PLANINSKO DRUŠTVO IDRIJA
MLADINSKI ODSEK

VODNIŠKI
ODSEK

v sodelovanju z

LOVRENŠKA JEZERA IN
POT MED KROŠNJAMI
v soboto, 23. aprila 2022
za vse mlade planince od 1. razreda dalje
OPIS POTI: Najprej z avtobusom skozi Zalo do Logatca in naprej po
avtocesti do Slovenskih Konjic. Najtežji vzpon bomo tokrat opravili kar
sede, saj se bomo do Rogle, na 1500 metrih, kar zapeljali. Po travnikih in
skozi obširne smrekove gozdove bo hoja do Lovrenških jezer minila kot bi
mignil. Dvajset jezerc z globino do 1,2 metra sestavlja največje visoko
barje v Sloveniji. Nekaj si jih bomo ogledali z razglednega stolpa ter jih
nato obkrožili po lepi leseni potki. Po deloma drugi poti se bomo vrnili do
Rogle. Verjetno najzanimivejši del izleta pa nas bo še čakal. Obiskali bomo
še pot med krošnjami. Lesena pot nas bo skozi krošnje dreves pripeljala do vrha 37 metrov
visokega razglednega stolpa. Med potjo bom obogatili tudi naše znanje o naravi, njeni zaščiti
in vlogi gozda na Pohorju.
HOJE, ki ne bo zahtevna, bo okoli 3,5 ure. Hodili bomo po mokri in deloma lahko tudi
zasneženi stezi v hladnem vremenu. Kljub pomladi in visokim temperaturam v dolini, kratke
hlače in športni copati niso primerna oprema.
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 2022.
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 7:00 uri,
v Godoviču ob 7:20 uri.
POVRATEK: Predvidoma okoli 20 ure.
PRISPEVEK: 20€ - plačate ob prijavi.
PRIJAVE: obvezne do vključno četrtka, 21. aprila 2022 pri:
MATEJI KOGEJ LAPAJNE – učilnica 1. A – OŠ Idrija,
MAJI BEŽEK ŠMID ali NACETU B. – OŠ Godovič,
TANJI MARINAC – OŠ Sp. Idrija.
Vodja izleta: Marija Bončina
Če se prijavljeni planinec izleta ne udeleži iz neopravičljivega razloga (zdravniško potrdilo), denarja ne vračamo.

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

