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ČL/2015-06 
Datum: 9.4.2015 

Vabilo  
posvet za članice Savinjsko Šaleške in Celjske regije 

Sobota, 18.04.2015 v  Solčavi 

 

Program in potek: 

1) PRIHOD ob 8.30 uri v Solčavo 

Ob prihodu nas bodo usmerjali redarji. V dvorani zadružnega doma, kjer se bomo 
zbrali, pa bo poskrbljeno za jutranjo kavo, prigrizek ter vodo. 

 
2) PREDAVANJE GOSPE RENATE ROBAN ob 9.00 uri z 

naslovom »Poslanstvo življenja - nesebična pomoč drugim« 

Narava posameznika nas spodbuja k različnim udejstvovanjem skozi življenje. 
Poslanstvo »biti prostovoljec«, je del posebnega, nesebičnega dela posameznika. 
Pri svojem delu se srečujemo s tanko mejo med življenjem in smrtjo, nesrečami, 
nasiljem, trpljenjem, pa tudi hvaležnostjo in srečo. Ne glede na situacijo, s katero se 
soočamo, pa se vedno zavemo, koliko vredno je življenje. 
V okviru delavnice bodo udeleženci poleg zanimivih informacij pridobili tudi 
praktične veščine za vsakdanje življenje. Predavanje z delavnico vsebuje elemente 
spoznavanja sebe, daje odgovore na to, zakaj se nam dogajajo določene stvari v 
življenju in koliko imamo pri tem svobodne volje. 

 
3) AKTIVNOSTI IN OGLED ZNAMENITOSTI KRAJA od 11.00 ure 

dalje 

Udeleženke se razdelijo v 4 skupine in se po skupinah udeležijo naslednjih 
aktivnosti: 

1. skupina: čas za malico;   
Na voljo bo golaž, za katerega je potrebna predhodna prijava, cena je 5 €. Na 

kmečki tržnici bo mogoče kupiti tudi kakšno od lokalnih dobrot. Malico plačate z 

gotovino v Solčavi! 
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2. skupina: ogled razstavnega prostora Bicka in postopek polstenja - 

filcanja(možnost nakupa izdelkov iz filca) 

          
                         
3. skupina: ogled Centra Rinka z razstavami o Solčavskem in 

ogledom  multivizije 

                  
 
4. skupina: ogled razstave fosilov in metuljev v župnišču in ogled cerkve 

Marije Snežne v Solčavi 

Aktivnost v posamezni skupini bo trajala predvidoma od 30-40 minut, nato se 
skupine zamenjajo, tako da vsaka skupina opravi vse aktivnosti. 

 
4) ZAKLJUČNA PRIREDITEV POSVETA bo ob 14.00 uri. 

Posvet bo zaključen predvidoma ob 14.30 uri. 
 
Prosim, da do torka 14.04.2015 posredujete na Gasilsko zvezo Žalec po e-
pošti gasilska.zveza.zalec@siol.net ali s SMS sporočilom na 051 38 28 86 
seznam prijavljenih udeleženk, poleg prijave pa vas prosimo, da  navedete 
število udeleženk, ki bodo na malici.  

 
Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom, 

  
NA POMOČ! 

 
Predsednica komisije za članice GZ Žalec:              Predsednik GZ Žalec: 
Mirjana Lovrek  l.r.         Edvard Kugler l.r. 
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