
Nekaj o izletih in na kaj bodite ob prijavi posebej pozorni 

 

Vabimo vas, da najprej preletite ponudbo, počitniških potepanj. 

Ob opisu destinacije imate vse potrebne informacije, kot so: dan in ura odhoda, cena in kaj je v 

ceni vključeno ter datum, do katerega se je možno prijaviti. Po datumu, navedenem kot 

zadnji dan za prijavo, le teh ne sprejemamo več. 

 

V primeru, da ste prijavljeni, dan ali dva pred izletom pa uvidite, da se izleta ne boste utegnili 

udeležiti. Kaj zdaj? 

Pokličite nas na telefon in sporočite odjavo. Če ste strošek izleta že poravnali, vam denar vrnemo. 

Če se odjavite večer pred izletom ali na dan izleta, denarja ne vračamo. 

 

Izlet izvedemo ob zadostnem številu prijav, to je vsaj 30-35. 

 

Kdaj otroci na izletih potrebujejo spremstvo in kaj naj imajo s seboj? 

Otroci se lahko sami udeležijo izletov, če so zadosti stari in samostojni. Pomembno vlogo igra za 

kakšen izlet gre. Vsi udeleženci se dejavnosti udeležijo na lastno odgovornost. 

Pomembno je, da ima otrok s seboj malico, pijačo, morda tudi kakšno žepnino, da si lahko 

kupi npr sladoled, pizzo ali hamburger,… .  ( max 15€). Mobitelov jim ni potrebno nositi s 

seboj, saj ima vodja izleta s seboj seznam z vašimi kontaktnimi številkami.  

Pri kopanju je pogoj vedno, da je otrok star vsaj 7-8 let in, da zna dobro in samostojno 

plavati, brez obroča ali rokavčkov. Če tega ne zna, mu zagotovite spremstvo starejšega 

družinskega člana ali prijatelja, ki bo odgovoren zanj.  

Na izletih in ogledih, kjer ni vključeno kopanje je z varstvom lažje, tudi skupina je lahko večja. 

 

Kdo na izletih in dejavnostih varuje vaše otroke? 

Naši prostovoljci in prostovoljke so največkrat študentje in študentke različnih smeri. Skupno jim je 

to, da se radi družijo in svoj prosti čas in dobro voljo,  posvetijo otrokom. 

 

Kontakt za prijave, odjave in info: 

041 699 412 je mobi, na katerem zbiramo prijave in na katerem smo v času izletov tudi dosegljivi. 

info@dpm-zagorje.si elektronski naslov kjer se lahko prijavite, vprašate, …. .  

www.dpm-zagorje.si spletna stran Društva prijateljev mladine Zagorje 

 

Ob prijavi je potrebno sporočiti naslednje podatke : 

Imena in priimke oseb, ki gredo na izlet 

Starost otrok ( 7,8,9+,….)  

Kontakten mobi enega od staršev 

E naslov 

 

V primeru slabega vremena, izlete, kateri potekajo izključno zunaj, odpovemo. Vsi udeleženci so o 

odpovedi obveščeni pravočasno. 
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Kje se bomo potepali to poletje? 

ARBORETUM VOLČJI POTOK 

PETEK, 4. 7.  

ODHOD IZ ZAGORJA OB 9.00 Z AVTOBUSOM 

VRAČANJE V ZAGORJE V POPOLDANSKIH URAH 

CENA 7€ NA OSEBO,  

vključuje prevoz, vstopnino in vodenje po arboretumu  

PRIJAVA DO 1. 7., PREK E-POŠTE info@dpm-zagorje.si ALI NA TELEFONU 041 699 412. 

 

 

MINI ZOO ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI 

IN 

OGLED JAME PEKEL  

PETEK, 11 .7.  

ODHOD IZ ZAGORJA OB 9.00 Z AVTOBUSOM 

VRAČANJE V ZAGORJE V POPOLDANSKIH URAH 

CENA 10€ za otroke in 11€ za odrasle,  

vključuje prevoz, vstopnine in jahanje ponijev za otroke  

PRIJAVA DO 5. 7., PREK E-POŠTE info@dpm-zagorje.si ALI NA TELEFONU 041 699 412. 

 

OPOMBA: Odrasli in otroci imejte športna oblačila, superge, s seboj  malico in pijačo. Obisk na 

ranču traja cca 2,5-3h. otroci bodo jahali ponije, lahko tudi hranite živali.  Sledi obisk in ogled jame 

Pekel. V jami je 10C° zato vzemite s seboj jakno. Ogled jame traja 1h. 

 

 

PUSTOLOVSKI PARK GEOSS 

 .  PETEK, 22 .8

ODHOD IZ ZAGORJA OB 9.30 Z AVTOBUSOM 

VRAČANJE V ZAGORJE V POPOLDANSKIH URAH 

CENA 12€ za otroke do 15.let  in  16€ za odrasle,  

vključuje prevoz, vstopnine  

PRIJAVA DO 18. 8., PREK E-POŠTE info@dpm-zagorje.si ALI NA TELEFONU 041 699 412. 

 

OPOMBA: Odrasli in otroci imejte športna oblačila, superge, s seboj  malico in pijačo. Obisk v parku 

traja 3 ure. 

 

 

ZOO ZAGREB, HRVAŠKA 

PETEK, 29. 8. 

ODHOD IZ ZAGORJA OB 8.00 Z AVTOBUSOM  

VRAČANJE V ZAGORJE V VEČERNIH URAH 

CENA 8€ vključuje prevoz in vstopnino  

PRIJAVA DO 21. 8., PREK E-POŠTE info@dpm-zagorje.si ALI 

NA TELEFONU 041 699 412. 

 

OPOMBA: s seboj imejte osebni dokument, udobna oblačila, malico in pijačo. Vožnja traja cca 2h-

2,5h. otroci do 14let, spremstvo odrasle oziroma polnoletne osebe. 

slike poleg besedila, so vzete iz spletnih strani ustanov, oziroma ponudnikov. 
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