
     Planinska skupina  OŠ Vojke Šmuc Izola vabi na : 

 

SPOZNAVNI POHOD za učence 1.-5. razreda  

v soboto, 3.10.2020 
 

 

 Kam?  

Po eni od sprehajalnih krožnih poti do Strunjana in nazaj. 

 

 Kdaj?  

V soboto, 26.9.2020,  ob 8.30 pred OŠ Vojke Šmuc ob Prešernovi cesti. 

Predviden povratek okrog 12. 30. V primeru dežja pohod odpade, o čemer vas 

obvestimo s sporočilom. 

 

 Kaj potrebujemo za pohod?  

Ustrezno pohodniško obutev (superge z nedrsečim podplatom) in vremenu 

primerna oblačila (ne pozabite na kapo ob močnem soncu ter vetrovko v primeru 

slabega vremena). V nahrbtniku naj bo še malica (sendvič, sadje, žitna ploščica, 

oreščki ipd., nesladka pijača v plastenki ali čutarici). Ostale sladkarije in 

prigrizki naj ostanejo doma. 
 

 Kako se prijavimo za pohod? 

Prijave oddajte do četrtka, 1.10., svoji razredničarki ali mentorici planinske 

skupine Mateji Tomažič, 5.c,  ali po e-pošti: mateja.tomazic1@guest.arnes.si, 

telefonu v popoldanskem času (031 840 991), kjer lahko dobite tudi dodatne 

informacije. Na pohod sprejmemo prvih 30 prijavljenih. 

Če želite prejemati vabila za naslednje pohode (četudi ne greste na prvega), 

prosim, izpolnite prijavo na naslednji strani. 

 

 

PRIJAVNICA – spoznavni pohod-------------------------------------------------- 

 

IME IN PRIIMEK UČENCA, razred :___________________________  

 

Kontaktna telefonska številka: _______________ 

 

Podpis enega od staršev:  
 

mailto:mateja.tomazic1@guest.arnes.si


  

 

PLANINSKA SKUPINA 

 

Na šoli deluje planinska skupina, ki organizira mesečne pohode (običajno sobota 

ali nedelja). Otrok ni potrebno vpisovati v planinsko skupino, ampak ga prijavite 

na posamezen izlet. 

Pred vsakim pohodom mentorici pripraviva vabilo, ki ga obesiva na pano pred 

učilnicami in pustiva 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 Izola. Z novim koledarskim 

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

dobijo dnevnik z nalepko in lahko koristijo ugodnosti članstva v PZS tudi ob 

aktivnostih izven šole. Članstvo v PD ni pogoj za obiskovanje izletov v okviru šole. 

 

Vabljeni! 

Mentorici planinske skupine 

Mateja Tomažič, 

Barbara Makuc 
 

 

 

 

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

 

 

 

Starši učenca __________________________________ ,  iz ______ 

razreda  prosimo, da vabila za izlete planinske skupine v šolskem letu 2020/21 

pošiljate na  e-naslov : ______________________________________ 

 

 

Podpis staršev: 

 

 


