
Mentorji planinskih skupin, vodniki in ostali,  
ki delate z mladimi planinci, vabimo vas na 

Tema sedmega srečanja:  

Geocaching - novodobno iskanje skritih zakladov 

Prijave in info: irena.mucibabic@gmail.com 
Ob prijavi navedite: ime, priimek in PD / vrtec, OŠ od koder prihajate ter e-naslov. 

 

Telefonski številki za "klic v sili": Emil Pevec (031 570 533), Irena Mučibabić (031 562 092) 

KDAJ?  
V soboto, 24. novembra 2012, ob 9.00. Zaključili bomo predvidoma do 16.00. 

 

KJE? 
V Trzinu, v dvorani Marjance Ručigaj v Centru Ivana Hribarja 

(Center družbenih dejavnosti) na Ljubljanski 11 f (za bloki). 
 

PRISPEVEK: 
O EUR + vreča dobre volje 

Za prigrizek (sendvič, sadje, sok, ...) bo poskrbljeno 

IIzmenjavo zmenjavo 
ZZanimivih animivih   
IIdej dej  

za delo za delo   
z mladimi z mladimi 

planinciplaninci 

Geocaching je novodobni lov za skritim zakladom, kjer lahko vsakdo najde nekaj zase. Primeren je za vse 
starosti in združljiv skorajda z vsemi prostočasnimi dejavnostmi. Na tokratnem IZI-ju boste lahko to igro bolje 
spoznali tudi vi ter v skupinskem duhu celo poiskali svoj prvi zakladek (enega izmed več kot 2000 postavljenimi 
zakladki v Sloveniji).  
 
S seboj imejte: 

• primerna oblačila in obutev (iskanje vas lahko zanese v manj urbane dele Trzina),  
• mp3 predvajalnik (s pripadajočimi kabli, da lahko prenesemo mp3 datoteke), 
• GPS napravo (v skrajni sili je tudi tista iz avtomobila dobra) ali pametni telefon (npr. Android), 
• knjigo za menjavo (tako, ki ste jo že prebrali in je ne potrebujete več), 
• kakšen list papirja in svinčnik. 

 
Nimate pametnega telefona, GPS naprave ali mp3 predvajalnika? Ni problema! Na IZI-ju se bomo razdelili v 
skupine, vsaka skupina pa potrebuje vsaj eno napravo. 
Če napravo imate, ne pozabite na pripadajoče kable, da bomo lahko prenesli datoteke.  
 
Da se bomo na lov podali primerno podučeni, bosta poskrbela Tomaž Kocman in Staša Matjaž iz MO PD 
Onger Trzin. 

Čaka nas zanimiv dan. Tudi vstop na IZI bo tokrat svojevrsten izziv. Pustite se presenetiti. Se vidimo! 


