Dvodnevni izlet planinskega krožka v šol. letu 2021/2022
KARAVANKE

Valvasorjev dom pod Stolom (1181 m n.m.v.)
Letos nas v goste vabijo Karavanke. Do Valvasorjevega doma se bomo
povzpeli od železniške postaje v Žirovnici. Čaka nas veliko lepot narave in
nepozabnih doživetij (jezero, arheološko najdišče gorskega naselja …).

Datum: od 14. do 15. 5. 2022
Ciljna skupina: učenci planinskega krožka, ki so se udeležili vsaj enega
izleta v letošnjem šolskem letu.
Ker je število mest na koči omejeno, bodo prijave potekale po prednostnem
seznamu. Tako bodo prvo možnost prijav imeli tisti učenci, ki so se v
letošnjem šolskem letu udeležili vseh treh izletov, nato tisti, ki so se vsaj
dveh. Po tem sistemu sledijo prijave naprej. Zabeležene imamo tudi
karantene ter odpovedi posameznih udeležencev.
Časovnica:
➢ sobota, 14. 5. 2022
6.50 – zbor na železniški postaji Šentvid pri Stični (predaja informacij med
starši in učitelji, planinskimi vodniki)

7.15 – odhod iz železniške postaje Šentvid pri Stični (postanek v Ljubljani ter
prestop na vlak za Žirovnico)

➢ nedelja, 15. 5. 2022
7.00 – vstajanje, zajtrk, priprava na izlet
8.00 – vzpon na Ajdno (arheološko najdišče)
15.00 – odhod z avtobusom iz Žirovnice
17.00 – prihod v Šentvid pri Stični (avtobusno postajališče pred šolo)
Tura bo prilagojena sposobnostim udeležencev.
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Prijave:
- Tisti, ki boste prejeli prijavnico pred prvomajskimi počitnicami,
jo prinesite do torka, 3. maja 2022 do 13. ure!
- Tisti, ki prejmete prijavnice 4. maja, jo vrnete najkasneje do 6.
maja do časa šolske malice,
- Tisti, ki prejmete prijavnico 6. maja, jo vrnete najkasneje do 9.
maja.
Prijavnice oddate učiteljici Bojani Iljaž ali Poloni Lampret.
Predvideni stroški izleta:
•
•

polni penzion na Valvasorjevi koči (nočitev, zajtrk, kosilo, večerja,
dodatna malica za nedeljo) = 34 € (posteljnine torej ne potrebujete),
prevoz (vlak, avtobus): cca 15 - 20 €. Znesek boste poravnali preko
položnice po obračunu nastalih stroškov. V primeru, da se boste prijavili in
vas na izlet ne bo, boste stroške prevoza morali prav tako poravnati (kot
opravičilo za izostanek velja le zdravniško potrdilo). Hvala za razumevanje.

SEZNAM STVARI, KI JIH UDELEŽENEC POTREBUJE:
Prehrana iz nahrbtnika:
-

plastenka vode (največ 1,5 l). Pitna voda bo tudi na koči.
2 sendviča za na pot (kosilo in večerja bosta v soboto na koči)
sadje
manjša čokolada ali hranilna ploščica
vitaminski bonboni.

Oprema:
-

uhojeni visoki čevlji ali čevlji z rebrastim podplatom,
pohodne hlače ali trenirka,
kratke hlače (odvisno od vremenske napovedi),
kapa – zaščita pred soncem, zaščitna krema,
kratke majice (3X), dolga majica (1X), toplo zgornje oblačilo (1X)
vetrovka,
rezervno spodnje perilo, nogavice,
lažji copati za v kočo in v primeru žuljev,
pribor za osebno higieno, manjša brisačka, robčki
trenirka za spanje,
manjša svetilka,
vrečka za smeti,
podlaga za sedenje (kos podloge/«armafleksa«)
zdravstvena izkaznica, osebna izkaznica/potni list, planinski dnevnik,
vse skupaj v nahrbtniku (s seboj ne bomo nesli potovalk ali kovčkov).

Pri pakiranju naj sodelujejo učenci, da bodo vedeli, kje imajo stvari.
Opozorite nas, če ima otrok posebne zdravstvene potrebe.
*Opozorila in druga navodila:
- Učenec naj ima zaradi teže nahrbtnika izključno samo našteto opremo in prehrano. Morda
nekaj denarja za pijačo v koči in sladoled na poti (največ 10 €).
- V kolikor še niste poravnali članarine planinskemu društvu za koledarsko leto 2022, tj. 8
€, jo poravnate ob prijavi na ta izlet.
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Sestanek udeležencev pred odhodom bo v četrtek, 12. maja 2022,
ob 13. uri v učilnici 116 (učilnica 4. b razreda).
NE POZABI:
➢ Pravočasne prijave!
➢ Dneve pred izletom spremljati obvestila na šolski spletni strani, če pride do
kakšnih sprememb!
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

Veseliva se (ponovnega) srečanja z vami!
Bojana Iljaž in Polona Lampret, mentorici planinske dejavnosti

PRIJAVNICA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Spodaj podpisani ………………………………………………………potrjujem, da se bo moj
otrok ………………………………………………………………iz ………….razreda, udeležil
dvodnevnega planinskega izleta (14. 5. 2022 – 15. 5. 2022). Nastale finančne stroške bom
poravnal/a preko šolske položnice. Za morebitne nujne informacije bom dosegljiv/a na telefonski
številki: ______________________
Datum: ________________

Podpis starša:____________________________

