
 

PLANINSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA 

 

Velika planina – zimovanje 2020 

Planinsko društvo Gornja Radgona vabi mlade planince na zimovanje. Zimovanje bomo izkoristili za 

spoznavanje razmer in tehnik gibanja v gorah v zimskih razmerah. Veliko bo tudi časa za snežne radosti, ki 

so ga otroci v zadnjem obdobju deležni vedno manj. 

KAM: Velika planina, Črnuški dom, 1526 m 

KDAJ: 1. 2 – 2. 2. 2020 

ZA KOGA: učenci osnovne šole od 3. do 9. razreda. 

ODHOD: v soboto, 1. 2. 2020, ob 6.00 z avtobusne postaje v Gornji Radgoni. 

POVRATEK: v nedeljo, 2. 2. 2020, okrog 18. ure. 

STROŠEK: 45 €, (prevoz z avtobusom, prenočišče, trije topli obroki, čaj, organizacijo in vodenje). 

Planinsko društvo bo prispevalo še okrog 25 € za posameznika. 

PRIJAVITE SE: Aniti Mlinarič. Prijave zbiramo do torka, 28. 1. 2020, oziroma do zasedbe prostih mest. 

INFORMACIJE: 051 266 077  

ZIMOVANJE VODIJO: planinski vodniki PD Gornja Radgona, zimovanje v primeru slabega vremena ali 

neprimernih zimskih razmer odpade. 

SEZNAM PRIPOROČENE OPREME:  

- planinski čevlji 

- pohodna jakna (vetrovka ali softshell) 

- smučarska bunda + hlače ali kombinezon 

- gamaše, če jih otrok ima 

- kapa, šal, dvojne smučarske rokavice 

- majice z dolgimi rokavi 

- dvojne hlače ali trenirka (ne kavbojke) 

- spodnje perilo 

- flis ali pulover 

- copati 

- daljše (žabice) in krajše nogavice (debelejše) 

- toaletne potrebščine (krema z zaščitnim faktorjem in mazilo za ustnice) 

- dnevnik Mladega planinca in zdravstvena izkaznica 

- žepna ali čelna svetilka 

Zimske razmere (vlaga, mraz) ne vplivajo ugodno na elektronske naprave, zato naj jih otroci raje pustijo doma. 

Vsa oprema naj bo v polivinilastih vrečkah zložena v nahrbtnik. V nahrbtniku naj bo tudi malica za prvi dan. 

Vsi udeleženci morajo imeti poravnano članarino PZS za leto 2020, ki jo lahko poravnate vsak četrtek od 17. 

do 19. ure v pisarni planinskega društva. 

PRIJAVNICA,  Velika planina  

Strošek 45 € je potrebno poravnati do četrtka, 30. 1. 2020, v pisarni planinskega društva, ali na TRR društva: 

SI56 0234 1001 8717 842. Prijava bo veljavna ob plačilu. Če se prijavljeni ne udeleži pohoda ali se ne odjavi 

najmanj dva dni pred odhodom, društvo ne povrne celotnega plačila. 

Odreži in vrni ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IME IN PRIIMEK UČENCA, KI SE BO UDELEŽIL ZIMOVANJA: ________________________________________ 

RAZRED: ______________________ 

TELEFON STARŠEV: ________________________________________ 

PODPIS STARŠEV: __________________________________________ 


