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IZLET MLADINE GASILSKE ZVEZE CELJE –  

VELENJE, 17. 6. 2017 

 

ODHOD: 17. 6. 2017 ob 8.00 izpred parkirišča pred dvorano Golovec 

PRIHOD: predvidoma med 17.30 in 18.00 pred dvorano Golovec 

 

V soboto, 17. 6. 2017, bo za gasilsko mladino vseh PGD Gasilske zveze Celje organiziran 

skupni izlet v Velenje. V dopoldanskem času si bomo ogledali Muzej premogovništva 

(nadzemni in jamski del) in opravili tematski pohod ob Šaleških jezerih. Po ogledih bomo 

imeli skupno piknik kosilo ob Velenjskem jezeru. V popoldanskem času bodo organizirane 

različne družabne in športne dejavnosti ob Velenjskem jezeru. V primeru doplačila se bodo 

lahko otroci v spremstvu mentorjev preizkusili tudi v ježi konj (2,4 € na osebo; storitev se 

poravna v konjeniškem klubu) in se odpravili na vožnjo z ladjico (1 € na osebo). 

 

Izleta se lahko udeležijo otroci stari med 6 in 16 let, ki so vpisani v Vulkan. Društvo mora na 

8 prijavljenih otrok, zagotoviti 1 mentorja (polnoleten član PGD). V kolikor ima društvo 

prijavljenih manj kot 8 otrok, prav tako zagotovi mentorja. Na izletu je mentor odgovoren za 

otroke iz lastnega društva, poskrbi pa tudi za soglasja staršev, da se otrok lahko udeleži izleta 

(v priponki). Omejitve glede števila prijavljenih otrok v posameznem društvu ni. 

 

Prispevek društva za prijavljenega otroka je 10 €. Za mentorje društva ne plačajo prijavnine. 

Denar za udeležbo na izletu mora biti nakazan na transakcijski račun GZC ob prijavi 

udeležencev. Rok za oddajo prijav na izlet je do petka, 9. 6. 2017, do 12.00 na elektronski 

naslov gz.celje@t-1.si. Ob prijavi mora društvo oddati tudi izpolnjeno poimensko prijavnico 

(glej priponko). 

 

Izlet bo organiziran tudi v primeru slabega vremena, vendar se bo v tem primeru program 

prilagodil vremenskim razmeram. Na izletu je prepovedano piti alkohol, kar velja za vse 

mentorje in otroke. 

 

Vsako društvo je zadolženo, da pripravi igro, kjer bo lahko hkrati tekmovalo več ekip s 

4-6 člani. Društvo pošlje igro na elektronski naslov GZC skupaj s poimensko prijavnico. 
 

 

mailto:gz.celje@t-1.si


Priporočena oprema otrok: 

- športna oblačila in obutev, primerna glede na vremensko napoved, 

- kapa s ščitom, 

- zdravstvena izkaznica, 

- plastenka brezalkoholne pijače in 

- jutranja malica. 

 

Za mentorje bo v tednu pred izletom organiziran skupen sestanek. 

 

Predsednica Komisije za delo z mladino pri GZC 

Janja Pesjak 

 


