
SLEDITE QR KODI
DO ŽIGA
Za QR kodami se skrivajo video 
navodila poti, ki jih je že obiskala 
Radovedna soseda in kjer boste v 
planinski koči dobili žig za sodelo-
vanje v nagradni igri. S kamero je 
ujela vsa razpotja in tako 
poskrbela, da se na poti do žiga 
ne izgubite.

Uspelo vam je 
______________________!                      
(vpišite svoje ime in piimek)

Ne pozabite nam posredovati fotografije 
žigov na: https://swiy.co/NagradnaI-
graVHribe

Časa imate do 10. oktobra 2022!

Koča pri Savici

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Koča pri Triglavskih jezerih

Dom na Komni

Triglavski dom na KredariciDom v Kamniški Bistrici

Super ideja za izlet = 
slap Savica + Komna

Iz Kamniške Bistrice 
se povzpnite na 
Kamniško sedlo! 

Kako do Triglavskiih 
jezer?

Tecite po svoj zadnji žig!



ZBIRAJTE ŽIGE IN
ZADENITE NAGRADE

PLANINSKA KNJIŽICA

Sledite potem Radovedne sosede 
in se odpravite na slap Savica, 
Komno, Kamniško Bistrico, Tri-
glavska jezera in Kredarico ter 
zbirajte žige v tej planinski knjiži-
ci. Ko zberete vseh 5 žigov, 
lahko sodelujete v nagradni igri 
za odlične planinske nagrade.

Uspelo vam je 
______________________!                      
(vpišite svoje ime in piimek)

Ne pozabite nam posredovati fotografije 
žigov na: https://swiy.co/NagradnaI-
graVHribe

Časa imate do 10. oktobra 2022!

Radovedna soseda iz M Soseske se je 
odpravila v hribe! V novi oddaji V 
hribe z Radovedno sosedo je za vas s 
kamero ujela vse poti in tako 
poskrbela, da se na njih ne boste 
izgubili. Z izbiro izletov in gorniškimi 
nasveti pa ji je pomagal Viki Grošelj, 
legenda slovenskega alpinizma. 
Njegove nasvete in oddajo najdete na 
msoseska.tv.

Do 10. oktobra 2022 nam posredujte 
fotografijo žigov in svoje podatke na 
obrazcu na spletni strani: 
https://swiy.co/NagradnaIgraVHribe 

Žrebanje bo potekalo 12. oktobra! 

PLANINSKE
NAGRADE
1 x darilna kartica Intersport v vrednosti 150 €
3 x darilna kartica Mercator v vrednosti 40 €
30 x paket proteinskih izdelkov Active Zone

Vikijevi nasveti


