PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA – MLADINSKI ODSEK

PLANINSKI POHOD NA KRŠIČEVEC (1091 m)
Tokrat bomo izlet pričeli v vasi Juršče, ki se nahaja v prelepi
dolinici na obrobju Snežniških gozdov. Cilj našega pohoda bo
gora Kršičevec (1091 m). Med potjo bomo lahko občudovali
neokrnjeno naravo z raznovrstnim rastlinskim in živalskim
svetom ter še nekaj stvari izklesanih izpod človeških rok
(cerkvica iz leta 1664, spomenik NOB,…). Na vrhu se nam bo
odprl pogled na Snežnik, Nanos, Julijske Alpe in do kjer nam seže
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pogled daleč naokoli po naši prelepi deželici. Tako, da se nam le pridruži na še eni pustolovščini v
našem prelepem gorskem svetu.
ČAS HOJE: skupaj cca. 4 ure
ODHOD: v soboto 12.11.2011 ob 8.00 uri pred O.Š. I. Cankarja na Lošci 1.
PRIHOD: okrog 17.00 ure.
Planinski krožek bo v petek 11.11.2011 na O.Š. I. Cankar (Tržaška c.) za 2. In 3. razred ob 14.00 uri
(učil. 204) in ob 15.00 uri (učil. 105) na o.š. I. Cankar na Lošci 1 za učence od 4. razreda dalje.
S seboj prinesi dnevnik, skupaj z mentorico ga boš uredil, poleg tega pa boš lahko poravnal še
članarino za leto 2011, ki je obvezna na izletu (cena članarine je 2 €).
CENA IZLETA: 7 € (denar boš oddal-a na avtobusu), v ceno je vključen prevoz in organizacija
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)
 dnevnik mladega planinca
 PLAČANO ČLANARINO ZA LETO 2011. Poravnaš jo lahko na planinskem krožku ali v sredo
09.11.2011 med 18.00 in 19.00 uro v društveni pisarni (Tržaška c. 11). Cena: 2 €.
Izpolnjeno prijavnico oddaj do četrtka, 10.11.2011 spodaj naštetim:
Učenci OŠ Ivana Cankarja :
 2. in 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 Opeka
Učenci OŠ Log-Dragomer: gospe Janji Zadnikar
Informacije tudi na www.pd-vrhnika.si , pdvrhnika@gmail.com
Planinski pozdrav !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA POHOD NA ŠEBRELJSKO KRŠIČEVEC; 12.11.2011
Ime in priimek: ________________________________________________
Podpis staršev: _______________________________________________
Telefonska številka staršev: _____________________________________

Razred: _____

