ČLANARINA 2019
članarina
v EUR*

vrste članstva
A član z večjim obsegom ugodnosti

56,00

A/ družinski popust

51,00

B - polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti

26,00

B/ družinski popust

21,00

B1 oseba starejša od 65 let, z ugodnostmi B članov

19,50

S+Š študenti in srednješolci do 26. leta starosti

17,00

S+Š/ družinski popust

13,80

P+O predšolski in osnovnošolski otroci

7,00

P+O/ družinski popust

5,60

1893

* Članarina je, glede na lansko leto, višja za 1 EUR, ki bo namenjen
izgradnji nove planinske koče na Korošici.

Spremljajte dogajanje v društvu preko spleta:

PLANINSKI

KOLEDAR

Srečno hodite po gorah
in se z lepimi spomini vračajte domov !

2019

18

93

www.pdmozirje.si

S PLANINSKIMI POZDRAVI !
Založilo PD Mozirje.

PLAN IZLETOV IN POHODOV V LETU 2019
APRIL

MAJ

sobota, 27.04

nedelja, 12.05.

Pohod ob prazniku občine
Mozirje
Nanos,
planinska tura

PLANINSKI BONTON
1. V gorah ne nabiramo gorskega cvetja. Spoštujemo tudi predpise
o nabiranju gob in rož.
2. Med hojo v skupini se mora prvi ravnati po najšibkejšem. Ko prvi
obstane, da bi počival, ne sme tega storiti na prvem ugodnem
počivališču, ampak tako, da tudi vsi planinci za njim lahko
udobno počivajo.

JUNIJ

nedelja, 16.06.

Ciprnik,
planinska tura

3. Lepa planinska navada je, da se planinci med seboj pozdravljajo,
kar je zunanji izraz planinskega tovarištva in spoštovanja. Lepo
je, če tisti, ki gredo na turo, pozdravljajo tiste, ki se s ture že
vračajo. S tem jim dajo priznanje za že opravljeni planinski
vzpon.

AVGUST

nedelja, 18.08.

Storžič,
planinska tura

4. Planinec vedno iskreno in nesebično pomaga drugim. Vedno misli
tudi na to, da imajo tudi tisti, ki prihajajo za njim, pravico do
pristnega, čistega okolja.

SEPTEMBER

nedelja, 22.09.

Kum,
planinska tura

5. Bodimo tihi. Hrup, kričanje in glasba motijo živali pri
prehranjevanju in počitku. Še posebej so občutljive v času
parjenja, vzreje mladičev in pozimi, ko narava počiva.
6. Obiskovalci planinskih postojank so skromni, obzirni do drugih

JANUAR ’19

MAJ

četrtek, 02.01.

Tradicionalni novoletni
vzpon na Mozirsko planino

Majski pohod na Goro oljko, PD Šmartno
40. trad. pohod na Travnik, PD Ljubno ob Savinji
Pohod na Goli vrh, PD Nazarje

JUNIJ

Trad. pohod na Matkov škaf, PD Solčava

NOVEMBER Martinov pohod, PD Šmartno

PLANIRANJE PLANINSKE AKTIVNOSTI
1. Ne začni dolge poti brez vaje.
2. Povej nekomu, kam si namenjen in kdaj pričakuješ, da se
boš vrnil.
3. Pozanimaj se za vreme in za vremensko napoved in
poslušaj izkušene gornike.
4. Bodi pripravljen na slabo vreme in nezgode celo pri
kratkih sprehodih.
5. Zmeraj se spomni na zemljevid in kompas.
6. Nikoli ne pojdi sam.
7. Obrni se ob pravem času.
8. Čuvaj svoje moči.
9. Poišči zavetje, ko je še čas.
10. Vedno vzemi s seboj najnujnejšo opremo.

OSNOVNA PLANINSKA OPREMA
* Za posamezno aktivnost v organizaciji društva bodo člani
in preostala javnost obveščeni s plakati in po elektronskih poti
* Prijave za izlete in pohode v organizaciji društva sprejema
Jože Bizjak, GSM 041 365 594
* Prosimo za pravočasno prijavo na izlete, vsaj dva dni
pred odhodom zaradi rezervacije avtobusa primerne velikosti!

1. Nahrbtnik
2. Torbica za prvo pomoč,
3. Bivak vreča
4. Vetrovka, vetrne hlače
5. Toplo oblačilo
6. Rezervno perilo

7. Rokavice
8. Volnena kapa
9. Zaščitna očala, hrana in pijača
10. Signalna piščalka, zemljevid …
11. Visoki čevlji
z ostrim gumijastim profilom

