
PLANINSKI POHOD 

 

KDAJ:    sobota, 18.april 2015  

KAM:  BOČ (978 m) – SREČANJE MLADIH 

PLANINCEV POMURJA IN PODRAVJA 
PREVOZ : avtobus  Leze 

 

STROŠKI PREVOZA:  

Otroci člani PD HAKL:  

7.00 EUR                               

Odrasli: 8.00 EUR 

 

ODHODI:       Sv. Trojica – 7. 10 (na avtobusni postaji)  

Benedikt – 7.20 (planinci OŠ Benedikt) 

Lenart – Evrospin -  7.30 (planinci OŠ Jurovski Dol) 

 

ZAŽELJENA PLANINSKA OPREMA:  pohodni čevlji ali 

boljši tenis copati, rezervna oblačila, pohodne palice,  

hrana, pijača iz nahrbtnika in seveda dobra volja. 

Ne pozabi: planinski dnevnik za ŽIG. 

 

Opis poti: 

 Sv. Trojica – Benedikt – Lenart – Slovenska Bistrica 

– Poljčane 

 Na parkirišču v Poljčanah nas sprejmejo vodniki PD 

Poljčane, s katerimi bomo skupaj krenili na krajšo 

 pot (1,5 h) do Planinskega doma na Boču (656m).   

 Pri domu nam bodo pripravili kratko prireditev, igre, 

delavnice in z nami bo tudi Bansi. Upajmo, da 

bomo občudovali velikonočnico.  

 Prihod domov med 15.00 in 16.00.   

 
Starši, ki niste člani PD se žal ne morete udeležiti pohoda. Učenci so 
VSI poravnali članarino za leto 2015 in so člani PD Hakl in se lahko 
udeležijo pohoda! 

V primeru slabega vremena bo srečanje prestavljeno! 
 
Prijavite se do ponedeljka 13. 4. 2015, mentorici planinskega krožka ga. 
Marti Jemenšek in ob prijavi poravnajte stroške prevoza.   

PRIDITE, SKUPAJ BOMO PREŽIVELI LEPO SOBOTO! 
 

Odreži _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  

 

  Spodaj podpisani(a) prijavljam svojega otroka 

____________________________________________________ 

____________ razred, da se bo udeležil pohoda na Boč, ki bo v 

soboto, 18. aprila 2015, v spremstvu vodnikov PD Hakl  in mentorice 

Marte Jemenšek in Barbare Oder in Melite Kramberger. 

Pohoda se bo udeležil še ___________________, ki je član PD. 

(starši, brat, sestra….ustrezno vpiši) 

 

Podpis staršev: ________________   Marta Jemenšek 


