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VABILO NA  

4. MEDGENERACIJSKO SREČANJE  
GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

a. Datum srečanja: sobota, 26. avgust 2017 

 

b. Kraj srečanja: Športni park pri OŠ Franceta Prešerna v Črenšovcih 
   Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci  

 

c. Organizator:  

Prostovoljno gasilsko društvo Črenšovci, Občina Črenšovci, Gasilska regija Pomurje, GZ Slovenije (svet 
članic in svet veteranov) in številna druga društva, organizacije in zavodi. 
 

d. Program srečanja:  

 organizirani ogledi pomurskih znamenitosti (za vas smo v programu pripravili 5 predlogov) do 
13.30 ure, 

 otvoritev srečanja ob 14.00 uri, 

 orientacijski pohod, dolžine dobra 2 km – pohod in preizkušanje v različnih veščinah, 

 možnost ogleda naših znamenitosti v bližnji okolici – v Črenšovcih si boste lahko ogledali 
župnijsko cerkev in župnijski dom, vodovodni stolp, gasilsko-vaški dom, Romski muzej, gasilski 
muzej v Žižkih, Evropsko vas štorkelj v Veliki Polani, Bukovniško jezero v Dobrovniku in ostale 
znamenitosti v pomurskih občinah, 

 mini gasilska olimpijada z družabnimi in šaljivimi igrami,  

 predstavitev domačih izdelkov in kulinaričnih dobrot na stojnicah, 

 pogostitev (kosilo bo možno dobiti od 14.30 ure naprej) in razdelitev praktičnih daril 
prijavljenim udeležencem, 

 ob 18.00 uri razglasitev rezultatov in podelitev simboličnih nagrad, 

 zabavno druženje s skupino »Marki«.  
Obširnejši program s prijavnico srečanja je v prilogi, najdete ga tudi na spletni strani www.gasilec.net 
in FB profilu Prostovoljnega gasilskega društva Črenšovci.  
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e. Prijave na srečanje:  

Prijave na srečanje so možne vključno do petka, 18. avgusta 2017, s posebno (priloženo) prijavnico, 
ki jo je potrebno poslati na elektronski naslov GZ ŽALEC: gasilska.zveza.zalec@siol.net. GZ Žalec bo 
nato vse prijave skupaj poslala organizatorju. 
 

f. Kotizacija:  

Kotizacija za udeležbo na srečanju znaša 11,00€ za udeleženca in jo je potrebno poravnati 
najkasneje do torka, 22. avgusta 2017,  na transakcijski račun PGD Črenšovci: SI56 0234 8001 6641 
796 (NLB), sklic 00 2017, namen – kotizacija medgeneracijsko srečanje. Kotizacija ni vračljiva. 
 

g. Prevoz:  
Za prevoz poskrbi vsako gasilsko društvo samo.  
V primeru, da bo število prijav iz GZ Žalec večje, lahko organiziramo tudi skupni prevoz z avtobusom. 
(ob prijavi najmanj 50 oseb bi znašal strošek prevoza okoli 8 EUR na osebo). Če ste zainteresirani za 
skupni prevoz, nam to sporočite ob prijavi. Plačnik stroškov prevoza je prijavitelj (PGD oz. posamezni 
udeleženec).  
 
Vsa ostala navodila glede srečanja in informacije najdete v prilogah, lahko pa pokličete tudi strokovno 
službo GZ Žalec. 
 
Vabljeni v čim večjem številu. 
 
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
 
Predsednica kom. za članice GZ Žalec:  Predsednik kom. za veterane GZ Žalec:   Predsednik GZ Žalec: 
Mirjana Lovrek  l.r.   Janez Kokovnik l.r.        Edvard Kugler l.r. 
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