
ŠPORTNI DAN   
Torek, 24. september 2019 

 

1.LETNIK 

 1.AZ  (28 ), 1.BZ (27 ) , 1.AB(15) 
   
Trstelj   
 

 
 

Vodja skupine: Jan Jelen 
 
Avtobus 1: 1.AZ, 1.AB      
Spremljevalki: Daša C. Stepančič, Sonja Žežlina 

 
Avtobus 2: 1.BZ 

Spremljevalki: Marjeta Kragelj, Tjaša Šapla 

     
Odhod                            : ob 8.00 z avtobusne postaje Nova Gorica  
Prihod v Novo Gorico :  predvidoma ob 14.00 

Predvidena cena prevoza : 8 € (plačljivo po položnici) 
Trajanje pohoda           : 3 – 4 ure 

Obvezna oprema:   
 Udobna in topla športna oblačila (v nahrbtniku naj bosta tudi rezervna majica in 

vetrovka)   
 pohodna obutev 

 malica  
 

Na športnem dnevu  je  prepovedano  kajenje in pitje alkoholnih pijač. 

 

 

 

 

 

 



 1.GA  (23)   
 

Kozlov rob -  Tolminska korita – Tolmin 

 

 
 

Spremljevalki: Ksenija Ferjančič, Irena Rutar in vodič 

Odhod                            : ob 7.45 z avtobusne postaje Nova Gorica                       
Trajanje pohoda           :  4 – 5 ur 
Prihod v Novo Gorico:  okoli 14.00 
Predvideni stroški     : 20 € (10 € prevoz, 5 € vodenje, 5 € vstopnina v Tolminska korita) 
plačljivo po položnici. 
 

Obvezna oprema:   
 Udobna in topla oblačila (v nahrbtniku naj bodo tudi rezervna majica, nogavice in 

vetrovka)   
 pohodna obutev 

 malica, dovolj tekočine 

 

Na športnem dnevu  je  prepovedano  kajenje in pitje alkoholnih pijač. 

 

2.LETNIK 

 2.GA (19)         
 

»Kobariška zgodovinska pot« s podaljškom po «Soški poti« 

 

Spremljevalki: Tanja Ožbolt, Mirijam Pirc  in vodič 



Odhod                            : ob 7.45 z avtobusne postaje Nova Gorica  
Dijaki boste lahko vstopali na vmesnih postajah med NG in Tolminom (obvestite 
spremljevalce). 
 

Prihod v Novo Gorico :  predvidoma ob 14.00 

Predvideni stroški        : 18 € (prevoz 10 €, vodenje 5 € , vstopnina k slapu Kozjak 3 €) - 
plačljivo po položnici) 
Trajanje pohoda           : 4 – 5 ur 
Obvezna oprema:   

 udobna in topla športna oblačila (v nahrbtniku naj bosta tudi rezervna majica in 
vetrovka)   

 pohodna obutev 

 malica, dovolj tekočine 

 

Na športnem dnevu  je  prepovedano  kajenje in pitje alkoholnih pijač. 

 

 2.AZ  (20), 2.BZ (18 )    
         

 Opatje selo - Kremenjak 
 

Vodja poti : Mitja Trošt 
Spremljevalke: Karmen Kete, Barbara Sitar, Nives K.Benedetič 
 

Odhod                            : ob 8.00 z avtobusne postaje Nova Gorica   
Prihod v Novo Gorico:  predvidoma ob 14.00 

Predvideni stroški:       : prevoz 5 € (plačilo po položnici) 
Trajanje pohoda            : 3 - 4 ure 

 

Obvezna oprema:   
 udobna športna oblačila (v nahrbtniku naj bosta tudi rezervna majica in vetrovka)   
 pohodna obutev 

 malica 

 

Na športnem dnevu je kajenje in pitje alkoholnih pijač  prepovedano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.LETNIK 

 3.AZ (26), 3.BZ (28)  
 

 Pot miru – Mengore 
 

 

 
 

Vodja poti: Manuela Morvai in vodič 

Spremljevalke:  Mateja Kulot, Tina Gabrijelčič, Vesna Mozetič 
 

Odhod : ob 7.45 z avtobusne postaje Nova Gorica   
Dijaki boste lahko vstopali na vmesnih postajah med NG in Ročinjem (obvestite 
spremljevalce). 
Prihod v Novo Gorico : predvidoma ob 14.00 

Predvideni stroški        : 12€ (prevoz 8 €, vodenje 4 €) - plačilo po položnici 
Trajanje pohoda           :  3,5 ure 

 

Obvezna oprema:   
 Udobna in topla športna oblačila (v nahrbtniku naj bosta tudi rezervna majica in 

vetrovka)   
 pohodna obutev 

 malica, dovolj tekočine  
 

Na športnem dnevu je kajenje in pitje alkoholnih pijač  prepovedano. 

 

 

 

 

 



 

 3.GA (19)   
 

  Grgar - Vodice 

  

Spremljevalca:  Adrijana Špacapan, Karlo Petrovčič 
 

Odhod  : ob 8.00  z avtobusne postaje Nova Gorica  
Prihod v Novo Gorico    : predvidoma ob 14.00 

Predvideni stroški          : prevoz 5 € (plačilo po položnici) 
 

Trajanje pohoda              : 3 - 4 ure 

Obvezna oprema:   
 udobna in topla športna oblačila (v nahrbtniku naj bosta tudi rezervna majica s 

kratkimi in dolgimi rokavi ter vetrovka)   
 pohodna obutev 

 malica, dovolj tekočine (voda) 
 

Na športnem dnevu  je  prepovedano  kajenje in pitje alkoholnih pijač. 
 

 

4.LETNIK 

 4.GA  (25) 
 

 Log pod Mangartom - Kluže 

 

 
 

Spremljevalke :  Petra Kosovel, Mojca Stubelj, Ksenija Vogrinc, Tatjana Močnik 

Odhod: ob 7.30 z AP Nova Gorica 
Dijaki boste lahko vstopali na vmesnih postajah med NG in Kobaridom (obvestite 
spremljevalce). 



 

Prihod v Novo Gorico : okoli 15.00 
Predvideni stroški        : 15,5 € (prevoz 9 €, vodenje 5 €, vstopnina v trdnjavo Kluže 1,5 €) 
plačilo po položnici 
Trajanje pohoda : 4 ure 
 

Obvezna oprema:   
 udobna in topla športna oblačila (v nahrbtniku naj bosta tudi rezervna majica s 

kratkimi in dolgimi rokavi, kapa, rokavice ter vetrovka – za morebitne manjše 
padavine))   

 pohodna obutev 

 malica, dovolj tekočine 

 
Na športnem dnevu je kajenje in pitje alkoholnih pijač prepovedano. 

 

 Dijaki z zdravniškim opravičilom, ki se pohodov ne boste udeležili, boste sodelovali na 
delavnici, ki jo bosta  vodil prof. Dean Horvat in prof. Ksenja Ušaj. 
Dijaki se zberete ob 8.00 pred učilnico B11 

 

     POMEMBNO 

 Dijak, ki najmanj tri dni pred datumom ŠD najavi odsotnost iz opravičljivih razlogov, 
bo plačila stroškov prevoza oproščen. 
 

 

V PRIMERU DEŽJA ŠPORTNI DAN ODPADE. REZERVNI DATUM JE 1.10.2019 
 

OBVESTILO BO OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI ŠOLE. 
 

 

 

 

Želim vam srečno pot in lep dan. 
 

 

 

Ksenija  Vogrinc 

Nova Gorica, 12.9.2019 


