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PROŠNJA ZA POMOČ - DRŽAVNO TEKMOVANJE "MLADINA IN GORE" 
 
 
Spoštovani! 
 

Planinsko društvo Onger Trzin bo 20. januarja 2017 v Trzinu gostilo finalni del 29. državnega 
tekmovanja Mladina in gore. Na njem bo svoje znanje preizkusilo 20 osnovnošolskih ekip iz vse 
Slovenije (100 ljudi), ki so se na finalno tekmovanje prebile skozi področna tekmovanja. Obenem bo 
potekalo tudi 3. državno tekmovanje Mladina in gore za srednješolce, kjer bomo gostili 20 ekip (60 
ljudi). Tekmovanje 'Mladina in gore' mlade na prijeten, nevsiljiv način pripravi k pridobivanju številnih 
znanj s področja planinstva in zdravega, aktivnega načina življenja, kar obenem pomeni tudi njihovo 
večjo varnost v gorah. Več o tem projektu Mladinske komisije Planinske zveze Slovenje najdete tudi na 
spletni povezavi https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=107. 
 

Ker bomo državno tekmovanje 'Mladina in gore' v Trzinu organizirali že četrtič, nam izkušenj, znanja in 
volje ne manjka. Vseeno pa je za naše društvo priprava tekmovanja organizacijsko in finančno precej 
zahtevna naloga. Poleg organizacijskega dela moramo poskrbeti, da udeležence med celodnevnim 
srečanjem ne bodo lačni in žejni. 
Na vas se obračamo s prošnjo za materialno ali finančno pomoč, ki bi nam omogočila, da projekt 
izpeljemo na ravni, ki bo kraju in društvu v ponos. Večino udeležencev bodo sestavljali mladi in njihovi 
spremljevalci oziroma mentorji planinskih skupin s posameznih osnovnih šol širom po Sloveniji. 
 

Pripravili bomo bilten tekmovanja, kjer bomo omenili vse, ki nam boste tako ali drugače pomagali pri 
pripravi in izvedbi tekmovanja. 
 

Že v naprej se vam zahvaljujemo, obenem pa vam želimo veliko uspehov v prihajajočem letu. 
 
 

Lep planinski pozdrav! 
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