
              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/ 
 

v sodelovanju z  

 

VODNIŠKI 

ODSEK 

DOLINA KOLPE 
v soboto, 16. oktobra 2021 

za vse mlade planince od 1. razreda dalje 
 

OPIS POTI: Kar nekoliko oddaljen se nam zdi južni 
del Slovenije in posledično ga tudi manjkrat 
obiščemo. Zato se bomo tokrat odpravili raziskovati poti v Kočevski rog in Belo krajino. Z 
avtobusom se bomo mimo Kočevja zapeljali do naselja Predgrad, kjer naš čaka prva polovica 
pohodnega dne. Približno uro hoje, skozi jesensko obarvane hrastove in bukove gozdove, 
bomo porabili do razglednega vrha KOZICE (741 m). To bo tudi edini vzpon celotnega dne. Ko 
se bomo naužili razgledov na zavito reko Kolpo in Poljansko dolino, bo sledil le še spust do 
naselja Dol, kjer nas bo čakal avtobus. Le nekaj minut vožnje, do naselja Radenci, in že bomo 
pričeli hojo po NAJJUŽNEJŠI SLOVENSKI PEŠPOTI do Damlja, ki poteka tik ob mejni reki Kolpi. 
V vasi Kot pri Damlju se bomo dotaknili tudi najjužnejše točke naše države. Odvisno od 
razpoloženja, bomo pot lahko tudi skrajšali. Po prihodu v Damelj bomo zopet sedli v avtobus, 
ki nas bo odpeljal proti domu. 
 

HOJE, ki ne bo zahtevna, bo okoli 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 MLADI PLANINEC (ali planinsko izkaznico) - 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. Priporočamo topel čaj. 

ODHOD:   z avtobusne postaje v Sp. Idriji ob 6:30, 
                                                       v Idriji ob 6:40 uri, 
                                                       v Godoviču ob 6:55 uri.  
 
POVRATEK:  Predvidoma okoli 20 ure. 

PRISPEVEK:  15€ - plačate ob prijavi. 

PRIJAVE:  obvezne do vključno četrtka, 14. oktobra 2021  pri: 

                               MATEJI KOGEJ LAPAJNE – učilnica 1. A – OŠ Idrija, 
                               MAJI BEŽEK ŠMID ali NACETU B. – OŠ Godovič, 
                               ŠPELI VIRAG – OŠ Sp. Idrija.                                                                                                          

 Vodja izleta: Andrej Bončina 


