
 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 VRATA in SLAP PERIČNIK 

                            v soboto, 21. maja 2022 

                            za vse mlade planince od 1. razreda dalje 
               
 

OPIS POTI: Najprej se bomo z avtobusom zapeljali skozi Zalo do 
Logatca in naprej po avtocesti do Jesenic. Nadaljevali bomo naprej 
do Mojstrane in tu zavili v dolino Vrata do Koče pri Peričniku. 
Najprej si bomo ogledali slap Peričnik, ki je približno 10 minut 
oddaljen od koče, nato pa se odpravili po Poti Triglavske Bistrice 
do Aljaževega doma v Vratih. Med potjo se bomo sprehodili pod  
zanimivimi galerijami. Vseskozi nas bodo spremljali lepi pogledi na 
okoliške vrhove, proti koncu poti pa bomo ugledali tudi Triglav. 
Mimo Aljaževega doma se bomo sprehodili še do spomenika 
padlim partizanom gornikom. Naše pešačenje se bo končalo pri 
Aljaževem domu v Vratih, saj nas bo na bližnjem parkirišču čakal 
avtobus za prevoz nazaj domov. 
 

HOJE, ki ne bo zahtevna, bo okoli 3 ure.  
 
OPREMA: Dovolj velik nahrbtnik, da vanj pospraviš tudi odvečna oblačila, gojzarji, vetrovka, 
kapa, rokavice, zaščita pred dežjem, zaščita proti soncu, 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. Glede na zelo toplo vremensko napoved 

pazite, da boste imeli dovolj pijače. 

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 17 ure. 

PRISPEVEK:  10€ - plačate ob prijavi. 

PRIJAVE:  obvezne do vključno četrtka, 19. maja 2022  pri: 

                               MATEJI KOGEJ LAPAJNE – učilnica 1. A – OŠ Idrija, 
                               MAJI BEŽEK ŠMID – OŠ Godovič, 
                               TANJI MARINAC – OŠ Sp. Idrija.                                                                                                          

 Vodja izleta: Silvij Močnik 

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

