
Mladinski odsek Planinskega društva Onger Trzin  

te vabi na drugo 

ZIMOVANJE na UŠTAH 
8. - 10. februar 2013 

Komu je zimovanje namenjeno? 

Zimovanje je namenjeno vsem osnovnošolskim otrokom.  

     

Kje bo zimovanje potekalo? 

Zimovanje bo potekalo v planinskem domu PD Moravče na Uštah-Žerenk (568 m). 

 

Kaj otroke čaka? 

- Igre na snegu (izdelava snežnih skulptur, vrečkanje, lopatkanje ...), 

- spoznavanje zimske planinske opreme, 

- ustvarjalne delavnice, zabavni večeri, 

- obisk zanimivih gostov, 

- zabavni vodniki in vodnice ter dobra Rezkina hrana in 

- še marsikaj zanimivega. 

Kako do tja? 

Za prevoz na in z zimovanja poskrbite starši sami. Do planinskega doma, ki je od Trzina oddaljen 20 km, pelje asfaltirana cesta, ki je 

tudi v zimskim razmerah redno vzdrževana.  

 

Prispevek za zimovanje: 40 €  

Ob prijavi drugega in tretjega otroka v družini oziroma če otrok redno obiskuje planinski krožek, je prispevek 35 €.  

Za udeležence zimovanja je prav tako obvezno plačilo članarine PD Onger Trzin za leto 2013, ki bo za osnovnošolce predvidoma 

znašala 6 €. Obračun za članarino boste prejeli skupaj z obračunom za zimovanje po e-mailu. 

V primeru kasnejšega prihoda na zimovanje oz. predčasnega odhoda vam denarja ne vračamo. Ob umiku prijave po 25. januarju 

2013 vam zaračunamo organizacijske stroške v višini 15 €.   

Zimovanje se bo izvedlo le v primeru, če bo prijavljenih vsaj 15 otrok. Prostih je 30 mest. Prednost pri prijavi imajo otroci, ki redno 

obiskujejo planinski krožek. Rok za prijavo je 3. januar 2013.  

Prijava je možna preko spodaj priložene prijavnice, priporočamo pa vam uporabo elektronske prijave preko spletnega obrazca  

http://tinyurl.com/zimovanje2013.  

Za dodatne informacije se obrnite na Polono Podbevšek na 041/517-815 ali elektronski naslov polona.podbevsek@gmail.com.  

PRIJAVNICA - ZIMOVANJE UŠTE 2013 

Ime in priimek otroka: ____________________________________________________   Datum rojstva: ____________________________ 

Naslov stalnega prebivališča: _________________________________________________________________________________________ 

Ime in priimek staršev: ______________________________________________________________________________________________ 

Telefonska številka enega od staršev: __________________________________________________________________________________   

Elektronski naslov enega od staršev: ___________________________________________________________________________________ 

Podpis staršev: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Rok za prijavo je 3. januar 2013. Izpolnjeno in podpisano prijavnico oddaj v tajništvu OŠ Trzin ali na planinskem krožku, lahko pa jo tudi 

pošljete po pošti na naslov: Planinsko društvo Onger Trzin, Mladinski odsek, Ul. Rašiške čete 4, p.p. 12, 1236 Trzin.  


