
1. izlet planinskega krožka v šol. letu 2021/2022 

 

                                      Veseliva se (ponovnega) srečanja z vami!         

                                      Bojana Iljaž in Polona Lampret, mentorici planinske dejavnosti      
 

PO POTI DVEH SLAPOV 

18. september 2021 

Pozdravljeni mladi planinci! 

Leto je naokoli in planinske poti spet vabijo naš korak. Prve planinske korake bomo 

v letošnjem šolskem letu naredili po bližnji poti dveh slapov, ki jo bomo prehodili 
v organizaciji Planinskega društva Polž Višnja Gora. Gre za krožno pot, ki se na 

koncu vasi Dedni Dol usmeri proti gozdu ter poteka ob potoku Višnjica. Najvišja 
točka poti je Kucelj (754 m nmv). Na vrhu je žig in razgledni stolp ter čudovit 
razgled na vse strani. Sestop poteka v smeri vasi Vrh nad Višnjo Goro, kjer se 

bomo usmerili ob potoku Kosca nazaj do izhodišča.  
 

ODHOD:  7.35 v Višnji Gori na mestnem kopališču  
Za prevoz do izhodišča poskrbijo starši. 
 

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: 4 do 5 ur lažje hoje 

PRIHOD: med 14.30 in 15. h na isto izhodišče kjer bomo s pohodom pričeli 

 

PREDVIDENI STROŠKI IZLETA: lasten prevoz do izhodišča in cilja 

 

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. Poskrbeli bova, 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.  
Učenci, ki ste že vplačali članarino za tekoče koledarsko leto 2021 (poglejte v 

dnevnik, če imate nalepko za leto 2021), vam ta še vedno velja. 
                                              

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

PRIJAVE: do torka, 14. septembra 2021 na priloženi prijavnici, ki jo oddajte 

učiteljici Bojani Iljaž skupaj z denarjem za članarino (učiteljica 4. a, učilnica 211).  

 

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 

Naslednji izlet je predviden v mesecu oktobru. 

 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILO O CELOLETNI DEJAVNOSTI 

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

spletni strani (kot do sedaj). Izvedli bomo nekaj enodnevnih izletov in en dvodnevni izlet. 

Kdor se ne bo udeležil vsaj jesenskega ali spomladanskega izleta, ne bo povabljen na 
zaključni dvodnevni izlet! Držimo pesti, da bo naše druženje čim bolj pogosto.  

http://www.osferdavesela.si/
mailto:bojana.iljaz@osferdavesela.si
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Spodaj podpisani ………………………………………………………potrjujem, da se bo 

moj otrok  ………………………………………………………………iz ………….razreda, 

udeležil planinskega izleta v soboto, 18. 9. 2021.  
 

 

Datum: ________________                           Podpis starša:____________________________ 
 

 


