
1. izlet planinskega krožka v šol. letu 2018/2019 

 

                                               Veselim se (ponovnega) srečanja z vami!         

                                                              Bojana Iljaž, mentorica planinske dejavnosti      
 

JANČE – 792 m nmv 

6. oktober 2018 

Pozdravljeni mladi planinci! 

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

letošnjem šolskem letu preizkusili v Zasavsko – Posavskem hribovju. Naše izhodišče bo 

kraj Jevnica. Ob spoznavanju novih in starih udeležencev planinskega krožka se bomo 

počasi bližali našemu cilju to je Planinski dom na Jančah, kjer se bomo okrepili, odpočili in 

poigrali ter se nato počasi odpravili nazaj v dolino. 

                                      
ODHOD:  8.00 avtobusno postajališče pred šolo. 

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. 

HRANA in PIJAČA: iz nahrbtnika (možnost tudi v Planinskem domu na Jančah) 

ČAS HOJE: cca 3 ure 

PRIHOD: 16.00 avtobusno postajališče pred šolo (starši prosimo vas, da otroka pričakate 

na avtobusnem postajališču). 

PREDVIDENI STROŠKI IZLETA: 15 €. Znesek boste poravnali preko položnice po 

obračunu nastalih stroškov. V primeru, da se boste prijavili in vas na izlet ne bo, boste 

stroške izleta morali prav tako poravnati (kot opravičilo za izostanek velja le zdravniško 

potrdilo). Hvala za razumevanje.                                                

NE POZABI: dnevnika MLADI PLANINEC (če ga imaš). Nekateri ste izrazili željo po teh 

dnevnikih. Na spodnji prijavnici označite, če ga želite imeti. 

Na planinski izlet vabimo tudi starše (predvsem za spremstvo prvošolcev). 

PRIJAVE: do ponedeljka, 1. oktobra 2018 na priloženi prijavnici, ki jo oddajte v 

tajništvu šole ali učiteljici Bojani Iljaž (učiteljica 2. a, učilnica 309). 

(p.s. Izvedba v primeru vsaj petnajstih udeležencev). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Spodaj podpisani ………………………………………………………potrjujem, da se bo moj otrok  

………………………………………………………………iz ………….razreda, udeležil planinskega izleta v 

soboto, 6. 10. 2018.  
Planinskega izleta se bo udeležil  

še: _____________________________________________________________________. 

Naročam dnevnik Mladi planinec (obkroži):   DA   NE   

Nastale stroške izleta bom poravnal/a  po položnici za vse prijavljene navedene na tem odrezku. V primeru, da se 

po prijavi izleta ne bomo udeležili, bom stroške v celoti poravnal. 

 

Datum: ________________                           Podpis starša:____________________________ 

OBVESTILO O CELOLETNI DEJAVNOSTI 
 
Obveščanje o izletih bo osebno učencem prijavljenim k planinskemu krožku in na šolski 

spletni strani (kot do sedaj). Kdor se od prvih treh izletov ne bo udeležil niti enega, ne bo 

povabljen na zaključni dvodnevni izlet! Planinski tabor, ki bo letos izveden v Centru šolskih 

in obšolskih dejavnosti Lipa (Čermošnjice, 19. – 21. oktobra) pa je namenjen vsem 
učencem od 2. do 5. razreda, tudi tistim, ki niso prijavljeni k planinskemu krožku! 

http://www.osferdavesela.si/
mailto:bojana.iljaz@osferdavesela.si

