
Vabilo na

PRVO MEDGENERACIJSKO SREČANJE 
ČLANIC IN VETERANOV 

GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE,

ki bo 21. junija 2014 ob 14.30 v Kosezah pri Vodicah.

Vabljene gasilke in gasilci, veteranke in veterani ter vsi, ki želite osvežiti nekaj gasilskih 
veščin, spoznati skrivnosti Turnskega gradu, izmenjati primere dobre prakse in se 
razvedriti. Zaželena je (ni nujna) udeležba v delovnih oblekah ali društvenih majicah 
– posebej dobrodošli ste v starih delovnih oblekah. Priporočamo dodatna oblačila in 
obutev, saj je opravljanje nekaterih nalog povezano z vodo. 

	ZAČETEK ob 14.30;

	14.40 – 16.30: start pohoda na 3,6 km dolgo KROŽNO POT z nalogami;

	15.00 – 20.00: KLEPETALNICA o izkušnjah in priložnostih prostovoljstva;

	16:00 – 19.00: zbijanje tarče s STARO ROČNO BRIZGALNO pri gasilskem domu; 

	16.00 – 20.00: STARE GASILSKE IGRE, skupaj z gosti in navijači;

	16.00 – 20.00: panoramska vožnja skozi občino, popestrena z anekdotami  
  in legendami;

	pogostitev v vmesnem času;

	druženje z MLADIMI GAMSI;

	20.00:  RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD.



KROŽNA POT – POHOD, dolžine 3.6 km 
Na krožno pot gre ekipa, sestavljena iz 6 gasilcev iz različnih društev (naključni izbor) – v skupini 
sta zaželena vsaj 1 veteran in 1 veteranka. 

	START: gasilski dom, prevzem kontrolnih listov.

	GOZD (1. delovna točka)

Pantomima: član ekipe ostalim članom s pantomimo (brez besed) predstavi izžrebano geslo, ekipa pa ima 
eno minuto časa, da ga ugotovi.

TOČKOVANJE: vsaka sekunda je 1 T
  neugotovljeno geslo 80 T (brez sekund)
Gesla so enostavna, sestavljena iz splošnih gasilskih pojmov.

	LOVSKA DRUŽINA Vodice – ogled aktivnosti lovske družine in lokalnih posebnosti 

	SMUČARSKO DRUŠTVO STRAHOVICA – KOČA (2. delovna točka)

Sestavljanka: vsi člani ekipe v eni minuti sestavijo dve, smiselno povezani sestavljanki. 

TOČKOVANJE: vsaka sekunda je 1 T
  nepravilno sestavljeni sestavljanki 80 T (brez sekund)

Paviljon in cerkev
Ekipa gre mimo odprte cerkve in paviljona – na voljo zapisi osnovnih znamenitosti in kratke zgodovine, 
zanimive pripovedi o cerkvi in paviljonu – člani ekipe odgovorijo na vprašanja, povezana s prej spoznanimi 
zanimivostmi. 

	CERKEV – PARKIRIŠČE (3. delovna točka)

Ekipa mora rešiti tri naloge – delo v parih, ki imajo eno minuto časa za dokončanje nalog.

Zbijanje tarče z vedrovko (postavitev orodja je podobna kot pri pionirski vaji):

 tekmovalec ima čez oči prevezo, stoji na mestu pri ognjeni črti, čaka na vodo in s pomočjo navodil 
partnerja zbije tarčo;

 tekmovalec štarta na štartni liniji, odnese vedro vode do vedrovke in jo napolni ter začne s črpanjem – 
upošteva se čas do zbitja tarče. 

TOČKOVANJE:  vsaka sekunda je 1 T
 tarča ni zbita 80 T (brez sekund) 
Nalogi sta preizkus sodelovanja in zaupanja v paru (za posvetovanje med tekmovalcema ni kazenskih točk). 

Gašenje požara z različnimi pripomočki: par dobi na dveh tablah narisana požara, k njima položi 
enega od primernih gasilnih sredstev, postavljenih ob strani (poudarek na priročnih gasilnih sredstvih); 
tekmovalca se lahko posvetujeta o izbiri primernega gasilnega sredstva.

TOČKOVANJE: vsaka sekunda je 1 T
 nepravilno izbrano gasilno sredstvo 20 T 

»Poišči svoj par« (na voljo je več gasilskih predmetov kot so funkcijske oznake, orodje, obleka ...): tekmovalca 
izžrebata vsak po en listek z napisom predmeta, ki ga najdeta pred seboj, mu izbereta pripadajoči par in ga posta-
vita na predvideno mesto. Možnih je več pravilnih rešitev (za posvetovanje med tekmovalcema ni kazenskih točk).

