
                                
 
 
 

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

v  sodelovanju z OŠ LIVADE,  OŠ IVANA BABIČA-JAGRA MAREZIGE, OŠ OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE, 
 OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA IN KORTE 

 

 

 
 

Tudi zimski dnevi nam ponujajo lepa doživetja v hribih našega sredogorja, kjer upamo, da bomo 

okusili nekaj snega. Čeprav smo na tem koncu jeseni že bili, je naš cilj tokrat drugačen – za 

starejše učence (5. razred in starejši) Mali Golak (1495m), za mlajše pa Iztokova koča pod 

Golaki (1260 m), kjer se bosta skupini srečali. Če bo kdo od mlajših še imel energije, je možen 

dostop do razglednih točk na grebenu. Za pot z izhodiščem v Predmeji bomo potrebovali 3 - 4 

ure hoje. 

 Kdaj in kje? V nedeljo, 13. 1.,  ob 8.00 na postaji v Izoli (pred OŠ VŠ) ter ob 8.15 

na postaji v Bertokih.  

 Kdaj zaključimo? V Bertokih okrog 16.30 in okrog 16.45 v Izoli. 

 Kaj potrebujemo? Spremljajmo vremensko napoved. Vsekakor pa potrebujemo dobre 

pohodniške čevlje in topla oblačila v več plasteh, pa kapo in rokavice za sneg. Priporočamo 

še gamaše za sneg. Ali smučarske hlače. Obvezno imejte s sabo tudi rezervna oblačila, 

nogavice in čevlje, ki jih bomo pustili na avtobusu. V nahrbtniku naj bodo še dvojna malica, 

pijača (liter nesladkane tekočine v čutarici ali plastenki z zamaškom),  »železna rezerva« 

(npr. sadje ali suho sadje, žitna rezina, čokolada), planinski dnevnik.  

 Cena? Cena pohoda je 13 evrov in vključuje prevoz, vodenje in čaj.  

 Kdor želi, lahko ob tej priliki plača tudi letno članarino PZS, ki znaša 5 evrov. 

Informacije o članstvu najdete na hrbtni strani. 

 

Prijave na pohod sprejemam do četrtka, 10.1., do 14. ure po email-u ali sms-ju. Število mest je 

zaradi avtobusa omejeno. Več informacij dobite na naslovu  tamara.celhar@gmail.com ali na 

številki 031 384 201.  

 

----------------------prijavnica za Golake--------------------------------------------------------------- 

 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA, RAZRED:________________________________________ 

ŠOLA: ____________________________ 

 

KONTAKTNA ŠTEVILKA:________________________ 

 

Podpis staršev: _____________________________________ 

ZIMSKI POHOD NA 

GOLAKE 

v nedeljo, 13.1. 2019 

 



 

 

ČLANSTVO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE 

 

Planinska skupina na naši šoli deluje pod okriljem planinskega društva Piran. To pomeni,   sodelujemo pri 

pripravi in izvedbi izletov, taborov in drugih akcij. 

Z novim koledarskim letom vas vabimo k včlanitvi v planinsko društvo, pri čemer koristite ugodnosti članstva 

(zavarovanje v primeru hudih nezgod, popust pri spanju v kočah in v nekaterih trgovinah ipd.) in obenem 

podpirate delovanje društva. Osnovnošolci z včlanitvijo dobijo tudi Planinski dnevnik (uporablja se ga več let). 

Letna članarina za osnovnošolce znaša 5 €, ob plačilu mentorici posredujete podatke (datum rojstva, naslov, 

kontakt staršev), od mentorice pa dobite dnevnik z znamkico za leto 2019 ali le znamkico, če otrok dnevnik že 

ima. Po prvem vnosu vaših podatkov v portal PZS dobite v podpis še pristopno izjavo, ki jo vrnete mentorici. 

Vaše članstvo je potrjeno, ko vašo pristopno izjavo posredujemo na PZS.  

Če koga zanima družinska članarina, je to potrebno urediti za vse člane hkrati, sicer ne moremo odšteti 

družinskega popusta (20% manj za hkratno včlanitev otroka ter vsaj enega od staršev na istem naslovu).  

Zapleteno, a ni kaj... Hvala za sodelovanje! 

 

 

 

Mentorica 

Tamara Čelhar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želim, da se moj otrok ____________________________________ v letu 2019 včlani v PD Piran.  

 

Podatki otroka 

Datum rojstva: ________________________ 

Naslov : __________________________ 

Kontaktna številka staršev: ________________________________ 

 

 

Podpis staršev: ____________________ 

 

 

 

 

 
 


