
 

                                                       

 
 

 
  

PLANINSKI KROŽEK 
 

Kdo? 
Učenci, ki imate radi naravo, hojo v hribe ter dobro družbo, ste vabljeni, da se vključite v planinski 
krožek. Tu boste spoznavali osnove planinstva ter hodili na izlete. Učence od 1. do 3. razreda vodi 
mentorica Ivanka Hočevar Istenič, učence od 4. do 6. razreda pa mentorica Maja Tratar. 
 
Kam? 

št. izleta datum cilj prevoz 
1. 8. 10. 2022 PLANINCA – LEDENA JAMA LPP (Urbana) 
2. 12. 11. 2022 SVETI PRIMOŽ NAD KAMNIKOM avtobus 
3. 21. 1. 2023 PLANINA NAD VRHNIKO avtobus 
4. 11. 3. 2023 MENGEŠKA KOČA – RAŠICA LPP (Urbana) 
5. 15. 4. 2023 POLHOGRAJSKA GORA avtobus 

6. 13. 5. 2023 KUCELJ NAD VIŠNJO GORO vlak 

 

 
Za dostop do izhodišč bomo uporabljali Ljubljanski potniški promet (učenci boste potrebovali 
napolnjeno Urbano), posebni avtobusni prevoz in vlak (starši boste stroške prevoza plačali po 
položnici). 
 
Kaj potrebujemo za izlet? 
Učenci potrebujete primerno pohodno obutev, oblačila, prilagojena vremenskim razmeram, 
nahrbtnik, hrano in pijačo, dobro voljo ter nekaj kondicije. Da bodo naši izleti zabavni in predvsem 
varni, bomo poskrbeli vsi, tudi vi, mladi planinci. 
 
Mladi planinec 
Učenci boste prejeli dnevnik Mladi planinec, v katerega si boste zapisovali vtise z naših planinskih 
izletov ter zbirali žige osvojenih vrhov in planinskih koč. Izpolnjen dnevnik z opravljenimi izleti vam bo 
prinesel nagrado – bronasto značko. Izleti, ki jih boste po želji opravili s starši, so enakovredni izletom 
s planinsko skupino. 
 
Ne pozabimo! 
Mentorici lahko odpovesta ali prestavita izlet, če presodita, da bi bila izvedba nevarna ali nemogoča. 
Prav tako lahko odklonita udeležbo vsakemu, ki ne bi imel primerne in zahtevane opreme ali bi 
ogrožal svojo varnost. Za vsak posamezen izlet boste dobili posebno prijavnico. Učenci, ki se izleta ne 
boste mogli udeležiti, morate to sporočiti vsaj en teden pred predvidenim odhodom (zaradi plačila 
posebnega avtobusnega prevoza ali prevoza z vlakom). 
 
Prijave 

Prijavnico na planinski krožek oddate razredničarki ali mentorici planinskega krožka najkasneje do 
petka, 23. 9. 2022. 
 
 

Planinski pozdrav, Ivanka Hočevar Istenič in Maja Tratar 



 

 
 

 

PRIJAVNICA – PLANINSKI KROŽEK 

šolsko leto 2022/2023 

 

Podpisani/a __________________________, prijavljam svojega otroka ___________________________, 

 

ki obiskuje _______ razred na interesno dejavnost – planinski krožek.  

 

S svojim podpisom potrjujem, da se bo moj otrok udeleževal planinskih izletov ter se obvezujem, da bom 

stroške prevoza redno in pravočasno poravnal/a. 

 

 

Datum: __________________                                                         Podpis staršev ali zakonitih zastopnikov:                                                            

                                                                                                         ____________________________________ 
 

 

Prijavnico oddaj razredničarki ali mentorici planinskega krožka do petka, 23. 9. 2022. 

 

 

 

 

  

 


