
Kako se bomo opremili za  izlet? 

 

 Obutev in oblačila morajo biti 

primerne letnemu času. 

 Obvezni del opreme je vetrovka, 

zaščitna pokrivala, kapa, rokavice; 

 rezervno perilo in nogavice; 

 toaletni papir; 

 vrečka za smeti. 

 Mladi planinec naj ima svoji starosti in 

sposobnostim primeren nahrbtnik, v 

katerem bo nosil   oblačila  in malico. 

 

Hrana na izletu? 

 Sendvič ali kruh in konzervirana 

hrana; 

 sveže in suho sadje; 

 sveža zelenjava (paradižnik, paprika); 

 piškoti, čokolada; 

 nesladkan čaj ali voda. 

 Hrana naj bo spravljena v primerni 

posodi, pijača v plastenki. 

 

 

Kdaj bodo izleti? 

 Izleti bodo enkrat mesečno, 

predvidoma dva izleta jeseni., en 

pozimi in tirje  spomladi in en poletni. 

 O vseh podrobnostih izleta boste učenci 

in starši obveščeni pravočasno, preko 

vabil in objave na panoju v šoli. 

 Iztleti bodo  med tednom po 14-ti uri, 

ali v soboto dopoldne.   

 V primeru slabega vremena se izlet 

odpove ali prestavi.  
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             Pojdimo  

SKUPAJ 

na izlet! 
Kaj bomo počeli pri planinskem krožku? 

 

 Enkrat mesečno se bomo dobili v šoli 

ali na šolskem vrtu.  

 Učili se bomo o osnovah planinarjenja 

(o hrani na izletu, oblačilih, planinskih 

poteh, o naravi, vremenu, peli 

planinske pesmi, vodili dnevnik…). 

 Predvsem pa se bomo družili in 

razmigali na skupnih izletih. 

 Vtise iz izletov bomo objavili na 

šolskem panoju, v šolskem časopisu in 

na internetni strani.  



 

               Komu je namenjen? 

 

 Krožek je namenjen  učencem  2. in 3. 

triade NIS in strejšim učencem PP šole 

Dečkove, ki gredo radi v naravo in se 

radi družijo.  

 

 Na izlete boste,  kadar bo izlet med 

vikendom,  lahko učenci s seboj vzeli 

tudi starše ali druge sorodnike.  

 

 

Kam bomo šli? 

 

 Izleti bodo v bližnjo okolico Ljubljane 

in sredogorje v širši okolici.  O tem kam 

gremo, boste sproti obveščeni.  

 Dobrodošli so tudi vaši predlogi.  

 

 

 

 

 

 

Kako bomo  prišli do izhodišča ture? 

 

 Na vem načinov in odvisno od izleta. 

           Šli bomo bodisi: 

 S sredstvi javnega potniškega prometa; 

 S šolskim kombijem; 

 Z osebnimi avtomobili. 

 

Kako se vrneš domov? 

 

 Če sem samostojen, po končanem izletu 

domov oddidem sam (o tem se 

mentorica dogovori s starši). 

 Pred šolo me ob dogovorjenem času 

pridejo iskat starši  (mentorica jih s 

sms-jem obvesti, kdaj bomo pred šolo). 

 

Kako se na izlet prijaviš? 

 

 Tako, da izpolniš prijavnico, ki je na 

vabilu in jo pravočasno, do roka, ki je 

napisan na vabilu, vrneš mentorici ali 

razredničarki.  

 

 

 

 

Kdo bo vodil krožek? 

 Krožek bom vodila mentorica 

planinskega krožka Barbara Jerina 

 (za inf dosegljiva na 

barbara.jerina@guest.arnes.si). 

 Na izletih pa nas bo spremljala tudi 

Alenka Grmek Vidic, Vida Alauf in 

/ali Jana Konda.  

 Če bo izlet v soboto,  pa so na izlet 

vabljeni tudi starši. 


