PROGRAM
TRETJEGA MEDGENERACIJSKEGA SREČANJA GASILSKE ZVEZE
SLOVENIJE
1. OSNOVNI PODATKI O SREČANJU:
a. Datum srečanja: sobota, 10. september 2016;
b. Kraj srečanja:
Stara Fužina v Bohinju:
 Prireditev: Gasilski dom Stara Fužina, Stara Fužina 178, 4265
BOHINJSKO JEZERO, (N46° 17ʹ 22.7ʺ, E13° 53ʹ 51.1ʺ);
 Parkiranje:
pri Kulturnem domu Stara Fužina (N46° 17ʹ
15.9ʺ E13° 53ʹ 40.1ʺ);
c. Prijave na srečanje: Prijave na srečanje so možne do vključno petka,
2. septembra 2016 s posebno (priloženo) prijavnico, ki jo je potrebno
poslati na elektronski naslov: gasilska.zveza.bled.bohinj@siol.net; Dodatne
informacije: Jože SMOLE, GSM 041735828.
d. Kotizacija: Kotizacija za udeležbo na srečanju znaša po 10,00 € na
udeleženca srečanja. Potrebno jo je nakazati najkasneje do 7.
septembra 2016 na poslovni račun PGD Stara Fužina štev.: SI56 0700
0000 0483 635 (Gorenjska banka Kranj), sklic 00 10092016. Vsakemu
udeležencu, ki bo imel pravočasno poravnano kotizacijo, pripada:
 Pogostitev (malica in pijača 1x);
 Priponka, s katero bo lahko uveljavljal popust pri ogledu
znamenitosti Bohinja;
Pripominjamo, da v primeru neudeležbe posameznega prijavljenega
člana vračilo že plačane kotizacije ni mogoče.

2. PROGRAM SREČANJA:
a.

Prevzem priponk in gradiva za srečanje:

b.

Ogled znamenitosti Bohinja:

Na podlagi
plačila kotizacije bodo lahko vodje skupin prevzeli gradivo za
udeležence (bon pa prehrano, priponka) na Vstopni točki srečanja pri
Gasilskem domu Stara Fužina v času od 9:00 ure dalje. Po prevzemu
gradiva se bodo lahko udeleženci napotili na izbrane aktivnosti.
V času
lahko udeleženci pod ugodnimi pogoji ogledali
Popust za ogled posamezne znamenitosti bodo
posamezniki uveljavljali tako, da bodo ob
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do 13:00 ure si bodo
znamenitosti Bohinja.
lahko vodje skupin ali
plačilu vstopnine na

posameznih znamenitostih navedli število udeležencev s priponkami
srečanja (zaradi kontrole naj imajo priponke udeleženci nameščene na
vidnem mestu). Možnosti ogledov so naslednje:
a) PAKET BOHINJ MINI:
-

vožnja s turistično ladjo po Bohinjskem jezeru
povratna vožnja z gondolo na Vogel
1 x pijača po izbiri na Voglu
obisk cerkve Sv. Janeza Krstnika

Cena paketa za skupine ( 20 in več oseb) – enosmerna vožnja z
ladjo: 18,50 EUR/osebo.
V tem primeru avtobus počaka na spodnji postaji žičnice Vogel in
goste pripelje nazaj v Staro Fužino.
Trajanje približno: 2- 3 ure.
(ladja v eno smer 30 minut, peš do gondole 10 minut, lahko pa
avtobus počaka pri kampu Zlatorog in jih odpelje do spodnje
postaje Žičnice Vogel. Vogel 1 -2 ure.
Gondola vozi vsakih 30 minut, za skupine tudi pogosteje.
Cena paketa za skupine ( 20 in več oseb) – dvosmerna vožnja z
ladjo: 20 EUR/osebo, individualna cena 21,5 EUR. Pri individualnih
gostih je mogoča samo povratna vožnja.
Trajanje približno: 3 ure.
V tem primeru jih avtobus pelje do Ribčevega Laza, od koder se
odpeljejo z ladjo do Ukanca, ( 30 minut) peš od priveza v Ukancu
do spodnje postaje žičnice Vogel (10 – 15 minut), z gondolo na
Vogel, pijača na Voglu, povratek v dolino in z ladjo nazaj v Ribčev
Laz ( 30 minut).
b) INDIVIDUALNE ALI SKUPINSKE VOŽNJE S TURISTIČNO
LADJO PO JEZERU:
Turizem Bohinj za vse udeležence priznava ceno, ki sicer velja za
osnovnošolske skupine.
Enosmerna vožnja 5,50 EUR/osebo
Dvosmerna vožnja 6, 50 EUR na osebo.
c) SLAP SAVICA:
Za udeležence je Turistično društvo Bohinj odobril nižjo ceno. Cena
vstopnice za slap Savico je 1,50 EUR/osebo, kolikor je sicer otroška
vstopnica. Ogled traja približno 1 uro.
d) PLANŠARSKI MUZEJ:
Za udeležence je zmanjšana vstopnina za ogled Planšarskega
muzeja v Stari Fužini. Cena vstopnice za Planšarski muzej znaša
tako 1,40 EUR/osebo, kar je za 30 % manj kot znaša redna cena
vstopnine za skupino upokojencev.
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e) KORITA MOSTNICE:
Turizem Bohinj za vse udeležence poklanja brezplačni vstop v
korita Mostnice v Stari Fužini. Ogled traja približno 1 uro.

