Dragi planinci!

Tudi letos smo vam pripravili 6 zanimivih planinskih izletov: Paški Kozjak, Travnik, Ravenska
pot, Celjska koča, Mrzlica in Pokljuka.
1. Izlet je že 17. septembra 2016. Natančen opis poti si lahko ogledate v nadaljevanju.
Povabite lahko tudi starše, babice, dedke… Ne pozabite se prijaviti najkasneje do srede, 14.
9. 2016 pri mentoricah ali razredničarkah.
Tisti, ki se boste udeležili vsaj 4 izletov, boste ob koncu leta prejeli majico Lepi čeveljc.

Mentorici: Nada Fajfar in Stanka Jeraj

Sobota, 17. 9. 2016
DATUM IZLETA, čas in kraj
odhoda

Zbor ob 7.30 pred OŠ, ki jo otrok obiskuje ali
ob 8.00 odhod iz Šaleka( Gasilski dom).

LEPI ČEVELJC

PAŠKI KOZJAK
Pohod ob EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI
ORGANIZACIJSKI VODJA -

MO Velenje v sodelovanju PD Velenje

TEHNIČNI VODJA

Mentorice in planinski vodniki

VRSTA PREVOZA

Posebni avtobus za povratek s Kozjaka

PREDVIDENI POVRATEK:

Predvidoma okrog 14.ure

ZAHTEVNOST POTI:

lahka pot

SKUPNA DOLŽINA HOJE:

Krajša pot: 3-4 ure
Daljša pot: 5 ur

VIŠINSKA RAZLIKA:

500m

OPREMA:

Planinska obutev in oblačila, kapa, vetrovka…

POTREBNI DOKUMENTI:

Izleta se lahko udeležijo tudi starši. Plačilo planinske članarine tokrat ni pogoj.

MALICA IN PIJAČA:

Iz nahrbtnika, na koči brezplačno čaj in jabolka

Tokrat vas vabimo na pohod ob EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI, ki ga organizira MO Velenje v sodelovanju s PD
Velenje.
Krajša pot:
Zbor učencev ob 7.30 pred osnovno šolo, ki jo otrok obiskuje. Odhod do Gasilskega doma Šalek, kjer se pridružimo
ostalim pohodnikom, ki gredo na Paški Kozjak. Pot nas vodi mimo Šaleškega gradu po ŠPP na Tuševo . Povratek v
Bevče in nazaj v šolo.
Daljša pot:
Zbor učencev ob 7.30 pred šolo, ki jo otrok obiskuje. Odhod do Gasilskega doma Šalek, kjer se pridružimo ostalim
pohodnikom. Vsak udeleženec prejme kartonček, na katerega na kontrolnih točkah odtisne pečat. Pot vodi po ŠPP
(Šaleška planinska pot) mimo Šaleškega gradu do prve kontrolne točke pri Gonžarju. Od tu nadaljujemo pot do druge
kontrolne točke pri Ramšaku (Jurko) in se nato povzpnemo na Visoko, kjer je spomenik XIV. divizije. Z Visokega je
čudovit razgled na Šaleško in Celjsko kotlino ter na okoliško hribovje. Od tu le še krajši sprehod do koče na Paškem
Kozjaku, kjer bo zaključek pohoda. Vsak udeleženec pohoda dobi brezplačno okrepčilo( čaj in jabolko)
Povratek v Velenje bo z avtobusom.
CENA PREVOZA

Cena za avtobusni prevoz s Kozjaka bo znana naknadno, starši pa plačajo
prevoz v šoli.

PRIJAVA IN INFORMACIJE:

Prijavite se mentoricam na šoli do srede, 14. 9. 2016

OPOZORILO !

Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika ter izbor ture
prilagoditi svojim zdravstvenim in telesnim sposobnostim!

