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V   S O B O T O ,  14.   J A N U A R J A  2023 
  

Mladinski odsek Pohodniškega društva Novo mesto vabi VSE, še posebej pa mlade ljubitelje  

pohodništva, na prvi pohod mladinskega odseka v letu 2023. Odpravili se bomo z vlakom do Mirne Peči 

in se peš vrnili v Novo mesto. Našo dejavnost podpira Mestna občina Novo mesto.  

ODHOD Dobimo se  na železniški postaji Bršljin ob 6.20. Bodite točni, saj vlak ne čaka. Z rednim 

vlakom se bomo odpeljali do Mirne Peči.   

TURA  Naša pot se bo začela v Mirni Peči na železniški postaji, kamor se bomo pripeljali z 

vlakom. Po blagem vzponu se bomo dvignili do krožišča pri avtocesti in pot nadaljevali 

ob avtocesti,  do pokritega vkopa na Karteljevem, kjer bomo zavili na Rudolfovo pot in 

šli po njej do Daljnega Vrha. Pred Daljnim Vrhom bomo zavili levo proti Kamencam. 

Na Kamencah se bomo ustavili pri naših gostoljubnih članih – Brezovarjevih. Pri njih 

se boste lahko pogreli, malicali, popili čaj, mogoče še kaj drugega in se prijetno družili. 

Imeli boste tudi možnost plačila članarine PZS za leto 2023. Pot bomo nadaljevali proti 

Bršljinu, do železniške postaje Bršljin. Hoje s postanki bo za 4 do 5 ur in jo bomo 

prilagodili udeležencem. 

  

POVRATEK Na železniško postajo v Bršljinu se bomo vrnili med 13. in 14. uro.   

  

OPREMA  
Potrebovali boste primerna oblačila glede na vreme in dobro obutev - planinske čevlje.  

Zaželena je baterijska svetilka, saj bomo s hojo pričeli še preden se bo zdanilo.  

HRANA  
Hrana in pijača bosta tokrat morala biti iz nahrbtnika.  

CENA Otroci: člani 1€, nečlani 2€. 

Odrasli: člani 2€, nečlani 3€. Članarino za leto 2023 boste lahko poravnali na pohodu.   

 

PRIJAVE           

 

  
Na spletnem zavihku planinskega krožka – Prijavni obrazec.  

  Najkasneje do srede, 11. 1. 2023.  

 

VODENJE  

 

 

Turo bomo vodili vodniki PZS. Vodji pa bosta Majda in Tone Markovič   
 

PLANINSKI POZDRAV, VIDIMO SE 14. JANUARJA 2023. 
 

 Razpis pripravil: Tone Markovič 

 

POJDIMO SKUPAJ VARNO V GORE. 

http://www.650nm.si/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqEvlxmBo1nvGB8n2eEIfFby2gwplZfdOTXYRDnV5bU5xHg/viewform

