
PLANINSKO DRUŠTVO IDRIJA 
MLADINSKI ODSEK 
 

PO SAMOTNIH KMETIJAH NAD SPODNJO IDRIJO 

 
V  soboto,  8. maja 2021 

VABIMO na planinski izlet vse MLADE PLANINCE od 1. razreda dalje. 
 

ODHOD: z avtobusne postaje v Idriji  ob 7:50,  

                                             ali  z zbirnega mesta pri Hidrii v Sp. Idriji ob 8:10. 
 

OPIS  POTI:  Z mestnim avtobusom se bomo zapeljali do končne postaje pri tovarni Hidria. Po 

markirani poti, ki vodi do Jelenka, se bomo povzpeli do kmetije Pr' Graparju. Vrh Jelenka bomo tokrat 

izpustili. Po poloţnem kolovozu se bomo napotili proti zapuščeni kmetiji Jurice. Kolovoz se pri 

kmetiji spremeni v stezo, ki nas bo pripeljala do domačije na Kovku. Spust bomo opravili po bliţnji 

grapi potoka Govškarica. Spust si bomo popestrili tudi z ogledom enega izmed slapov na omenjenem 

potoku. Mimo Čuka se bomo spustili do glavne ceste, ki vodi po dolini Kanomlje. Le tej bomo sledili 

do našega jutranjega izhodišča. 
 

HOJA:  nezahtevne hoje bo za 3 - 4 ure. 
 

OPREMA: Potrebna je planinska – pohodna obutev in primerna obleka, tudi kapa in rokavice. V 

nahrbtniku naj bodo pelerina, vetrovka in zloţljiv deţnik za primer deţja. Nahrbtnik naj bo dovolj 

velik, da lahko vanj spraviš odvečna oblačila. Ne pozabite na knjiţico MLADI PLANINEC (ali plan. 

izkaznico), s plačano članarino za leto 2021 (8 €).  

 

Obvezno mora biti v nahrbtniku zaščitna maska in razkužilo. 

Upoštevajte aktualna priporočila NIJZ.  
 

HRANA IN PIJAČA: za cel dan iz svojega nahrbtnika. 

 

PRISPEVEK: 1  € - plačate ob prijavi. 
 

POVRATEK: okrog 13:20 ure. 
 

PRIJAVE:  do vključno četrtka, 6. maja pri: 

o ŠPELI VIRAG – OŠ Sp. Idrija, 

o MATEJI KOGEJ LAPAJNE – učilnica 1. B ali pri NADI BOŢIČ (pisarna) OŠ Idrija, 

o NATAŠI PINTAR ali NACETU  B. – OŠ Godovič. 
 

 

 

 

Planinski pozdrav! 
                                                                                                                        Vodja izleta: 

                                                                                                                         Katarina Bončina    

 
 
Če se prijavljeni planinec izleta ne udeleži iz neopravičljivega razloga (zdravniško potrdilo), denarja ne vračamo. 


