
Potrebna oprema* (stvari naj bodo podpisane!): 

 

 Nahrbtnik (max 40-45l) 

 Čelna svetilka (obvezno rezervne baterije) 

 Nepremočljivi planinski čevlji in copati za po koči 

 Gamaše (sploh v primeru večje količine snega) 

 Topla zimska oblačila (bunda, flis majica, zimske pohodne ali 

smučarske hlače) 

 Pribor za osebno higieno in brisača 

 Spodnje perilo, nogavice, majice in hlače za 2 dni 

 Topla kapa in rokavice (vsaj dvoje rokavice) 

 Termo posoda za čaj  

 Zaščita proti soncu (sončna očala, krema za sončenje) 

 Derezice (obvezne) 

 Dnevnik mladega planinca in/ali članska izkaznica 

 Plačana članarina za leto 2020 

 

* Vso opremo bo potrebno nositi do koče. 

** Koča je ogrevana, posteljnina je že v koči. 

 

Vsa ostala obvestila in spremembe bodo objavljene na društveni spletni 

strani (www.pdsezana.org), prijavljeni pa boste o spremembah obveščeni 

tudi prek elektronskih naslovov vaših staršev. 

 

Dopolnjen spisek opreme dobijo starši po elektronski pošti nekaj dni pred 

zimovanjem, saj je seznam odvisen od vremenskih razmer. 

 

Lep planinski pozdrav in se vidimo na Valvasorju!       

 

                                                                             

 

  

 

 

 14. − 16. februar 2020 

http://www.pdsezana.org/


Prijavnica:   Digitalna prijavnica–klikni 
 

 

Ime in priimek: _____________________________________________ 

 

Naslov: ___________________________________________________ 

 

Datum rojstva: _______________________    Razred: ______________ 

 

Telefon staršev: ________________    Ime starša: __________________ 

 

Elektronski naslov: _______________________________________ 

 

Velikost noge: _______________    Zdravstvene težave otroka (alergije, 

vrtoglavica, astma...) in zdravila, ki jih jemlje: 

 

__________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________ 

Št. Osebnega dokumenta:_________________; vrsta dok.:_______________ 

Vstopna postaja: ____________________________________________ 

Izstopna postaja: ____________________________________________ 

 

S podpisom mojega otroka prijavljam na planinsko zimovanje, ki bo 

potekalo med 14. in 16. 2. 2020 na Valvasorjevem domu in soglašam z objavo 

fotografij otroka v javnih medijih za potrebe PD Sežana. 

 

Kraj in datum: ______________________________________________ 

 

Podpis staršev: _____________________________________________ 

 

ROK za prijave in plačila je ponedeljek, 10. 2. 2020, ŠTEVILO MEST JE 

OMEJENO!  
V primeru odjave brez opravičljivega razloga po tem roku, je potrebno plačati 

polno ceno zimovanja. Po uspešno oddani elektronski prijavnici boste po 

elektronski pošti dobili potrdilo, da je prijava uspešna oziroma da je mesto v 

koči rezervirano ter čaka na plačilo. 

 

Prosim, da izpolnite elektronsko prijavnico in tiskano prijavnico oddate 

mentorici ali pa skenirano na naslov erik.gustin@outlook.com  

 Dragi mladi planinec, planinka! 
 

Podaljšan konec tedna bomo izkoristili za spoznavanje zimskega pohodništva 

v Valvasorjevem domu. Dom stoji na terasi v južnem pobočju Belščice, ki je 

severozahodni del Stolovega masiva. Prvotno je na tem mestu stalo rudarsko 

upravno poslopje, ker so tu kopali železno rudo; pred 1. svetovno vojno je bila 

v njem nemško-avstrijska postojanka, po vojni jo je prevzela Kranjska 

podružnica SPD, ki jo je adaptirala in odprla 22. julija 1923; poimenovali so jo 

po Janezu Vajkardu Valvasorju (1641-1693). (Vir: PZS) 

 

Spoznali bomo, da je tudi zima primeren čas za pohodništvo,  saj smo nagrajeni 

z razgledi na zasnežene vrhove. Za zimske razmere pa moramo imeti ustrezno 

znanje in opremo.  
 

Na zimovanju se bomo od blizu spoznali z zimsko tehniko gibanja v gorah, in 

uporabo zimske planinske opreme.  

Na samem dostopu do koče se bomo srečali s hojo po noči in z drugimi izzivi, 

ki nam jih prinašajo zasneženi hribi. Zvečer pa si bomo vzeli čas za družabnost. 

Naslednji dan se bomo odpravili na krajši izlet v okolici koče, kjer bomo 

podrobno spoznali uporabo zimske opreme.  

 

Zimovanje bo letos potekalo od 14. do 16. februarja  2019  in je namenjeno 

mladim od 3. razreda osnovne šole dalje. Nastanjeni bomo v prostorih 

Valvasorjevega doma pod Stolom. 

 

Odhod: v petek ob 13:40 iz železniške postaje Sežana, ob 13:50 iz 

železniške postaje v Divači. (Bodite vsaj 10 min prej na zbornem mestu). 

Prihod: v nedeljo ob 17:53 v Divači in 18:04 v Sežani na železniški postaji 

 

Cena: 100€ (vključuje prevoz, nastanitev, polni penzion). 

 

Plačilo je mogoče z nakazilom na TRR PD Sežana: 

(transakcijski račun: SI56 1010 0003 5729 363). Pri namenu plačila navedite 

ime in priimek otroka, ter namen plačila. (primer: Janez Novak zimovanje 2020 

oziroma v kolikor je več prijavljenih iz ene družine: družina Novak zimovanje 

2020). 

 

Za morebitna vprašanja sem vam na voljo na preko e-maila: 

erik.gustin@outlook.com  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ma7GYHo43-J4_66JKcbygKf6Jc9uiCGuIHTtKwWEg9LdOA/viewform
mailto:erik.gustin@outlook.com
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