
 
OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA VELENJE 

 

 
 

PROGRAM PLANINSKIH POHODOV  V ŠOLSKEM LETU 
2013 / 2014 

 
 

MESEC IZLET DATUM 
SEPTEMBER, 2013 SVETI TRIJE KRALJI,  

DOM NA OSANKARCI 
5.10.2013  ob 8.00 

OKTOBER,  2013 KAŠNA PLANINA 19.10.2013 ob 8.00 
NOVEMBER,  2013 BOHOR 9.11.2013 ob 8.00 
MAREC,  2014 SV.TOMAŽ NAD VOJNIKOM 8.3.2014  ob 8.00 
APRIL , 2014 POT PO KAMNIŠKI BISTRICI 5.4.2014  ob 8.00 
MAJ,  2014 LISCA 10.5.2014  ob 8.00 

 
Spoštovani starši in učenci, ljubitelji gora ! 
 
V letošnjem šolskem letu se planinski krožek predstavlja s pestrim programom. Če se bo vaš otrok udeleževal 
pohodov,  ki bodo ob sobotah, vas prosimo, da njegovo prisotnost potrdite s podpisom. 
Za varno organizirano in vodeno izletniško dejavnost, vas in vašega otroka povabimo, da postane član PD 
Velenje in Planinske zveze Slovenija ( zavarovani v gorah, popust pri nakupu planinske opreme, obutve in pri 
prenočevanju v planinskih kočah…).Članarina za otroke, ki je še nimajo je polovična 3 € ( celoletna 6 €) – 
znamkice dobite pri Planinskem društvu Velenje. 
Obvestilo o posameznih planinskih aktivnostih boste prejemali sproti. Mladi planinec odda prijavnico mentorici 
krožka, do srede, pred sobotnim izletom. Odhodi na izlete bodo izpred Avtobusne postaje Velenje ob 8.00 
uri. Cena avtobusnega prevoza bo 7,00 € za člane PD in 10,00 € za nečlane . Na planinski izlet ste vabljeni 
tudi starši.  
 
Kaj potrebujemo za planinski izlet ? 

� Najvažnejša je primerna obutev, ki zavaruje stopala pred vlago, mrazom in poškodbami. 
� Oblačila prilagajajmo vremenskim razmeram ( oblečemo se v več slojih ). Zaščitimo se pred vetrom, 

dežjem, mrazom in soncem. 
� Nahrbtnik primeren otrokovi velikosti. Rezervna oblačila in hrano zložimo v ločeni polivinil vrečki. 
� Hrana naj bo nasitljiva in energijska. Npr. : kruh z dodatki, sadje, čokolada…,pijača : čaj , sok. 

 
 
                                                                                                               Mentorice : Metka Marđetko 
                                                                                                                                  Nada Fajfar  
                                                                                                                                  Stanka Jeraj 
________________________________________________________________________________________ 
 
PRIJAVNICA 
 
Moj otrok ________________________________, učenec ______ razreda, bo v šolskem letu 2013 / 2014 
vključen v planinski krožek. Udeležil se bo vsaj štirih planinski izletov. Na koncu šolskega leta bo nagrajen z 
bombažno majico » LEPI ČEVELJC ». 
                                                                   
 
                                                                                                        Podpis staršev : _________________________ 


