
 

 

 

 

KOŠENJAK  

Kdaj: V SOBOTO, 7. 5. 2022                                         

Odhod: 7.00 – AP Sv. Trojica  

Prevoz: avtobusni prevoznik LEZE 

Kdo: MLADI PLANINCI (samo učenci OŠ Sv. Trojica) 

Stroški prevoza:  8 EUR  (Denar za prevoz prinesi zraven na avtobus ! Prosim 

za točen znesek.) 

Smer vožnje: Vožnja z avtobusom iz Sv. Trojice do Maribora in po dravski dolini do 
Dravograda. Potem zavijemo na Ojstrico nad Dravogradom. Tam začnemo s 
pohodom. 

START:  Ojstrica nad Dravogradom ob 9. uri.                     

POVRATEK:  Med 16.30  in 17. uro. 

OPIS POTI: 

- Od avtobusa do Doma na Košenjaku  - lahka, gozdna pot – pol ure hoje. (2,5 km) 

- Od Doma do vrha Košenjaka (1522 m)  pelje dokaj strma pot med prelepim 

smrekovim gozdom – 1h 15 min – ni nevarna, zahteva pa malo »kondicije«. 

- Osvojitev vrha – žig – vrnitev do Doma po drugi, položnejši poti. 
 
Čas pohoda: 3,5 ure 

Oprema: Obvezna primerna obutev, športna oblačila (rezervna oblačila), anorak, 

pelerina ali dežnik v primeru slabega vremena, hrana in pijača (negazirana) iz 

nahrbtnika, planinski dnevnik ter dobra volja.   

Zahtevnost poti: Kondicijsko malce zahtevnejša označena pot 

Vrnitev domov: Okoli 16. 30 – 17.00. (Pred prihodom domov vas pokličem.) 
 

V primeru napovedanega zelo slabega vremena bo pohod prestavljen na nedeljo ali na drug termin! 

Za vse dodatne informacije sem na voljo na tel: 031 – 404 – 390. 

 

Prijave sprejemam do četrtka, 5. 5. 2022 oz. do zasedenosti mest na avtobusu. 

 

Prošnja: 

Vsi tisti, ki še niste poravnali članarine za leto 2022 pri PD Hakl, da to storite čim 

prej, do pohoda, saj je vaš otrok tako zavarovan. Članarina znaša 8 EUR. Otrok lahko 

prinese denar zraven tudi na pohod in ga bo g. Lipič vnesel v seznam.  

Mladi planinci bodo dobili na pohodu znamkice za plačano članarino za leto 2022. 

Zalepijo si jo v planinski dnevnik, zato ga naj imajo nujno s seboj. 

 


