ŠPORTNI DAN, POHOD PO JURČIČEVI POTI,
SOBOTA, 5. 3. 2016

Zbirno mesto: VIŠNJA GORA, pri železniški postaji
PREVOZI
Vsi dijaki sporočite razrednikom, kako boste prišli v Višnjo Goro:
- iz smeri Ivančna Gorica pride vlak v Višnjo Goro vlak ob 7.25,
- iz smeri Grosuplje pride vlak ob 8.18,
- prevoznik Jaklič vozi ta dan enkrat, tako da bo v Ivančni Gorici okoli pol osmih
(odloži maturante) in pelje (pohodnike) potem naprej do Višnje Gore.
- Organiziran je prevoz LPP iz Dobrepolja, odhod ob 6.20 do Ivančne Gorice in
šole. Pohodniki na avtobusni postaji Iv. Gorica vstopijo na avtobus prevoznika
Jakliča in se peljejo do Višnje Gore.
Prevoznik Jaklič bo vozil tudi domov in sicer odpelje ob 12.40 izpred šole, ustavi pa ob
12.50 še v Ivančni Gorici na postaji.
LPP za Dobrepolje odpelje ob 13.00 iz postaje v Ivančni Gorici.
Vsi pohodniki se iz Muljave do Ivančne Gorice peljete brezplačno z avtobusi, ki jih je
najel organizator pohoda. Da ste dijaki naše šole, potrdite z dijaško izkaznico. Za prevoz
iz Ivančne Gorice domov pa poskrbite sami, oziroma se peljete s šolskim avtobusom
Jaklič ali LPP, kot je navedeno zgoraj.

MALICA
Ker gre za običajen delovni dan bo organizirana malica za vse, ki so prijavljeni na malico. Za
pohodnike in smučarje bomo lanč pakete razdelili v petek, 4. 3. 2016, reditelj jih gre iskat v
kuhinjo po koncu 5. ure (ob 12.30). Če kdo ne želi malice za ta dan, se bo pač po znanem
postopku na spletu PRAVOČASNO!! (torej do četrtka do 8.00) odjavil od malice.

POHODNIKI
ŠTART za pohod TAKOJ PO PRIHODU VLAKA OZ.
AVTOBUSA IZ SMERI IV. GORICA OZ. IZ GROSUPLJA
I.SKUPINA ŠTARTA OKROG 7.30, takoj po prihodu v Višnjo Goro. Dijaki se bodo v
Višnji Gori javili svojim učiteljem spremljevalcem in nato pot prehodili skupaj, organizirano,
preko Polževega do Muljave. Razdelitev dijakov v skupine in dodelitev nadzornih učiteljev
pripravi vodja športnega dne.
Dijaki se bodo evidentirali še na Polževem in na Muljavi. Odhod iz Muljave v Ivančno Gorico
po 11.30 z organiziranimi prevozi za pohodnike.
Dijaki športnega dne ne morejo realizirati s pohodom s starši, ampak morajo pohod
izvesti organizirano, v skupini, skupaj s svojimi sošolci in profesorji.
Dijaki naj se za športni dan primerno oblečejo in obujejo, v primeru slabšega vremena naj
vzamejo tudi rezervno oblačilo in obutev. S sabo imajo seveda malico (lanč pakete).

Opozarjamo na spoštovanje določil šolskega reda. POSEBEJ OPOZARJAMO, DA
ZARADI MOKREGA TERENA NE UPORABLJATE RAZNIH BLIŽNJIC ČEZ
GOZDOVE, HODITE LE PO UREJENIH, OZNAČENIH POTEH.

Vodji pohoda: Marina Strnad, Franci Pajk
RAZRED

2a

SPREMLJEVALEC
Marina Strnad
(priimki A – P)

2b

Boris Osolnik
(priimki A – P)

Anton Brčan
Majda Simonič

2d
3a

(priimki A – P)

3b

Breda Kramar
(priimki A – S)

SPREMLJEVALEC

Marjeta Šlajpah
Godec - preostali
Marjeta Šlajpah
Godec - preostali
Irena Mori preostali
Irena Mori preostali

SPREMLJEVALEC

opombe

Franci Pajk
za dijake iz
smeri Grosuplje 3 smučarji
10
smučarjev

Jožica Strmole

3d

POMEMBNO:

 učitelji bodite v Višnji gori na železniški postaji ob 7.15, upoštevajte,
da bo gost promet,


vsi spremljevalci imejte s sabo sezname dijakov, nekaj obližev in pomembne
telefonske številke

VSI DIJAKI, KI PRIDETE V VIŠNJO GORO IZ SMERI GROSUPLJE, TO
NAJPOZNEJE DO SREDE SPOROČITE SVOJIM PROFESORJEM ŠPORTNE
VZGOJE oz. M. STRNAD.

POHOD, ŠTART za drugo skupino dijakov, ob 8.20:
(po prihodu vlaka iz Grosuplja), spremljevalec Franci Pajk.
Vsi nastopajoči na prireditvi na Muljavi o tem do ČETRTKA obvestite vodjo pohoda,
Marino Strnad.

Smučarji se zberejo za odhod na avtobusni postaji v
Ivančni Gorici ob 7.00, se odpeljejo proti Krvavcu in že
imajo potrebna navodila.
Aktiv učiteljev športne vzgoje

