
ŠPORTNI DAN, POHOD PO JURČIČEVI POTI, SOBOTA, 1. 3. 2014 

 

Zbirno mesto: VIŠNJA GORA 
Vodja pohoda: Marina Strnad  

 
 
RAZRED SPREMLJEVALEC SPREMLJEVALEC SPREMLJEVALEC opombe 

2a Nada Radoš (po 

abecedi vključno ) 

Darko Pandur 

(preostali dijaki)   

2b Jože Nosan (po 

abecedi vključno ) 

Anja Šmajdek 

(preostali dijaki) 

  

2d Anton Brčan (po 

abecedi vključno S) 

Boris Osolnik 

(preostali dijaki) 

  

3a Vida Hočevar (po 

abecedi vključno Z) 

Marina Strnad 

(preostali dijaki) 

  

3b Marjeta Šlajpah 

Godec (po abecedi 

vključno L) 

Simon Bregar  

(preostali dijaki) 

  

3d Breda Kramar (po 

abecedi vključno P) 

 

Marina Strnad 

(preostali dijaki) 

 

  

1A  Darko Pandur 

Anja Šmajdek 

  
1B, D  Boris Osolnik  

Simon Bregar 

  
 

POHOD: Učitelj za drugo skupino dijakov, ki štarta 8.20: 

Franci Pajk 
 

Druge zadolžitve: 
Vesna Celarc – mentorica predstave in nastopajočih na Muljavi 

 

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.  



OBVESTILO 
 

V soboto, 1. 3. 2014, je delovni dan za vse dijake drugih, tretjih in četrtih letnikov in sicer 

nadomeščamo torek, 24.12.2013. Dijaki prvih letnikov so ta dan že nadomestili. Za dijake 

drugih letnikov bomo organizirali pohod po Jurčičevi poti, za dijake tretjih letnikov 

pohod po Jurčičevi poti, dijaki četrtih letnikov pa imajo v soboto, 1. 3. 2014, 

predmaturitetne teste. 

 

Športni dan je za dijake drugih in tretjih letnikov obvezen. Vsi dijaki, ki pridete v Višnjo 

Goro iz smeri Grosuplje, to najpozneje do srede sporočite svojim profesorjem športne 

vzgoje. 

 

Za ta dan ne bo organiziranega šolskega avtobusnega prevoza. 

 

Start športnega dne – POHOD - bo v Višnji Gori, takoj po prihodu vlakov (7.25 iz smeri 

Novo mesto, 8.18 iz smeri Ljubljana). Dijaki se bodo v Višnji Gori javili svojim učiteljem 

spremljevalcem in nato pot prehodili skupaj, organizirano, preko Polževega do Muljave. 

Dijaki se bodo evidentirali tudi na Polževem in na Muljavi. Odhod iz Muljave domov si dijaki 

organizirajo sami in sicer po zaključku pohoda, predvidoma ob 11.30. Dijaki športnega dne ne 

morejo realizirati s pohodom s starši, ampak morajo pohod izvesti organizirano, v skupini, 

skupaj s svojimi sošolci in profesorji. 

 

Vsi nastopajoči na prireditvi na Muljavi o tem do srede obvestite vodjo pohoda, Marino 

Strnad. 

 

Opozarjamo na spoštovanje določil šolskega reda. POSEBEJ OPOZARJAMO, DA 

ZARADI MOŽNIH POSLEDIC ŽLEDOLOMA NE UPORABLJATE RAZNIH 

BLIŽNJIC ČEZ GOZDOVE, HODITE PO UREJENIH, OZNAČENIH POTEH. 

 

Dijaki se za športni dan primerno oblecite in obujte, v primeru slabšega vremena imejte tudi 

rezervno oblačilo in obutev. Vsi dijaki sami poskrbite za malico na tem pohodu. 

 

Vsi odsotni dijaki, ki za ta dan ne bodo imeli zdravniškega opravičila, bodo manjkajočo 

športno aktivnost, pohod po Jurčičevi poti, opravili v eni naslednjih delovnih sobot. 

 

 

 

Ravnatelj: 

Milan Jevnikar, prof. 

 

 


