
 

DRUŽINSKI IZLET 
 

na hrib katerega vrh krasi nekaj  
posebnega …  

Kršičevec je planotast, travnat vrh na zahodnem robu Javornikov na Notranjskem. Z njega se nam 
odpre razgled na (morda naše cilje v prihodnosti) Vremščico, razpotegnjeni Nanos, Sv. Trojico s 
cerkvijo na vrhu, Veliki Javornik in del Snežnika, ki bo morda še pokrit s snegom. V daljavi pa z mal-
ce domišljije zaslutimo tudi Julijske Alpe ... 
 

KAM:  Kršičevec (1091 m)  

KDAJ: v soboto, 16. 3. 2019 
ODHOD:  8.00 - parkirišče pri Osnovni šoli Trzin 
VRNITEV: predvidoma ob 18.00 na isto mesto 
PREVOZ:  z osebnimi avtomobili 
POT:  je tehnično nezahtevna (vzpon in sestop skupaj 3 ure hoje) in primerna 
 tudi za naše najmlajše člane. 
OPREMA:  vremenu primerna oblačila, tudi protivetrna (dežja nismo naročili) in lahka 
 pohodna obutev. In seveda precej dobre volje … Hrana iz nahrbtnika! 
PRISPEVEK:  strošek avtomobila (dobro je, da se prerazporedimo v avtomobilih, saj v 
 Jurščah parkirišč ni v izobilju) in 2,00 € za vstopnino v ekomuzej Pivška 
 presihajoča jezera v Slovenski vasi. 
 
 

Izlet vodijo: Emil Pevec in Irena Mučibabić (vodnika PZS) ter Nina Zupan (mentorica v vrtcu). 
 

INFORMACIJE in OBVEZNE PRIJAVE (do petka 15. 3. opoldne): 
 emil.pevec@gmail.com, 031 570 533, 
 nincazupan@gmail.com. 

 

 
Izčrpne informacije o izletu najdete na spletnem naslovu 
PD Onger Trzin (http://www.onger.org). 
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Vabimo vas, da s plačilom članarine postanete naši člani. 
 

Planinsko društvo Onger Trzin (1983) je član Planinske zveze 
Slovenije (PZS). S plačilom članarine za tekoče leto hkrati 
postanete član PZS tudi vi – iz tega naslova vam pripadajo vse 
pravice in ugodnosti v skladu z vrsto plačane članarine. 
 

Zavarovalno jamstvo, ki izhaja iz plačane članarine je omejeno 
izključno na izvajanje planinske dejavnosti, torej od izhodišča 
ture do sestopne točke ne glede na to, ali gredo člani na izlet s 
planinskim društvom, sami ali s prijatelji. 
 

Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo 
članarino za vse družinske člane sočasno. Višina popusta je 
20% za vsakega člana, razen za člane A, ki imajo popust enak 
nominalni višini popusta članov B (5€). B1 niso upravičeni do 
družinskega popusta. 

Kaj nas torej čaka na 
vrhu Kršičevca? 

ČLANARINA PD ONGER TRZIN 2019 

Članarino boste lahko poravnali že tudi na izletu. 

Najbolj običajne kategorije članstva EUR 

B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti 
B/ z družinskim popustom 

26,00 
21,00 

S+Š srednješolci in študenti do vključno 26. leta starosti 
S+Š/ z družinskim popustom 

17,00 
13,80 

P+O predšolski ali osnovnošolski otroci in mladostniki 
P+O/ z družinskim popustom 

7,00 
5,60 

Nova članska izkaznica 2,00 

Na vsa vprašanja glede članarine vam bo poskusil najti zadovo-
ljive odgovore kar vodja izleta (vprašanja lahko pošiljate tudi 
na e-pošto emil.pevec@gmail.com). 
 

Otroci s plačano članarino imajo pravico do brezplačnega 
Dnevnika mladega planinca … (ki ga bomo izpolnjevali že 
tudi na Kršičevcu …). 


