
                                                                                                                 
PLANINSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA  

vabi mlade planince in starše na pohod. 

                              

KDAJ: nedelja, 12. 2. 2023. 

 

KAM: Bukovica. 
 

ODHOD: avtobusna postaja, ob 7.30. 
 

PRIHOD: avtobusna postaja, med 15.00 in 16.00. 
 

OBVEZNA OPREMA: oblačila primerna vremenu (obvezno: dolge hlače, toplejša 

jakna, kapa), rezervno perilo (majica), nekaj toaletnega papirja, planinski dnevnik, čaj, 

hrana. Vsa oprema mora biti v vrečkah, v nahrbtniku. Obvezni so visoki planinski 

čevlji z narebričenim podplatom in športna obutev za avtobus. 

Otroci lahko imajo mobilni telefon, vendar ta mora biti izklopljen med hojo. 

 

STROŠKI: članarina za mlade planince za koledarsko leto 2023 (9 €, kdor je še nima) in 

                    stroški prevoza: otroci (prvi v družini 8 €, ostali 5 €), odrasli  12,50 €.  

 

POHOD VODIJO planinski vodniki PD Gornja Radgona.˙   

 

V primeru slabega vremena pohod odpade ali se spremeni cilj pohoda. 
 

PRIJAVITE se do ponedeljka, 6. 3. 2023, oziroma do napolnitve avtobusa Aniti 

Mlinarič.  
 

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

Otroci morajo imeti poravnano članarino PZS. Družinsko članarino uredite v pisarni PD 

Gornja Radgona, Maistrov trg 2, ob četrtkih med 17.00 in 19.00. Ob prijavi se poravnajo 

stroški prevoza in članarina. Prijavnico in točen znesek dajte v kuverto. Če se 

prijavljeni ne udeleži pohoda ali se ne odjavi najmanj dva dni pred odhodom, društvo ne 

vrne plačila. 

                                                                      Mentorica planinske skupine: Anita Mlinarič 

……………………………………………………………………………………………… 

PRIJAVNICA, Bukovica 2023 – odrežite in vrnite 

 

IME IN PRIIMEK staršev in otrok, ki se bodo udeležili pohoda: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

TELEFON STARŠEV: ___________________________ 

 

PODPIS STARŠEV: _____________________________ 
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