
Planinsko društvo Piran, Belokriška cesta 56, 6320 Portorož;  
 Matična številka: 1720066; davčna številka: 90098161 

v  sodelovanju z OŠ IVANA BABIČA-JAGRA MAREZIGE, OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA in PŠ KORTE, OŠ LIVADE ter OŠ ŠKOFIJE 

 

    Vabi  

        na pohod po krožni POTI ZA SRCE 

     v soboto, 16. septembra 2017 

 

Nova planinska sezona je tu. Na uvodni pohod tokrat vabimo mlade pohodnike kot tudi starše.  
 

Kdaj?  V soboto, 16. 9. 2017. Dobimo se ob 8.45 v Marezigah na razgledni ploščadi (to je v centru 
vasi blizu spomenika oz. nasproti gostilne). Parkirajte na velikem parkirišču desno pred gostilno.  

 
Potepali se bomo okoli 4 ure. Teren bo razgiban, pot po 
potekala po stezah in kolovozih, po gozdu, ob potoku, 
ob Vanganelskem jezeru, mimo vinogradov in 
oljčnikov itd. Sledili bomo modro-rdečim oznakam v 

obliki srca. Z vami bomo mentorice planinskih 
krožkov in drugi člani PD Piran. 
Pohod bomo zaključili pred Osnovno šolo Ivana 

Babiča-Jagra Marezige, kjer nas bo čakal kuhar Bojan z 
bobiči. Ko se bomo okrepčali in še malo podružili, se 
bomo odpravili v center vasi do avtomobilov in 
domov.  
 

Kakšno opremo potrebujemo? Zaželeni so pohodniški čevlji, v kolikor bo vreme suho imate 
lahko teniske z neravnim podplatom. Oblačila naj bodo v več plasteh, primerno vremenu; imejte s 
seboj vetrovko ali pelerino. V nahrbtniku naj bodo še malica (sendvič), pijača (1.5l vode, čaja ali 
cedevite) in »železna rezerva« (npr. suho sadje, čokolada, žitna rezina), planinski dnevnik, če ga 
imate in kemični svičnik.  
 

IZPOLNJENE PRIJAVE  ZBIRAM mentorica Mateja Tomažič  DO SREDE, 13.9.,  v učilnici 3.a 

(št.5) ali  na mateja.tomazic1@guest.arnes.si  

 
 
  
.......PRIJAVNICA POT ZA SRCE, 16.9.2017 ……………………………………..……………………… 
 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA, RAZRED:__________________________________ 
 
ŠTEVILO ODRASLIH : _____________________ 
 
KONTAKTNA ŠTEVILKA:________________________ 
 
PODPIS STARŠEV OZ. SKRBNIKOV:______________________________ 
 
 
 

mailto:mateja.tomazic1@g


PLANINSKA SKUPINA 

 

Na šoli deluje planinska skupina za učence od 1. do 6. razreda, ki organizira 

mesečne pohode (običajno sobota ali nedelja). Otrok ni potrebno vpisovati v 

planinsko skupino, ampak ga prijavite na posamezen izlet. 

Pred vsakim pohodom mentorica pripravi vabilo, ki ga obesi na pano pred 

učilnicami in pusti nekaj vabil razredničarkam. Starši, ki želijo otroka prijaviti 

na pohod, pri razredničarki ali mentorici dobijo prijavnico in otroka prijavijo, 

lahko pa vabila dobivate tudi na vaš elektronski naslov. Vabila najdete tudi 

na spletni strani šole, lahko jih natisnete in prinesete prijavnico v šolo. 

Prijavnice učenci prinesejo mentorici, prvošolci jih lahko oddajo razredničarki. 

Otroci gredo na pohode praviloma brez staršev, na nekatere pohode pa vabimo 

tudi starše. Udeležba na pohodih je brezplačna, razen takrat, ko je potrebno 

plačilo prevoza. Prevoz se plača ob prijavi.  

 

Skupina deluje v povezavi s  Planinskim društvom Piran. Z novim koledarskim 

letom povabimo člane planinskih skupin k včlanitvi v društvo. Ob tem otroci 

dobijo dnevnik z markico in lahko koristijo ugodnosti članstva v PZS. Članstvo v 

PD ni pogoj za obiskovanje izletov v okviru šole. 

 

Vabljeni! 

Mentorici planinske skupine 

Mateja Tomažič, 

Barbara Makuc 
 

 

 

 

------------------------- Prijava za pošiljanje vabil --------------------------------------- 

 

 

Spodaj podpisani starši učenca _______________________  

prosimo, da vabila za izlete planinske skupine v šolskem letu 2017/18 pošiljate na  e-naslov : 

______________________________________ 

 

 

Podpis staršev:  
 


