INFORMACIJE in oddaja prijavnic:
INFORMACIJE:
→ Učenci OŠ Ivana Cankarja:
ga. tajnica Marinka Švigelj (razredna stopnja),
ga. tajnica Jana Novak (predmetna stopnja; 4., 5., 6., 7., 8., 9. raz.).
→ Učenci OŠ Antona Martina Slomška: ga. tajnica Tanja Žitko.
→ Učenci OŠ Log – Dragomer:
: ga. Romana Jemec Opeka.
→ Učenci podružnice Bevke : ga Mateja Zlobko.
→ Vsak četrtek od 20. do 21.ure v pisarni Planinskega društva
Vrhnika, Tržaška 11 (nad trgovino Mana).
→

Elektronska pošta: pdvrhnika@gmail.com

→

Spletna stran: www.pd-vrhnika.si

PLANINSKI POHODI 2018/2019:
MESEC

POHOD

oktober 2018

SNEŽNIK (1.796 m)

november 2018

POKLJUŠKA SOTESKA – HOTUNJSKI VRH (1.107 m)

december 2018

DIVJE BABE (450 m)

januar 2019

TROMEJA (1.508 m)

februar 2019

PIVKA – ČRNA JAMA

marec 2019

NEZNANO

april 2019
43
maj 2019

LJUBLJANSKI VRH (819 m)

junij 2019

VRATA 2-dnevni pohod

PRISTOVŠKI STORŽIČ (1.759 m)

PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA
MLADINSKI ODSEK

V šolskem letu 2018/2019
organizira

PLANINSKE
I IZLETE

OPREMA za izlet:
OPREMA za pohod:
→ planinski čevlji z narebrenim podplatom, ki segajo čez
gležnje in omogočajo trden in zanesljiv korak,
→ ohlapna oblačila,
→ tople nogavice,
→ vetrovka ali bunda,
→ nahrbtnik s širokimi in podloženimi naramnicami,
→ rezervna majica,
→ kapa, rokavice,
→ sendvič, sadni sok ali čaj, suho sadje, čokolada,
→ vrečka za odpadke,
→ DNEVNIK MLADI PLANINEC (vanj odtisnemo žige, narišemo
motiv s pohoda ali opišemo svoja doživetja).
→ za mobilne telefone ne odgovarjamo.
→ plačano članarino

OBNAŠANJE v gorah:
OBNAŠANJE v gorah:
Gore so del narave. V gorah smo le na obisku. Zato bodimo previdni in
obzirni do drugih obiskovalcev in prebivalcev gora.
Držimo se označenih in utrjenih poti.

Hodimo previdno in pazimo, da ne krušimo kamenja.

Gore niso smetišče.
Kar smo prinesli s seboj, tudi odnesemo nazaj v dolino

KOMU so namenjeni pohodi:
→ Pohodi so namenjeni otrokom od 3. razreda dalje.
→ Vsak četrtek pred pohodom bo planinski krožek na OŠ I. Cankar v
učilnici A109 na Lošci 1 ob 15:20.
Pripravo bo vodila planinska vodnica Mateja Kalič.
→ Cena pohoda je 8 €, za vsakega naslednjega otroka iz iste družine pa
6 €.
→ Pohodi bodo praviloma vsako 2. soboto v mesecu. V primeru
neprimernih vremenskih razmer za pohod, bo le-ta prestavljen za
en teden.
Na obvestilih, ki jih učenci - planinci prejmejo po e-pošti, opišemo
pohod. Plan pohodov se lahko zaradi vremenskih razmer prilagodi.
Na vsak pohod se mora učenec prijaviti tako, da starši pravočasno
(najkasneje do četrtka pred pohodom) izpolnijo e-prijavnico. Pohode
vodijo planinski vodniki, ki so člani Mladinskega odseka Planinskega
društva Vrhnika.

