PD Janez Trdina Mengeš organizira
ZIMOVANJE V KOČI NA GOZDU (1.226 m, Vršič)
Narava je lepa v vseh letnih časih, kot tudi aktivnosti vezane na gibanje v naravi. In v zimskem
času so te še posebej zanimive. Tudi pozimi gremo v hribe, a z znanjem in veščinami, ki jih
zahtevajo zimske razmere. Zato vas vabimo na zimovanje, kjer se bomo učili tehnik gibanja v
zimskih razmerah, saj se boste potem lahko samozavestno in predvsem bolj varno podajali v
objem naših gora.
Namen zimovanja je spodbujati planinstvo v zimskem času in usposobiti udeležence za varno
gibanje v zimskih razmerah. Poleg omenjenih dejavnosti pa zimovanje sestavljajo tudi kepanje,
sankanje, izdelava snežnih bivakov in ostale zimske radosti. K temu prištejte še dobro vzdušje
v koči in vikend je popoln.

Zimovanje bo od 4. do 6. 2. 2022 v Koči na Gozdu.
Cena zimovanja (članarina ni všteta v ceno!), ki vključuje organizacijo, vodenje, 2 polna
penziona in turistično takso, je za:
- osnovnošolce 56,00 EUR
- ostale 80,00 EUR.
Prevoz do koče je v lastni režiji. Kdor te možnosti nima, mu lahko prevoz organiziramo.
V primeru odpovedi, zaradi zdravstvenih razlogov, vam plačilo povrnemo v celoti. V ostalih primerih pa vam s
pisno odjavo plačilo v celoti povrnemo do dveh tednov pred zimovanjem, v 70 % delu plačanega zneska do
enega tedna pred zimovanjem in v 50 % delu do začetka zimovanja. V času zimovanja se del še neizkoriščenih
dni na zimovanju ne vrača!

Koča na Gozdu se nahaja na mali ravnici ob vršiški cesti, ob koči je veliko parkirišče, ki je v
primeru splužene ceste dostopno z osebnim avtomobilom po asfaltirani cesti. V kolikor cesta
zaradi snežnih razmer ne bi bila splužena, bomo drugače uredili prevoz. O tem boste obveščeni
teden dni pred samim zimovanjem, skupaj s seznamom opreme.

Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca.
Za dodatne informacije pa vam je na voljo vodja zimovanja Gašper Mahnič, na
031/622-757 ali gasper.mahnic@gmail.com. Rok prijav je 28. januar 2022.

Petek, 4. 2. 2022
17.00
Zbor v Koči na Gozdu
17.30
Razporeditev po posteljah
18.00
Uvodni sestanek
18.30
Večerja
19.00
Teoretični del zimske tehnike
20.00
Načrtovanje naslednjega dne
20.30
Družabni večer

Sobota, 5. 2. 2022
07.00
Vstajanje
07.30
Zajtrk
08.00
Odhod na teren
12.00
Kosilo
13.00
Popoldanske dejavnosti
18.00
Večerja
19.00
Potopisno predavanje
20.00
20.30

Načrtovanje naslednjega dne
Družabni večer

Nedelja, 6. 2. 2022
07.00 Vstajanje
07.30 Zajtrk
08.00 Pospravljanje sob
09.00 Odhod na turo
12.00 Zaključek ture in izmenjava mnenj
12.30 Kosilo in odhod domov

Zimovanje bomo izvedli, če nam bodo razmere in ukrepi to dovoljevali. V primeru prepovedi, bomo
zimovanje seveda odpovedali, ali spremenili v dnevne izlete, v kolikor bi bilo to dovoljeno.

Vsak udeleženec tabora, mora biti član PD Janez Trdina Mengeš zaradi zavarovanja, ki ga
članstvo zagotavlja. Članarino si lahko uredite direktno na spletnem naslovu Planinske
zveze Slovenije, preko povezave clanarina.pzs.si!
Z udeležbo na taboru vsi udeleženci soglašajo, da so lahko predmet fotografiranja ali snemanja za javne in zasebne potrebe.

