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SLEMENOVA ŠPICA - 1909 m.n.v. 

3. oktober 2020 

Pozdravljeni mladi planinci! 

Leto je naokoli in planinske poti spet vabijo naš korak. Prve planinske 
korake bomo v letošnjem šolskem letu preizkusili v Julijskih Alpah. Podali 

se bomo do najvišjega slovenskega cestnega prelaza Vršič. Ta ponuja 
zanimiv razgled in ima bogato zgodovino. Sledil bo vzpon na priljubljeno 

Slemenovo Špico, ki nam zaradi poledenele poti v preteklosti ni bila 

namenjena, a letos ne bo tako. Čaka nas krasen pogled na mogočni Jalovec. 

       
            Foto: Miran Ritonja             Videli bomo kralja slovenskih gora, Jalovec  

                                
ODHOD:  7.00 avtobusno postajališče pred šolo. 

OPREMA: primerna obutev (po možnosti nepremočljivi planinski gojzarji, rezervna majica, 

vrečka za smeti, podlaga za sedenje (kos podloge/«armafleksa«). V primeru slabega 

vremena (napovedi) imejte obvezno tudi dežnik ali dežni plašč. V vsakem vremenu pa je 

zaželjena vetrovka! 

 

HRANA in PIJAČA: iz nahrbtnika 

ČAS HOJE: cca 3 - 4 ure 

PRIHOD: 16. h avtobusno postajališče pred šolo (starši prosimo vas, da otroka pričakate 

na avtobusnem postajališču). 

PREDVIDENI STROŠKI IZLETA: cca 15 € (prevoz). Znesek boste poravnali preko 

položnice po obračunu nastalih stroškov. V primeru, da se boste prijavili in vas na izlet ne 

bo, boste stroške izleta morali prav tako poravnati (kot opravičilo za izostanek velja le 

zdravniško potrdilo). Hvala za razumevanje.    

 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izlete izvajali v sodelovanju s 
Planinskim društvom Polž Višnja Gora, ki nam bo omogočilo tudi 

dodatne vodnike ob večjem številu prijav ter podporo v tehnični opremi na 
planinskih poteh. Članarino planinskemu društvu za koledarsko leto, tj. 5 €, 

poravnate ob prijavi na prvi izlet, ki se ga udeležite. Poskrbela bom, da bo 
denar posredovan društvu in na izletu prejmete nalepko (velja kot potrdilo 

za plačano članarino) s knjižico Mladega planinca ter račun za plačano 
članarino. V kolikor ste že člani kateregakoli planinskega društva, prinesite 

nalepko s seboj. V tem primeru vam včlanitev v PD Polž V.G. ni potrebna.  
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Učenci, ki ste že vplačali članarino za tekoče koledarsko leto 2020 (poglejte 

v dnevnik, če imate nalepko za leto 2020), vam ta še vedno velja. Plačate 
torej samo stroške izleta.  
                                              

NE POZABI: dnevnika MLADI PLANINEC (če ga že imaš).  

PRIJAVE: do ponedeljka, 28. septembra 2020 na priloženi prijavnici, ki jo oddajte 

učiteljici Bojani Iljaž skupaj z denarjem za članarino (učiteljica 4. a, učilnica 117).  

(p.s. Izvedba v primeru vsaj petnajstih udeležencev). 

Tekom izleta smo dosegljivi (v kolikor naravne danosti omogočajo) na šolski telefon: 

040-454-135 

Dodatne informacije: http://www.osferdavesela.si/, bojana.iljaz@osferdavesela.si 

 

 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Spodaj podpisani ………………………………………………………potrjujem, da se bo moj otrok  

………………………………………………………………iz ………….razreda, udeležil planinskega izleta v 

soboto, 3. 10. 2020.  
Nastale stroške izleta bom poravnal/a  po položnici. V primeru, da se po prijavi otrok izleta ne bo udeležil, bom 

stroške v celoti poravnal. 

 

Datum: ________________                           Podpis starša:____________________________ 

 

 

OBVESTILO O CELOLETNI DEJAVNOSTI 

Obveščanje o izletih bo osebno učencem prijavljenim k planinskemu krožku in na šolski 

spletni strani (kot do sedaj). Tako kot lansko leto bomo izvedli tri enodnevne (jesenski, 

zimski, spomladanski) in en dvodnevni izlet. Kdor se ne bo udeležil vsaj jesenskega ali 
spomladanskega izleta, ne bo povabljen na zaključni dvodnevni izlet! 

http://www.osferdavesela.si/
mailto:bojana.iljaz@osferdavesela.si