TOČKOVANJE vsaka sekunda je 1 T
 nepravilno izbran par 20 T



	Kmetija Kosec
Kratka predstavitev vasi Šinkov Turn in kmetije Kosec. Ekipa odgovori na vprašanje, povezano s predstavitvijo.

	 Prehod čez potok 
Priložnostna tabla z nekaj zanimivostmi o zgodovini peš-poti.

	Mini živalski vrt Zmrzlikar
Predstavitev kmetije in čebel (eno vprašanje iz predstavitve bo na naslednji lokaciji – cilju).

CILJ pri gasilskem domu: zadnji pisni odgovor, oddaja kontrolnih listov, kratka anketa, nagrada za 
vsakega člana ekipe (praktično spominsko darilo). 

»SKUPAJ STARO IN NOVO« 
Ekipa je sestavljena iz 6 tekmovalcev, od tega vsaj 4 veterani in/ali veteranke iz različnih društev (naključni 
izbor). 

	Stara ročna brizgalna 
Ekipa je postavljena na štartni črti v eni vrsti. Na tekmovalnem prostoru je ročna brizgalna z že razpeto tlačno 
C-cevjo, na drugi strani obešeno na stojalu (voda ostane v njej). Tarča je od stojala, ki pomeni ognjeno črto, 
oddaljena 8 m, na 1 m visokem podstavku. 
Na povelje vodje ekipe štirje gasilci stopijo k brizgalni in se pripravijo za začetek dela. Prvi član ekipe vzame 
ročnik ob brizgalni, steče do stojala, ga spne z gasilsko cevjo, da povelje »VODA!« in cilja tarčo. Tekmovalci 
začnejo poganjati brizgalno, dokler tarča ne pade na tla. Meri se čas izvedbe vaje.

TOČKOVANJE:  vsaka sekunda je 1 T
 brizgalna, pognana pred poveljem »VODA!« 5 T 
  govorjenje med vajo  5 T
 prestop ognjene črte pri gašenju 5 T
 brez povelja »VODA« 10 T

	Oblačenje člana ekipe v zaščitno obleko 
Tekmovalci v 5 min oblečejo enega člana ekipe v vse, pravilno izbrane dele osebne zaščitne opreme. 
Ob tem je zaželeno ustrezno komentiranje, ki je točkovano. 

TOČKOVANJE:  vsak pravilno izbran kos oblačila 3 T
 »izvirnost komentiranja« do 5 T

KLEPETALNICA
Poteka vsako polno uro. Vanjo se lahko vključi vsak. V družbi novinarke, moderatorja in predstavnika 
priznanega podjetja bodo debate o:

	širini prostovoljstva, družbeni vključenosti in odgovornosti; 

	možnostih sodelovanja ljudi (krajanov) na različnih področjih lokalnega okolja; 

	o pozitivnih izkušnjah in primerih različne prakse. 

Sodelujoči prejmejo simbolične nagrade.

ZABAVNE IGRE
Namen je medsebojno veselo druženje gasilcev, spoznavanje s krajani, obujanje spominov na 
otroštvo in stare igre. 



NAGRADE (za posamezne aktivnosti)

	6 kompletov gum za gasilska vozila;
	3-krat šola varne vožnje;
	različne vstopnice v slovenske terme, muzeje ...
	 spominsko darilo za vsakega prijavljenega udeleženca srečanja.

VESELO RAZPOLOŽENJE – zanj bodo poskrbeli Mladi Gamsi.

ZAKLJUČEK SREČANJA – pol ure po zaključeni zadnji aktivnosti, predvidoma ob 20. uri. 

PRIJAVE
Prijave pošljite do 12. junija 2014 po mailu gasilci.sinkov.turn@gmail.com ali na naslov PGD Šinkov 
Turn, Koseze 26, 1217 Vodice. Vsak prijava (lahko je skupinska) naj vsebuje kontaktni mail/telefon!

KOTIZACIJA
Kotizacija je 10 evrov po osebi (sladka pogostitev, malica, hrana, pijača, praktično darilo), vplačilo 
na račun, IBAN: SI56 6100 00007152 157; BIC: HDEL SI 22. Kotizacija velja kot potrjena prijava, 
vplačanih kotizacij ne bomo vračali. 

Za dodatne informacije o srečanju se lahko obrnete na Marijo Kunstelj, 041/207-748, 
ali obiščete www.pgdsinkovturn.si.

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI! 

PGD ŠINKOV TURN SVET ČLANIC GZS SVET VETERANOV GZS GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Predsednica               Predsednica             Predsednik                     Predsednik
Marija Kunstelj           Vladimira Bučevec      Jožef Smole                    Jošt Jakša        


