PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA, MLADINSKI ODSEK

Z VLAKOM NA DVODNEVNI POHOD PO POHORJU (7.–8. junij 2014)
Tako kot že nekaj let, bo letošnji zadnji izlet v šolskem letu dvodnevni. Med letom ste pridno nabirali
kondicijo in izkušnje, da vam dvodnevna hoja po hribih ne bo delala težav in vam bo v pravo
zadovoljstvo in veselje. Poseben pa bo tudi prevoz. Peljali se bomo z avtobusom do Ljubljane, nato z
vlakom do Maribora, skozi mesto z mestnim avtobusom in nato z gondolo do Bolfenka. Od tu pa
nahrbtnik na rame in s strumnim planinskim korakom naprej.
POHORJE predstavlja začetek Slovenske planinske poti, ki poteka od Maribora do Ankarana. Je
zelena oaza na vzhodnem robu Alp, vpeto med Dravo na severu in Slovenjgraško kotlino na
jugu. To je svet bogatih gozdov, jezer, sotesk, slapov in barij. Omeniti velja, da bi obširni (458
2
km ) pohorski gozdovi s kisikom lahko oskrbeli celotno Slovenijo. Več o Pohorju bomo v živo
spoznali na pohodu.

Odhod: v soboto (7. 6. 2014) ob 7.15
Prihod: v nedeljo (8 .6. 2014) ob 17. uri
Cena izleta: 30 € (vključuje: prevoz, spanje, polpenzion v koči – večerja, zajtrk in čaj, pico v
dolini)
 Prvi dan bomo šli od vrha pohorskega smučišča, čez Areh do koče na Šumniku (1.100 m). Tu
si bomo ogledali pohorski pragozd ter 36 m visok slap Šumnik. V koči bomo prespali, večerjali,
spoznavali nove planinske veščine (vozlanje, orientacija ...), igrali družabne igre in se fino imeli.
 Drugi dan bomo po zajtrku pot nadaljevali mimo Tihega jezera do Rogle. Od tu z avtobusom do
Zreč, kjer bomo šli na pico in nato z avtobusom proti domu.
Prvi dan bomo hodili približno 4 ure. Drugi dan pa 4–5 ur (s postanki vred).
Otrok mora imeti obvezno plačano članarino za leto 2014. Poravna jo lahko ob sredah med 19. in
20. uro v pisarni Planinskega društva Vrhnika, Tržaška cesta 11, Vrhnika (nad trgovino Mana).
V četrtek (5. 6. 2014) zvečer boste po elektronski pošti obveščeni, kaj vse bo otrok potreboval na
pohodu. V primeru slabega vremena bo izlet prestavljen za en teden (14.–15. 6. 2014).

Planinski krožek bo v petek 6. 6. 2014 na OŠ I. Cankarja (Lošca 1) ob 14. uri (učil.
A101A(3.B)).
Izpolnjeno prijavnico oddaj do četrtka, 5. 6. 2014:
Učenci OŠ Ivana Cankarja:
 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 Tanji Žitko
Učenci OŠ Bevke: gospe Sonji Herič
Učenci OŠ Log-Dragomer: Romani Jemec Opeka
Izpolnjeno prijavnico lahko skeniraš in jo pošlješ na društveni
pdvrhnika@gmail.com

elektronski naslov:

Informacije tudi na www.pd-vrhnika.si ali pdvrhnika@gmail.com

Planinski pozdrav !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA DVODNEVNI POHOD NA POHORJE; 7.–8. 6. 2014
Ime in priimek: ____________________________________________ Razred: _____
Podpis staršev: ________________________________________________
Telefonska številka in E-mail staršev: _______________________________________________

