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Številka: 19/2018-1 
Datum: 6. 2. 2017 
 
 
ZADEVA: VABILO K VKLJUČITVI OTROKA V PLANINSKO SEKCIJO NA OŠ BREŽICE 
 
Spoštovani starši! 
 
Obveščava vas, da je Osnovna šola Brežice skupaj s Planinskim društvom Brežice organizirala 
na šoli planinsko sekcijo.  
 
PD Brežice je športno društvo s skoraj 70 letno tradicijo, ki organizira in vodi planinske izlete, 
skrbi za varovanje narave, markira in ureja planinske poti, uvaja člane v veščine orientiranja in 
življenja v naravi ter neguje tovarištvo in medsebojno sodelovanje. 
 
Društvo je izrazito rekreativno naravnano, tistim, ki želijo več, pa pomaga pri vključitvi v 
usmerjene treninge s področja plezanja, orientacijskega teka … 
Poslanstvo društva je pomagati vsakemu, ki to želi, da naredi prve korake v planinski svet in 
postane aktiven v naravnem okolju (več informacij o društvu lahko najdete na spletni strani 
društva: http://pdbrezice.si/). 
 
Vabimo vašega otroka in vas, spoštovani starši, da se vključite v planinsko sekcijo na Osnovni 
šoli Brežice. V kolikor se boste odločili za to, izpolnite priloženo prijavnico, da vas bomo v 
nadaljevanju lahko obveščali o aktivnostih, ki bodo organizirane v okviru sekcije.  
 
Prijavnico naj otrok odda učiteljema Zdravega življenjskega sloga (Jure Pompe ali Goran 
Brečko – kabinet podaljšanega bivanja 4./ 5. razred) do 23. februarja 2018. 
 
Nazaj v naravo – vse generacije! 
 
Planinski pozdrav! 
 
Ravnateljica:                                                  Predsednica PD Brežice:                 
mag. Marinka Lubšina Novak                                                Anica Hribar 
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PRIJAVNICA za vključitev otroka v PLANINSKO SEKCIJO na Osnovni šoli Brežice 
 
Spodaj podpisan/a ____________________________________________________________  
                                                             (ime in priimek starša oz. skrbnika, tiskano)  
 
prijavljam svojega otroka  ______________________________________________________, 
                                                                                 (ime in priimek otroka, tiskano) 
 
ki obiskuje razred______________,  v planinsko sekcijo OŠ Brežice.  
 
Poleg otroka se bodo v dejavnost sekcije vključevali (lahko občasno) še: 
 
_________________________________________________________________- mama /oče 
 
_________________________________________________________________ - brat/sestra 
 
_________________________________________________________________ - _________ 
 
Telefonska številka starša oz. skrbnika: ____________________________________________ 
 
eNaslov starša oz. skrbnika: _____________________________________________________ 
 
Zdravstvene posebnosti otroka: _________________________________________________ 
 
       

                                                                                               Podpis starša oz. skrbnika: 
 

___________________________ 
 
 
Datum: __________________ 
 
 
Prijavnico naj otrok odda učiteljema Zdravega življenjskega sloga (Jure Pompe ali Goran 
Brečko – kabinet podaljšanega bivanja 4./ 5. razred) do 23. februarja 2018. 
 


