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STROKOVNA EKSKURZIJA GASILSKIH VETERANOV 2017
Komisija za veterane pri Gasilski zvezi Gornja Radgona organizira v skladu s programom
dela za leto 2017 in sklepom komisije z dne 22.6.2017 strokovno ekskurzijo z izletom z
avtobusi na ogled znamenitosti: PGD Ptuj in GZ Ptuj – ogled gasilskega muzeja in gasilske
tehnike. Kot gasilski muzej so tudi zbiratelji gasilskih našitkov (emblemov), zato naprošajo
društva v GZ Gornja Radgona, da zberejo nekaj našitkov in tako dopolnijo njihovo zbirko. Pri
gasilskem domu na Ptuju bomo opravili malico. Naprej nas bo pot vodila na Ptujski grad ,
kjer si bomo ogledali grad in njegove znamenitosti. Po končanem ogledu Ptujskega gradu se
bomo odpravili na Staro Goro, kjer si bomo ogledali Mlina na veter ter njihov enološki muzej
kmečkega orodja, ostalo bo tudi nekaj časa za morebitno okrepčilo. Na poti proti domu se
bomo ustavili na kosilu. Predvidena vrnitev avtobusov v Gornjo Radgono je okoli 18 ure.
Izlet bo v sredo dne 5. julija z odhodom avtobusov ob 8.00 uri izpred gasilskega doma v
Gornji Radgoni. Vsak udeleženec mora imeti sabo obvezno OSEBNI DOKUMENT !
Cena-prispevek po udeležencu znaša skupaj 24,00 EUR, ki pa se v primeru neudeležbe
prijavljenega posameznika ne vrača. Priporočamo, da PGD prispeva po udeležencu 12,00
EUR, preostalih 12,00 EUR pa posameznik.
Vljudno naprošamo vodstvo društva, da omogoči svojim gasilskim veteranom (starost nad 63 let) in veterankam
(starost nad 55 let) udeležbo na tem izletu s tem, da jih pravočasno obvestite, zberete in oddate pisne
(poimenske) prijave najpozneje do 29. junija 2017. Prispevek za udeležence je potrebno nakazati na
transakcijski račun GZ Gornja Radgona na številko SI56 0234 1001 9781 350.

Zbiranje udeležencev izleta z avtobusi bo potekalo kot doslej v treh smereh od predvidoma
7.00 ure dalje. Časovni vrstni red pobiranja udeležencev z avtobusi bo določen naknadno na
podlagi prejetih prijav in bo PGD dostavljen pravočasno, zato ob prijavi sporočite tudi
podatke o kontaktni osebi (priimek in ime ter telefonsko številko).
Z gasilskim pozdravom – NA POMOČ !
PREDSEDNIK KOMISIJE ZA VETERANE:

Bogdan ŠAJNOVIČ, l.r.
DOSTAVITI:
- Predsednikom PGD v GZ (po seznamu)
- članom komisije za veterane pri GZ (po seznamu)
- zbirka dokumentarnega gradiva GZ

PREDSEDNIK GZ:
Peter CVETKOVIČ, l.r.

