 869 214.  
 
 
GZ Šaleške doline  Svet članic GZS  Svet veteranov GZS  GZ Slovenije 
Predsednik   Predsednica  Predsednik   Predsednik 
Jože DROBEŽ   Elizabeta ČAMPA Jožef SMOLE   Janko CERKVENIK 

http://www.gasilec.net)/
http://www.gz-sd.si/

