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obvezni del interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin 

 

OBVESTILO 

JESENSKI ŠPORTNI DAN 

za dijake Gimnazije in zdravstvene šole 

SREDA, 21. september 2022 

 

Pohodi po poteh spominov  

 

1.AZ, 1.BZ - Kosmačeva učna pot  

(železniška postaja Most na Soči – Kosmačeva domačija)  

 

Vodja poti: Irena Rutar 

Spremljevalci: Karmen Kete, Manuela Morvai, Tjaša Hrovat 

Ferfolja 

Dijaki se zberete na železniški postaji Nova Gorica ob 7.20. Odhod vlaka na Most na Soči je 

ob 7.35. 

Z železniške postaje Most na Soči boste hodili do Slapa ob Idrijci, oziroma do Kosmačeve 

domačije, kjer  bo kustosinja  Tolminskega muzeja predstavila zgodbo  slovenskega pisatelja 

Cirila Kosmača. (prispevek 2€) 

Za pohod se udobno oblecite, obutev naj bo športna. S seboj imejte malico in dovolj 

tekočine. V Novo Gorico se boste vrnili z vlakom, ki odpelje z Mosta na Soči ob 12. 27. 

 

 

1.GA - dijaki bodo imeli pohod po Kosovelovi poti (Sežana-Tomaj) v sklopu dejavnosti na Krasu. 
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3.AZ, 3.BZ - Po Kosovelovi poti  

(Tomaj - Sežana) 

 

Vodja poti: Jan Jelen 

Spremljevalci: Barbara Sitar, Nives Kragelj Benedetič 

Dijaki se zberete na avtobusni postaji Nova Gorica ob 7.50. 

Odhod avtobusa v Tomaj bo ob 8.00.  V Tomaju boste obiskali Kosovelovo domačijo 

(prispevek 2€) in se po ogledu odpravili po Kosovelovi poti do Sežane.  

Za pohod se udobno oblecite, obutev naj bo športna. S seboj imejte malico in dovolj 

tekočine. 

Povratek v Novo Gorico bo predvidoma ob 13.30. 

 

 

1.AB – V Pevmo in na Oslavje (Italija) 

(Nova Gorica – Pevma – Oslavje) 

 

Vodja poti: Tanja Čefarin 

Spremljevalec: Dean Horvat 

Dijaki se zberete pred šolo ob 7.45.  

Za pohod se udobno oblecite, obutev naj bo športna.          

S seboj imejte malico in dovolj tekočine. 

V Novo Gorico se bomo vrnili okrog 13.00. 
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2.AZ, 2.BZ, 2.AB -                                             

Zgodovinska pot na Brestovcu (Italija) 

 

Vodja poti: Sonja Žežlina in Gabrijel Šfiligoj (lokalni 

vodnik) 

Spremljevalci: Katarina Bittner Gerželj, Tina Gabrijelčič, 

Vesna Mozetič Černe 

Dijaki se zberete na avtobusni postaji Nova Gorica ob 7.50. Odhod avtobusa na Vrh (Italija) 

bo ob 8.00. Za pohod se primerno oblecite (dolge hlače, športna in udobna oblačila) in 

obujte pohodne čevlje.  V nahrbtniku imejte malico in dovolj tekočine.  

Prispevek za voden ogled muzeja na prostem in projekcije VR posnetka je 7€. Znesek boste 

poravnali v gotovini. Denar boste zbrali pred odhodom. 

 

Po poti tehniške dediščine in iskanje energetskih točk 

 

3.GA, 4.GA – Fužine – Otliško okno  

(Ajdovščina: Pale – učna pot ob Hublju - Otliško okno – Stara baba – Fužine) 

https://www.vipavskadolina.si/aktivno/pohodnistvo/poti/otlisko-okno 

 

Vodja poti: Mitja Trošt 

Spremljevalci: Mirijam Pirc, Tanja Ožbolt, Mateja Kulot 

 

https://www.vipavskadolina.si/aktivno/pohodnistvo/poti/otlisko-okno
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Dijaki se zberete na avtobusni postaji Nova Gorica ob 8.00. Odhod avtobusa v Ajdovščino 

bo ob 8.10. Za pohod se primerno – športno, udobno - oblecite in obujte pohodne čevlje.  V 

nahrbtniku imejte malico, dovolj tekočine in vetrovko. 

Povratek v Novo Gorico bo predvidoma do 14.00. 

 

Dijaki 2.GA bodo pohod opravili v sklopu dejavnosti v Trenti (14. - 16. 9.) in bodo imeli v 

sredo, 21. 9., pouk. 

 

Plačilo stroškov 

Stroške ekskurzije – avtobusni prevoz in vstopnine boste plačali po položnici. 

Dijaki 2.AZ, 2.BZ in 2. AB bodo prispevek 7€ za vodenje in ogled VR posnetka plačali v 

gotovini.  

 

 

Na športnem dnevu veljajo šolska pravila obnašanja, zato dijaki: 

• upoštevajte navodila spremljevalcev, 

• med pohodom se ne oddaljujete od skupine, 

• ne kadite in ne uživajte alkoholnih pijač, 

• mobilno napravo med pohodom in ostalimi predvidenimi dejavnostmi izključite, 

• poskrbite, da za sabo počistite ostanke embalaže. 

 

Izkoristite ta dan za uživanje v naravi, predvsem pa v druženju s sošolci in učitelji. 

Srečno! 

 

         Športni dan sta pripravila: 

         Tanja Čefarin in Mitja Trošt 


