
PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA, MLADINSKI ODSEK                                                  

   
 

PLANINSKI POHOD V NEZNANO 

(16.3.2013) 
 

Tokrat se bomo odpravili v neznano. Damo vam pa nekaj namigov: 
nahaja se na Primorskem, pot bo večinoma po ravnem, videli bomo 
kraške pojave, lahko nas bo spremljala burja. Iz njega bomo imeli lep 

razgled na črnokalski viadukt. 
 
ČAS HOJE: skupaj 4 - 5 ur, 
ODHOD: v soboto 16.3.2013 ob 8.00 uri pred OŠ I. Cankarja na Lošci 1  
PRIHOD: okoli 17.00 ure  
 
Planinski krožek bo v petek 15.3.2013 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, 14.3.2013 od 13.15 do 13.45 ure v učil. 4.b na 
OŠ Log-Dragomer. 
Na krožek prinesi dnevnik Mladega planinca, kjer ga boš z mentorico izpolnil. 
 
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) 
 
Izpolnjeno prijavnico oddaj do četrtka, 14.3.2013: 
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 e-mail pdvrhnika@gmail.com 
 
Informacije tudi na www.pd-vrhnika.si , pdvrhnika@gmail.com  
 

Planinski pozdrav ! 
 

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

PRIJAVNICA ZA POHOD V NEZNANO; 16.3.2013 
 
Ime in priimek: ____________________________________________   Razred: _____ 

Podpis staršev: ________________________________________________ 

Telefonska številka staršev: ______________________________________ 

http://www.pd-vrhnika.si/

