PLANINSKI IZLET NA SNEŽNIK 1796m
V soboto, 14. 04. 2018, bomo organizirali planinski izlet na Snežnik.
Snežnik je z višino 1796m najvišji vrh v bližnji in daljni okolici, zato je z njega lep razgled po
večjem delu Slovenije in bližnje sosednje Hrvaške. Ob lepem vremenu tako vidimo najvišje
vrhove Gorskega Kotarja in Istre, kjer izstopajo Risnjak in Učka. Na slovensko stran pa prek
prostranih gozdov Notranjske vidimo tudi najvišje vrhove Julijski Alp, Kamniško Savinjskih
Alp in Karavank.
Le nekaj metrov pod vrhom pa se nahaja zavetišče Draga Karolina na Velikem Snežniku.
URNIK:
7.00 - zberemo se na parkirišču nad Osnovo šolo Jurija Dalmatina v Krškem in se z
avtobusom odpeljemo do Planinskega doma Sviščaki,
9.30 – prihod do planinskega doma, malica, priprava na pohod in začetek vzpona na Snežnik,
10.00 – začetek vzpona,
12.00 – prihod na vrh Snežnika,
14.00 – spust do Planinskega doma Sviščaki,
16.00 – odhod z avtobusom nazaj v Krško,
18.30 – prihod v Krško.
Planinski izlet ni zahteven in je namenjen učencem od 1. – 9. razreda.
Na izlet vabim tudi starše in druge ljubitelje planin.
V primeru premalega števila prijav ali slabega vremena bo planinski izlet odpade.
Planinski izlet bomo tokrat organizirali s starejšo skupino Planinskega društva Videm.
OPREMA:
Planinski čevlji, pohodna oblačila, vetrovka, rokavice, kapa.
Rezervna oblačila: majice, trenirka, nogavice, rezervno spodnje perilo.
Priporočam pohodniške palice in dežnik.
Ne pozabite kaj za pod zob in dovolj osvežilnih napitkov.
Prijava sprejemam do četrtka, 12. 04. 2018 na telefon 031663319, el. naslov
anton.zaksek@gmail.com. Prosim, da s prijavo ne zamujate.
Cena avtobusnega prevoza znaša 13€ in jo poravnate na avtobusu.
Prosim, če se prijavite in ne greste na planinski izlet, da me pravočasno obvestite.

Vodja planinskega izleta:
Anton Zakšek
……………………………………………………………………………………………….
PRIJAVNICA ZA PLANINSKI IZLET NA SNEŽNIK
Na izlet se prijavljam…………………………………………………iz ………….razreda.
Spremljali me bodo…………………………………………………………………………..
Telefonska številka staršev…………………………………………………………………….
Podpis staršev……………………………………….

