
              PLANINSKO DRUŠTVO IDRIJA 

                     MLADINSKI ODSEK                                                                      

 

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

https://mopdidrija.splet.arnes.si/ 
 

Zadnji planinski izlet v tem šolskem letu. 
 

GOLTE 
v soboto, 12. junija 2021 

za vse mlade planince od 1. razreda dalje 
 

OPIS POTI:  Tokratni cilj je zakrasela planota na vzhodnem območju Kamniško – Savinjskih 
Alp. Z avtobusom se bomo zapeljali v Spodnjo Savinjsko dolino in se nato do roba planote 
povzpeli kar z avtobusom. Pot, po razgibani planoti, bomo začeli pred alpskim vrtom. 
Usmerili se bomo proti hotelu, kjer bomo pričeli z glavnim vzponom do vrha Medvedjaka 
(1564). Stezi bomo nato sledili preko smučarskih prog in manjših jezerc po širokih grebenih, 
ki ponuja lepe razglede. Skozi redek gozd, mimo kraških brezen in številnih jezerc, ki služijo 
napajanju živine, bom tik pred koncem pohoda prispeli še do jame Ledenica. Jama v kateri se 
preko celega leta zadržuje sneg. Sledil bo le še kratek spust do avtobusa in pot domov.   
 

HOJE, ki bo nezahtevna in polna lepih razgledov bo 3-4 ure. 
 
OPREMA:   Dovolj velik nahrbtnik, da vanj pospraviš tudi odvečna oblačila, gojzarji, vetrovka, 
kapa, rokavice, šal, topla oblačila, zaščita pred dežjem, majico za preobleči. Ne pozabite na 
knjižico (ali planinsko izkaznico) MLADI PLANINEC - s plačano članarino za leto 2021. 

Obvezno mora biti v nahrbtniku zaščitna maska in razkužilo.  
Upoštevajte aktualna priporočila NIJZ. 

HRANA IN PIJAČA: Iz svojega nahrbtnika, za cel dan.  

ODHOD:   z avtobusne postaje v Sp. Idriji ob 6:50, 
                                                       v Idriji ob 7 uri, 
                                                       v Godoviču ob 7:15 uri.  
 
POVRATEK:  Predvidoma okoli 18 ure. 

STROŠKI:  15€ - plačate ob prijavi. 

PRIJAVE:    obvezne do vključno četrtka, 10. junija 2021  pri: 

                               MATEJI KOGEJ LAPAJNE – učilnica 1. B ali pri NADI BOŽIČ (pisarna) OŠ Idrija, 
                               NATAŠI PINTAR ali NACETU B. – OŠ Godovič, 
                               ŠPELI VIRAG – OŠ Sp. Idrija. 

                                                                                                               

 Vodja izleta: Andrej Bončina 


