
MO PD Gorje - Planinski krožek OŠ Gorje in 
MO PD Bled - Planinski krožek OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled 

 

JESENSKI tabor na ZELENICI  11., 12. in 13. november 2022 
 

ODHOD: petek, 11. 11. 2022 – 15.15 izpred OŠ Bled;    15.30 izpred OŠ Gorje 
POVRATEK: nedelja, 13. 11. 2022 -  15.45( Bled)  in 16.00( Gorje ) 
 

OBLEKA IN OBUTEV: 
Dobra planinska obutev, velur ali topla jopica, lahka bundica, pohodne hlače, 
nepremočljiva vetrovka ali pelerina, kapa, rokavice, spodnje perilo x 2, kratka majica x 
2,  majica dolgi rokav ali smučarsko perilo, žabe ali smučarsko perilo, nogavice x 2, 
pulover, pajkice, copati za v kočo, toaletna torbica (krtačka za zobe, milo, glavnik), 
srednja brisača. 
 

OPREMA: Nahrbtnik (namenjen pohodom) termoska ali bidon, čelna svetilka…. 
Vse obroke imamo v koči. Lahko pa imaš s seboj frutabele, jabolka, mandarine… 

Do koče nam bodo prtljago pripeljali in je lahko v torbi, potovalki. 
 
OKVIRNI PROGRAM: 

Petek – 11.11. 2022 
ODHOD AVTOBUSA 
15.15 BLED 
15.30 GORJE   
 

16.15 prihod na Ljubelj in  
pohod do koče na Zelenici 
18.15 namestitev v koči in 
sprehod po okolici doma 
19.00 večerja 
20.00 planinska šola, družabne igre,  
nočni pohod 
21.00  - 22.00 spanje 

Sobota – 12. 11. 2022 
(Dolžina pohoda bo odvisna od sposobnosti 
udeležencev in vremena ) 
 
8.00 zajtrk 
8.30 pohod proti Vrtači in  
Srednemu vrhu  
14.00  kosilo in počitek 
15.15 orientacijski pohod 
19.00 večerja 
20.00 planinska šola, družabne igre 
21.00 – 22.00 spanje 

Nedelja – 13. 11. 2022 
  
8.00 zajtrk 
8.30 pohod skozi dolino Suhega Rušja  
          na sedlo Žleb 
13.30 kosilo 
14.00 odhod proti domu 
PRIHOD  pred šolo                                   
15.45. BLED  
16.00 GORJE  
  

                             

Nujno potrebuješ zdravstveno izkaznico in osebni dokument. 
V koči boš poravnal tvoj prispevek za tabor (27EUR ), zato imej denar s seboj. Drugi del plačila 
bo prispevalo PD Bled. 
 
Vodje tabora in spremljevalci: 
 OŠ GORJE : JERCA ŠOLAR RIHTAR, (tel. Št. Za nujne inf. 041 433 723), MAJA TAVČAR KARLIN  
 OŠ BLED:  ALENKA B. DEMŠAR, BERNARDKA BERNARD  ( telefonska za nujne inf. 031 344168 )    