VOZNI RED

TURISTIČNA LADJA
BOHINJ & ZLATOROG
BOHINJ

52 OSEB /PERSONS /PERSONEN

Ribčev Laz - Ukanc
09:30
10:50
12:10
13:30
14:50
16:10
17:30

Ukanc – Ribčev Laz
10:10
11:30
12:50
14:10
15:30
16:50
18:10

ZLATOROG

75 OSEB /PERSONS /PERSONEN

Ribčev Laz - Ukanc
10:10
11:30
12:50
14:10
15:30
16:50
18:10

Ukanc – Ribčev Laz
09:30
10:50
12:10
13:30
14:50
16:10
17:30

Pripominjamo, da naj vodje skupin oglede organizirajo tako, da
bodo zaključeni do 13:00 ure in da bodo udeleženci do 13:30. ure
prisotni na otvoritvi srečanja.
Popust za posamezno znamenitost je možno uveljavljati pri
blagajni ob nakupu posamezne vstopnice samo ob
predložitvi priponk srečanja.
Več o ogledu znamenitosti Bohinja si lahko ogledate na spletni
strani: www.bohinj.si.
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c.

Otvoritev. Medgeneracijskega srečanja Gasilske
zveze Slovenije: Otvoritev se bo pričela ob 13:30. uri na
prireditvenem prostoru v Stari Fužini (Gasilski dom Stara Fužina).

d.

Določitev

sestave ekip: Posamezno ekipo bo sestavil
organizator srečanja. V ekipi bo po 5 udeležencev iz različnih društev,
ne glede na starost in spol. V ekipi bo najmanj po 1 veteran. Naziv
ekipe (ime, pod katerim bo ekipa sodelovala na igrah) bo določila ekipa
sama.
Ekipe bo organizator sestavil po prijavi na orientacijski pohod. Prijava
na orientacijski pohod je možna od 12:00 ure dalje do 15:30. ure.

e.

Orientacijski pohod

f.

Zabijanje žeblja v les:

g.

Zbijanje tarče z berglovko:

h.

Žaganje lesenega polena s staro ročno žago:

i.

Pihanje kroglice na določeno razdaljo ter izbira
primernega gasilnega sredstva (gasilnika) glede
na vrsto požara: Po nameščenem žlebu bo potrebno s pihanjem

dolžine približno 2 km. Na posameznih
točkah bodo potekale izvedbe posameznih nezahtevnih nalog. Pohod
mora vsaka ekipa zaključiti najkasneje v eni uri, 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 eni uri
in bo za izvedbo vseh nalog porabila najmanj časa. Ča za izvedbo
naloge se bo meril v sekundah, zaokroženo na eno decimalno mesto.
Ekipa, ki ne bo v polni sestavi prišla na cilj prej kot v eni uri, bo
uvrščena izven konkurence.
Vsi člani ekipe bodo zabijali žebelj v
leseno podlago. Meril se bo čas od pričetka do konca – dokler ne bo
žebelj v celoti zabit v les. Podrobnejše pogoje družabne igre bo ekipa
prejela na mestu.
Z ročno črpalko »berglovka« bo
potrebno v najkrajšem času zbiti tarčo, postavljeno na stojalo. Meril se
bo čas izvedbe vaje. Podrobnejše navodila družabne igre bo ekipa
prejela na mestu.
S staro
ročno žago bo potrebno prežagati nameščeno poleno. Žagata dve
skupini po dva tekmovalca. Meril se bo čas izvedbe naloge. Podrobnejše
navodila družabne igre bo ekipa prejela na mestu.

premakniti kroglico od začetka do konca žleba. Po zaključku pihanja bo
potrebno pred tablo, ki označuje vrsto požara, postaviti primeren
gasilnik in sicer:
 Za gašenje električne naprave: gasilnik CO²;
 Za gašenje plina ali/in vnetljive tekočine: gasilnik CO² ali gasilnik
na prah ter
 Za gašenje lesa: gasilnik V-9 ali vedrovka.
Meril se bo čas izvedbe naloge. Podrobnejše navodila družabne igre bo
ekipa prejela na mestu.
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j.

Razglasitev rezultatov družabnih iger ter podelitev
simboličnih nagrad bo izvedena ob 17:30. uri pred
prireditvenim šotorom.

POMEMBNO:
Istočasno bo na prireditvenem prostoru potekalo tudi srečanje veteranov
Gorenjske s tekmovanjem:
 Vaja s hidrantom (prirejena za 5 tekmovalcev) in
 Vaja raznoterosti (prirejena za 5 tekmovalcev).
Skice tekmovalnega prostora in točkovnik so priloženi.
Veterani posameznega PGD se bodo lahko udeležili tudi tega tekmovanja,
vendar pa bodo ekipe izven Gorenjske nastopale izven konkurence.

3. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI DOMAČINOV V BOHINJU: Med prireditvijo
bodo na prireditvenem prostoru postavljene stojnice, na katerih bodo domačini
iz Bohinja predstavljali zanimive dejavnosti, katere se v Bohinju še ohranjajo.
Posamezne izdelke bo možno tudi kupiti.

4. ZABAVNO DRUŽENJE: Po končanih družabnih igrah bo potekalo zabavno
druženje. Za dobro voljo bo skrbela skupina Bohinjski muzikantje.

GZ Gorenjske
Predsednik
Jože Derlink

Svet članic GZS
Predsednica
Vladimira Bučevec

Svet veteranov GZS
Predsednik
Jožef Smole
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Gasilska zveza Slovenije
Predsednik
Jošt Jakša

