
 

 

 

 

  
 

 

 

Sotinski breg (Kugla) 

        

 

                                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Krvavica 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Rasejo v strmi gori bele planike tri, 

 

zanje vedo le orli, rosa umiva jih. 

 

 

Šel bom v goro, planike nabral 

 

in jih prinesel v dolino nazaj, 

 

tri bele zvezde, troje oči, 

 

vsaka za lep spomin. 

(G. Strniša) 

 

http://vlado.fmf.uni-lj.si/sola/2002/di/Nanut/ena/uvod/uvod.htm


PREDSTAVITEV PLANINSKEGA KROŽKA 

V letošnjem šolskem letu vas spet z veseljem  vabim k planinskemu krožku. 

Imamo zastavljene naslednje pohode, ki se izvajajo ob sobotah oz. nedeljah: 

- jesenski pohod –  Srečanje mladih planincev Pomurja in Podravja ( 9.  

ali 16. oktober 2022) 

- zimski pohod Šentiljska pot + ogled tovarne papirja PALOMA  

(18. februar 2023) 

- spomladanski pohod  Sotinski breg (Kugla) v Prekmurju (26. 3.  2023) 

- spomladanski pohod Krvavica (22. 4. 2023) 

 

Opomba: Zaradi zahtevnejše organizacije dela in odvisnosti od vremena si 

pridružujem pravico do spremembe datuma in dejavnosti. 

Na planinske pohode hodijo izključno samo učenci OŠ, ki so se prijavili k 

planinskemu krožku. Izletom se ne pridružujejo starši ali druge osebe.  Poti so 

primerne tudi za otroke od 6. leta naprej. 

Sodelujemo s PD Hakl in OŠ Benedikt. Vse podrobnosti o posameznem pohodu 

boste dobili pravočasno pred pohodom. Na koncu šolskega leta najzvestejši 

planinci prejmejo priznanja. 

Mladi planinci vsako leto poravnajo članarino PZS, ki znaša 

za leto 2023 10 EUR.  

Znamkico za tekoče leto dobite januarja 2023, planinske 

dnevnike pa na prvem pohodu. (novi člani). Tisti učenci, ki pa 

ste prvi dnevnik že napolnili, pa me opozorite ob prijavi, da 

dobite dnevnik 2. 

 

 

Vsem želim varen korak! 

 

PRIJAVNICA 

Moj otrok _______________________________________,  

rojen/-a ______________ (datum),  

naslov ____________________________________,  

 učenec/-ka _____ razreda, se prijavlja k planinskemu krožku. 

Učenec/-ka   JE       NI    član planinskega društva Hakl. 
ustrezno obkroži 

TEL št. starša: _________________________ 

E –mail naslov starša: ______________________________ 

Podpis staršev:______________________________ 

Ob prijavi poravnate stroške članarine, ki znaša 10 EUR.  

Denar prinesite skupaj s prijavnico mentorici planinskega krožka ali pa 

oddate razredničarki. 

Tisti, ki ste včlanjeni kot družina in koristite družinski popust, boste 

članarino poravnali na sedežu PD Hakl januarja 2023 g. Dragu Lipiču. 

Koristim družinski popust in bom poravnal članarino januarja 2023   

DA     NE (ustrezno obkroži) 

Prijavnico vrnite čim prej razredniku ali mentorici  krožka, najkasneje  do  

16. 9. 2022!  

     Hvala! 
 


