
                                                                                                                 
PLANINSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA  

                                 vabi učence na planinski izlet z vlakom 

 

KDAJ: petek, 25. 6. 2021. 
 

KAM: Janče (792 m) 
 

ODHOD: avtobusna postaja, ob 5.30 

 

POVRATEK: okrog 20. ure. 

 

OPIS IZLETA: Zjutraj se z avtobusom odpeljemo do Maribora, tam prestopimo na vlak 

in se z vlakom odpeljemo do Jevnice. Iz Jevnice gremo peš na Janče. Na Jančah bomo 

imeli čas za počitek, igro in topel obrok. Vračamo se po isti poti do Jevnice in popoldan z 

vlakom nazaj do Maribora, kjer nas bo čakal avtobus. 

 

OBVEZNA OPREMA: oblačila primerna vremenu, rezervno perilo (majica, hlače, 

nogavice, zaščita pred dežjem), nekaj toaletnega papirja, planinski dnevnik, čaj ali voda, 

hrana, manjša sončna krema. Vsa oprema mora biti v vrečkah, v nahrbtniku. Obvezni 

so visoki planinski čevlji z narebričenim podplatom. 
 

STROŠKI (avtobus, vlak, topel obrok) skupaj 20 eur (razliko bo prispevalo PD). 

VODJA POHODA: planinski vodniki PD Gornja Radgona.˙   
 

PRIJAVE zbira Anita Mlinarič do torka, 22. 6. 2021, oziroma zapolnitve prostih mest.  
 

INFORMACIJE: Anita Mlinarič, 051 266 077 (zvečer). 
 

Vsak udeleženec mora imeti poravnano članarino PZS. Ob prijavi se poravnajo stroški 

izleta in članarina (kdor je še nima). Prijavnico in denar dajte v kuverto. Če 

prijavljeni ne gre na pohod ali se ne odjavi najmanj dva dni pred odhodom, društvo ne 

povrne celotnega plačila. Družinska članarina se ureja v pisarni planinskega društva v 

četrtek med 17. in 19. uro. 

                                                                        

Mentorica planinske skupine: Anita Mlinarič 

……………………………………………………………………………………………… 

PRIJAVNICA, Janče, 2021 – odrežite in vrnite 

 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCEV: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
 

TELEFON STARŠEV: ____________________________ 

 

PODPIS STARŠEV: ______________________________ 
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