PLANINSKO DRUŠTVO IDRIJA
MLADINSKI ODSEK

NA BEVKOV VRH
(1051 m)
Z ogledom kmetije
v soboto, 26. 11. 2022
za vse mlade planince od 1. razreda dalje
OPIS POTI: Bevkov vrh je najvišji vrh grebena, ki loči dolino Idrijce, dolino Cerknice in dolino
Hobovščice. Na Bevkov vrh vodi več poti. Mi so bomo z avtobusom peljali do Jazen in tu
pričeli s hojo. Po makadamski cesti bomo prišli do kmetije v Pleč in nato prečkali travnik, kjer
nas bo pot vodila v gozd. Koncu gozda se nam odpre lep pogled na Bohinjske gore. Kmalu
bomo prispeli na razgledni vrh, kjer stojijo kapelica, klopca in skrinjica z žigom. Najvišja točka
Bevkovega vrha pa je nekaj korakov stran, žal pa ni tako razgleden, sej je poraščen z drevjem.
Nazaj se bomo vračali po drugi poti. Vmes se bomo ustavili na kmetiji na Hmenici, kjer se
ukvarjajo z rejo drobnice. Ogledali si bomo kmetijo in poizkusili njihove pridelke.
Od tu pa le še kratek spust do avtobusa.
HOJE, ki ne bo zahtevna, bo okoli 2 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 2022.
HRANA IN PIJAČA: Iz svojega nahrbtnika. Priporočamo topel čaj.
ODHOD: Z avtobusne postaje v Idriji ob 8:00 uri,
v Spodnji Idriji ob 8:10 uri.
POVRATEK: Predvidoma okoli 14:00 ure.
PRISPEVEK: 15€ - plačate ob prijavi.
PRIJAVE: obvezne do vključno četrtka, 24. septembra 2022 pri:
MATEJI KOGEJ LAPAJNE – učilnica 2. A – OŠ Idrija,
MAJI BEŽEK ŠMID ali NACETU BREITENBERGERJU – OŠ Godovič,
MARTINU MLAKARJU – OŠ Sp. Idrija.

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

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

