
PLANINSKI KROŽEK 

vabi v soboto, 12.3.2016 na planinski pohod na 

RAVNO GORO (694 m, HRVAŠKA). 
PRIMERNOST: od 1-9. razreda, za starše, sorodnike 

ZAHTEVNOST: lahka označena pot  

URNIK POHODA: Pohodniki se zberemo ob 8.00 uri na 

Selah, ob 8.15 pa pred trgovino Žerak na Vidmu, od 

koder se bomo z avtobusom odpeljali do Cvetlina na 

Hrvaškem. Vrnitev med 13. in 14. uro. 

SMER POHODA:   

Iz Cvetlina se bomo po asfaltni cesti podali navzgor do znamenitih skal Velikih Pečin, na vrhu katerih 

stoji križ. Od tu bomo nadaljevali po markirani gozdni poti proti vrhu do planinske koče  Pusti duh 

(694m ), kjer bomo imeli postanek za malico. Nato se bomo odpravili do cerkvice Sv. Trije kralji in še 

naprej do druge planinske koče – Filivčevega doma. Iz vrha je ob jasnem vremenu lep razgled na 

najvišje vrhove na hrvaški in slovenski strani vse tja do Kamniško-savinjskih Alp. 

ČAS HOJE: okrog 3 ure 

KAJ POTREBUJEMO ZA IZLET: 

 OBVEZNO VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT!!! 

 primerno obutev (planinski čevlji) in oblačila,   

 nahrbtnik, hrano in pijačo (možnost obroka tudi na planinski koči) 

 dnevnik Mladega planinca ali Cici planinec (dobiš ob plačani članarini) 

 Naših izletov se lahko udeležite samo s plačanim zavarovanjem (v okviru članarine PD Naveze) 

 Izlet vodijo vodniki PZS in PD Naveze. 

CENA PREVOZA: 7 €                                  VABLJENI! 

          --------------------------------------------------------------------------------------- 

        PRIJAVNICA ZA PLANINSKI IZLET (Prijavnico in denar oddaj do petka, 4.3.2016) 

S podpisom potrjujem, da se moj otrok __________________________________________, 

učenec/učenka _______. razreda udeleži planinskega pohoda na Ravno goro, ki bo potekal v soboto, 

12.3.2016 v okviru Planinskega krožka OŠ Videm in Planinskega društva Naveza. 

Osnovnošolski otroci se lahko udeležijo izleta s plačano letno članarino PZS oz. PD Naveza (7€ - velja od 

januarja 2016 do konca januarja 2017), v okviru katere so na pohodnih zavarovani. Ostale starejše osebe 

(starši, sorodniki) plačajo samo prevoz.   

Na izlet dodatno prijavljam še: 

________________________________________________________________________________ 

Datum: _____________                Podpis starša: _________________________________ 

Telefonska št. staršev: ___________________________________ 


