
VABLJENI 

 

 

vabi osnovnošolske otroke 

na 

Resevno 
 

Datum pohoda: sobota,11. februar 2023 

Odhod:  8:00 AP Lenart 

Povratek:  do 16:00 AP Lenart 

Oprema: 

Obleka: primerne nogavice, pohodniške hlače, vetrovka, kapa, 

rokavice, rezervna obleka (spodnje perilo, kratka majica, pohodniške 

hlače) - shranjeno v vrečki saj jo pustimo na avtobusu. 

Obutev: visoki pohodniški čevlji in rezervni športni čevlji. 

Druga oprema: nahrbtnik, zaščitna očala in krema za sončenje, 

vrečka za smeti, DNEVNIK MLADI PLANINEC. 

Stroški:  avtobusni prevoz 15 €  

Malica:   iz nahrbtnika 

Čas hoje:   3 ure  

Prijave:  Pri mentorju na šoli ali Žiga tel. 068/602-937  (sms) ali 

na e-pošto:  ziga.pdlenart@gmail.com, do 7. 2. 2020 

(po 7.2. do zasedbe mest prijava možna samo pri Žigi Strmšku) 

   obvezna poravnana članarina 

Vodja pohoda: Žiga Strmšek   Pomočnici: Sanja Peklar, Marjetka Breznik 

  

mailto:ziga.pdlenart@gmail.com
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Opis poti: 

Ob 8:00 se bomo z avtobusom odpravili z AP Lenart. Peljal nas bo do izhodišča na 

Svetini. Od tod bomo po lahki markirani poti odšli proti Resevni. Hodili bomo po 

gozdnih poteh, po nekaj časa se bomo povzpeli na grebensko pot od koder bomo 

imeli lepe razglede. Po uri in pol hoje bomo prispeli do planinskega doma na 

Resevni. V bližini se nahaja tudi 20 metrski razgledni stolp. Po počitku bomo 

nadaljevali proti Šentjurju. Pot nas bo vodila skozi gozd, a bomo hitro prispeli na 

kolovoz in do za promet zaprte ceste. Po markirani pešpoti bomo tako nadaljevali do 

Šentjurja, kjer nas bo počakal avtobus in sledila bo vožnja domov. 

Po poti bomo videli veliko spomenikov iz 2. SV ter kapelic. 

Iz teh krajev pa tudi prihaja naša svetovna popotnica Alma Ida Wilibalda Maximiliana 

Karlin. Po do sedaj zbranih podatkih obsega štiriindvajset 

objavljenih knjig, več kot štirideset proznih 

del novel, črtic, člankov, pesmi (ohranjene so v rokopisu), notnih 

zapisov ter risb. Pisala je v nemščini, nekatere članke je pisala 

v angleščini. 

Najpomembnejša dela - potopise, romane, etnološka ter teozofska dela 

je izdala v prvem desetletju po vrnitvi s poti, od leta 1928 do leta 1938, 22 njenih 

knjig so med letoma 1921 in 1937 izdali pri različnih založbah v Nemčiji, Angliji, 

na Finskem in v Švici. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Knjiga
https://sl.wikipedia.org/wiki/Novela_(knji%C5%BEevnost)
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crtica_(knji%C5%BEevnost)
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clanek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Poezija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Notni_zapis
https://sl.wikipedia.org/wiki/Notni_zapis
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slikarstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Potopis
https://sl.wikipedia.org/wiki/Roman
https://sl.wikipedia.org/wiki/Etnologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/1928
https://sl.wikipedia.org/wiki/1938
https://sl.wikipedia.org/wiki/1921
https://sl.wikipedia.org/wiki/1937
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anglija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Finska
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vica
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Prijavnica na izlet na Resevno 

Učenec/učenka _________________________________, razred _______, se bo 

udeležil-a izleta Mladinskega odseka Planinskega društva Lenart (Resevna, sob. 11. 

2. 2023). 

Morebitne spremembe mi sporočite na telefon: ___________________________ 

 

Datum: ________________  Podpis staršev ali skrbnikov: __________________ 

 


