
 

 

AABBOONNMMAA  ZZAA  UUČČEENNCCEE  GGOORRNNIIŠŠKKEEGGAA  KKRROOŽŽKKAA  
 

ššoollsskkoo  lleettoo  22001199  //  22002200  
 

PPLLAANNIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  LLJJUUBBLLJJAANNAA--MMAATTIICCAA  
 

 

Za udeležence gorniškega krožka smo ponovno pripravili abonma, ki vključuje plačilo SSTTRROOŠŠKKOOVV  ZZAA  

IIZZLLEETTEE, ki jih tekom šolskega leta izvajajo vodniki in mentorji Planinskega društva Ljubljana-Matica. 
 

 
Abonma vključuje: 

 

 7 izletov - prevoz in organizacija (plan izletov 
priloži šolski mentor/-ica), 

 društveno knjižico Mladi gornik za beleženje 
izletov (za tiste otroke, ki je še nimajo), 

 letno članarino 2019 / 2020. 
 

Ne vključuje stroškov za dodatno organizirane 
aktivnosti – dva izleta po izbiri šole, večdnevno 
zimovanje, dvodnevni zahtevnejši izlet, poletni 

tabor, prevoze na orientacijska tekmovanja. 
Vplačanega zneska ne vračamo! 

 

  
 

Plačilo abonmaja je v DVEH OBROKIH 
 

(prosimo - ne v enkratnem znesku): 
 

 30 € pred prvim jesenskim izletom, 
 

 40 € januarja (najkasneje do 31. januarja 
2020). 

 

 
O odločitvi za abonma seznanite mentorja/-ico ob prijavi otroka. 
 
Možnost plačila je v Informacijski pisarni društva na Miklošičevi 17 ali preko spleta – IZPOLNITE: 
- pristopno izjavo v spletni prijavnici: www.pd-ljmatica.si/Prijavnica 
- izberite ABONMA in v opombo vpišite osnovno šolo in morebitne posebnosti 
- avtomatično se vam izpiše plačilni nalog UPN in referenca (sklicna številka) plačila 
 
Podatki za plačilo abonmaja: 

Prejemnik: Planinsko društvo Ljubljana-Matica, Trdinova 8, 1000 Ljubljana 
 

IBAN: SI56 0203 1001 9578 484    BIC banke: LJBASI2X 
 

Koda namena: OTHR      Namen: IME IN PRIIMEK OTROKA 
 

Referenca: SI00 30000+številka iz spletne prijavnice Znesek: 30 € (jeseni) + 40 € (januarja) 
 

 

ČČee  ssee  zzaa  aabboonnmmaa  nnee  ooddllooččiittee,,  bboossttee  iizzlleettee  ppllaaččeevvaallii  sspprroottii  oobb  pprriijjaavvii - prispevek za 

posamezen izlet bo 12 €, kar bo razvidno ob razpisu izleta. Sami morate poskrbeti tudi za plačilo letne 
članarine (7 € novi člani + predvidoma 7 € v januarju 2020), kar je pogoj za udeležbo na izletih. 
 

 
Vaš mentor/-ica in vodniki Planinskega društva Ljubljana-Matica 

 
Članstvo v planinskem društvu prinaša ugodnosti:  

 skupaj s šolskimi mentorji izlete vodijo in organizirajo licencirani vodniki PZS, 

 možnost izposoje opreme (čelada, pas, samovarovalni komplet), 

 možnost udeležbe na planinskih orientacijskih tekmovanjih - društvo krije startnino, 

 zavarovanje - stroški reševanja in zdravstvena asistenca po Evropi, 

 popust pri spanju v planinskih kočah in pri nakupih opreme. 
 
Planinsko društvo Ljubljana-Matica, Informacijska pisarna, Miklošičeva 17, 1000 Ljubljana, Tel: 01 23 12 645. E-mail: info@pd-ljmatica.si 
Uradne ure: januar, februar, julij, avgust: ponedeljek - petek od 8:30 do 13:30, sreda tudi od 14:30 do 17:00.  
V preostalih mesecih: ponedeljek in petek od 8:30 do 13:30, sreda od 12:00 do 17:00, torek in četrtek zaprto.  

http://www.pd-ljmatica.si/Prijavnica

