
PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA, MLADINSKI ODSEK

PLANINSKI POHOD NA
SINJI VRH (1002 m),

13. 4. 2013
Ker zima še ni rekla zadnje besede, se bomo
ponovno podali na Primorsko. Tokrat nas bo pot
vodila na Sinji Vrh. To je vrh, ki se vzpenja nad
Vipavsko dolino. Naš izlet bomo začeli v vasi
Predmeja, kjer nas bo pot vodila po čudovitem
grebenu, ki ločuje Vipavsko dolino in Idrijsko
hribovje. Med potjo bomo spoznali prav posebnega
polža in opazovali naravo skozi neobičajno okno.  Za

vzpon bomo porabili 3 ure lahke hoje. Na vrhu pa se bomo naužili prelepega pogleda na celotno
Vipavsko dolino, ob lepem vremenu bomo lahko videli tudi morje. Pridruži se nam na izletu, saj
boš izvedel kako je nastalo zanimivo kamnito območje naše Slovenije.
ČAS HOJE: skupaj 5 ur
ODHOD: v soboto 13. 4. 2013 ob 8.00 uri pred O.Š. I. Cankarja na Lošci 1
PRIHOD: okoli 17.00 ure

Planinski krožek bo v petek 12. 4. 2013 na OŠ I. Cankar (Tržaška c.) ob 14.00 uri (učil. 204)
za učence 3. razreda in ob 15.00 uri na OŠ I. Cankar (Lošca) v učil 105 za učence od 4.
razreda dalje.
Planinski krožek za učence OŠ Log-Dragomer pa bo v četrtek, 11. 4. 2013 od 13.15 do
13.45 ure v učil. 4.b na OŠ Log-Dragomer.
CENA IZLETA: 8 €, vsak naslednji otrok v družini plača 6 € (denar boš oddal-a na avtobusu)
Za izlet potrebuješ:
 pravilno obutev - planinski čevlji - gojzarji so obvezni !!! (ne športni copati)
 trenirka oz. pohodne hlače, pulover, rezervna majica, velur, vetrovka, kapa, rokavice
 nahrbtnik, v njem hrano (sendvič, čokolada, pijačo - 1L)
 plačano članarino za leto 2013 (poravnaš jo lahko v času uradnih ur vsako sredo od

19.00– 20.00)

Izpolnjeno prijavnico oddaj do četrtka, 11. 4. 2013:
Učenci OŠ Ivana Cankarja:
 3. razred: gospe Marinki Švigelj, tajnici na razredni stopnji
 4., 5., 6., 7., 8., 9. razred: gospe Jani Novak, tajnici na predmetni stopnji
Učenci OŠ Antona Martina Slomška
 v tajništvo gospe Barbari Širok
Učenci OŠ Bevke: gospe Romani Jemec Opeka
Učenci OŠ Log-Dragomer: gospe Janji Zadnikar
Izpolnjeno prijavnico lahko skeniraš in jo pošlješ na društveni elektronski naslov:
pdvrhnika@gmail.com

Informacije tudi na www.pd-vrhnika.si ali  pdvrhnika@gmail.com
Planinski pozdrav !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA POHOD NA SINJI VRH; 13. 4. 2013

Ime in priimek: ____________________________________________   Razred: _____

Podpis staršev: ________________________________________________

Telefonska številka staršev: ______________________________________


