
RAP – MLADI PLANINCI

NOVEMBRSKI POHODI NAŠIH PLANINK IN PLANINCEV 
SKUPAJ S STARŠI

Še vedno smo v epidemiji korona virusa.  
Novembrski pohod so učenci in učenke  
opravili v okviru družine. 
Izbrali so si zanimive poti, tako po dolžini 
in času.
Pa poglejte kam so se odpravili.

Mentorici Katja Štern in Janja Čebulj



BOR GRABNER 
Z BRATCEM IN 
STARŠI SMO SE 
ODPRAVILI NA
ŠTEHARNIKOV VRH.



IGNAC KRČMAR 
NA  POHOD SEM POVABIL SVOJO SESTRICO REGINO IN BRATCA MATIJA IN MAMO KATARINO. 
HODILI SMO OKROG DVE URI. NA VRHU SMO SE ŠE POIGRALI, POPILI TOPEL ČAJ IN POJEDLI SADNO 
MALICO. NA POTI SMO VADILI MATEMATIKO... JE ENAKO KOT... .TO POT RADI PREHODIMO VSAJ 
ENKRAT NA TEDEN. UPAM, DA SE ČIMPREJ VIDIMO. 



LAMIJA  MUJEZINOVIĆ
S straši in sestrico smo bili  na 
Ivarčkem jezeru. V Dnevnik  
Mladi planinec  sem napisala  o 
tem pohodu.
Res smo uživali, tudi sestrica.



MAJ VODA
Z mamo sva se odpravila na 
Prežihovino.



ŽIGA IN MATIC KUŠEJ
V nedeljo smo se odpravili na 

daljši pohod na Brinjevo goro. 

Pot je bila zabavna, saj smo se v 

toplem sončnem dnevu poleg 

hoje zabavali na različne druge 

načine. Med potjo smo se hecali, 

iskali jesenske liste, plodove,... 

Ko smo prišli do cilja smo si 

privoščili skodelico toplega čaja 

in pojedli piškote za energijo. 

Ko smo se vrnili domov sva bila 

zelo ponosna na današnji 

pohod. O pohodu sva 

pripovedovala tudi babici in 

dedku. 

Skratka bilo je res LEPO. 



BRINA 
MERKAČ 

S starši in bratom 
smo se dvakrat 
odpravili na Uršljo 
goro. Občudovali 
smo sončni vzhod. 
To je bil moj drugi 
sončni vzhod na 
Uršlji gori.



NEŽA KAŠMAN
Ker je bil čudovit jesenski dan smo se odločili, da si privoščimo malo daljši pohod in tako v celoti izkoristimo 

sončne žarke. Izbrali smo pot, ki se je začela pri naši hiši in tudi tukaj končala.  Relacija poti: Tolsti vrh -

Koroški Selovec - Brdinje - Tolsti vrh.  Prehodili smo skoraj 13 km.   



MAJ PROSENC
V nedeljo, 22.11. 2020, smo se družinsko odpravili na našo 
priljubljeno pot  iz Čečovja skozi pravljični gozd do domačije 
Prežih in naprej do klopce, kjer smo imeli postanek za 
okrepčilo. Pot smo nadaljevali po gozdu do Šanc, kjer smo 
zavili nazaj proti domu. 



SARA REZAR

Ker je bil vikend 

prekrasen in zelo 

sončen, smo ga 

izkoristili za pohod 

na vrh Strojne, 

Pokržnikov vrh. 



ŽIGA ABRAHAM

S starši in bratom smo se 
odpravili na Uršljo goro.



Zbrala in uredila Janja Čebulj 
december 2020


