VRTEC DOMŽALE
Enota Savska
Skupina Ježki

ŽAGANA PEČ (809 m)

Po okus pomladnega poletja pod najvišjimi vrhovi Grintovcev.

Borut in Mateja Peršolja
Ulica Simona Jenka 13 a, SI – 1230 Domžale
telefon: 01 721 57 14
e-pošta: Borut.Persolja@zrc-sazu.si

Domžale, 30. maj 2005
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KAM

do ledeniškega balvana Žagana peč

KDAJ

v soboto, 3. 6. 2005

ZBOR

ob 8.30 na parkirišču pri Domu v Kamniški Bistrici (601 m)

VRNITEV

s programom bomo končali ob 13. uri

OPIS POTI
Pot bomo začeli pri Domu v Kamniški Bistrici (601 m), kjer
od 1. maja letos stoji ulit kip Valentina Slatnarja – Bosa. Bil je
eden največjih poznavalcev kamniških gora, plezalec, lovec,
eden prvih gorskih reševalcev in gorskih vodnikov. Tudi mi
se bomo na našem izletu držali Bosovih stopinj.
Po cesti, ki vodi v zatrep doline Kamniške Bistrice bomo v
petih minutah prišli do križišča označenih planinskih poti za
Kamniško sedlo in Kokrsko sedlo. Nadaljevali bomo po
slednji poti, skozi bukov gozd. Pot oziroma kolovoz bo mestoma strm, vendar nas to ne bo
motilo, saj nas ob poti čaka veliko zanimivosti – markacije, ledeniške skale ob in na poti,
preluknjano drevo ... Po 40 minutah počasne hoje se bo strmina unesla in bomo prišli na
manjšo jaso, kjer nastaja balvansko plezališče. Tu bo tudi prva malica.
Po udobno široki poti bomo
dosegli makedamsko cesto, ki
nas bo v petnajstih minutah
privedla na naš cilj. Žagana peč
je balvan oziroma velika skala v
obliki kvadra (navpične stene
so visoke 7 do 10 metrov, njene
stranice pa so dolge 15 do 20
metrov). Posebnost je gladka
prepoka. O njenem nastanku
bomo izvedli zanimivo zgodbo.
Že zdaj pa vam lahko povemo,
da so tam v bližini doma
prijazni škratje, ki otrokom radi
nastavijo skriti zaklad.
Balvan ali samovnjak je večja, osamljena skala, ki jo je na njeno
zdajšnje mesto prinesel, prestavil ledenik. Njena kamninska
sestava se ne razlikuje od prevladujoče sestave v okolici. V
zatrepu doline Kamniške Bistrice je največji slovenski balvan
Sivnica, nedaleč stran pa je tudi Lepi kamen, na katerem je
lovska koča.
Čaka pa nas še eno presenečenje! Pri Žagani peči bo z nami
gorski vodnik in alpinist, ki nam bo pripravil plezališče. Kdor bo
želel, si bo lahko nadel opremo (plezalni pas, čelado), se
navezal na plezalno vrv in varovan poskusil splezati na vrh. V
bližnjem gozdičku je tudi prostor za malico in igro.
Nazaj se vrnemo po isti poti do avtomobilov.
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OBVEZNA OPREMA
Dobra obutev (gojzarji, uhojene superge), nahrbtnik, majica s kratkimi rokavi, dolge hlače,
pulover ali termo jopica, vetrovka ali anorak, rezervno perilo, malica in pijača (najbolje
negazirana pijača v plastenki, ki dobro tesni in v kateri lahko otrok nadzoruje porabo),
poletna kapa s senčnikom, krema za sončenje, sončna očala, zaščitna krema proti klopom
(Autan ...), kos izolacijske podloge za sedenje na tleh (kos odrabljenega armafleksa),
zložljivi dežnik, vrečka za smeti in najljubša igrača.
DEŽ
Če bo napovedano celodnevno deževje, bo izlet odpadel. V primeru
napovedanih poletnih ploh in neviht pa izlet bo. Izlet bo odpovedan v petek,
3. junija ob 12. uri z obvestilom na vratih vrtca.
CENA
Cena izleta je 1.500 SIT na otroka, iz česar bomo pokrili stroške gorskega vodnika.
PRIJAVE
Skupaj z denarjem oddajte prijavo vzgojiteljicama Mojci ali Tinkari do četrtka, 2. junija 2005
do 9. ure zjutraj. Ob prijavi povejte ime otroka in število drugih udeležencev (starši,
otroci ...).

V GORAH:
- SE NADIHAMO SVEŽEGA ZRAKA,
- SI PRIDOBIMO IN UTRDIMO TELESNO KONDICIJO,
- OPAZUJEMO LEPOTO NARAVE,
- VARUJEMO NARAVO IN OHRANJAMO NJEN IZGLED IN
- SI LAHKO PRIDOBIMO ŠTEVILNE DOBRE PRIJATELJE.
PRI HOJI:
- UPOŠTEVAMO NAVODILA VODJE IZLETA,
VZGOJITELJIC IN STARŠEV,
- V SKUPINI HODIMO DRUG ZA DRUGIM,
- KO SE OGREJEMO SI SLEČEMO VRHNJE OBLAČILO,
- GLEDAMO POD NOGE,
- POZDRAVLJAMO MIMOIDOČE,
- IMAMO ROKE VEDNO PROSTE – NIKOLI V ŽEPIH.
PRI POČITKU:
- NE SEDIMO NA TLEH, TEMVEČ NA IZOLACIJSKI
PODLAGI,
- V MIRU POJEMO S SEBOJ PRINEŠENO MALICO,
- SE NE ODDALJUJEMO OD SKUPINE,
- SE IGRAMO NA ZA TO DOLOČENEM MESTU,
- POSPRAVIMO VSE STVARI V NAHRBTNIK (TUDI
SMETI).
DOMA:
- OČISTIMO IN POSPRAVIMO OPREMO,
- SE SPOMNIMO LEPIH IN POGOVORIMO O SLABIH STVAREH NA IZLETU,
- NARIŠEMO RISBICO.
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UTRINEK Z IZLETA
DOMA NARIŠI RISBICO, NALEPI LIST, STORŽ ALI FOTOGRAFIJO.

PA SREČNO IN Z DOBRO VOLJO NA POT.
PRIJAVNICA

Na izlet v Kamniško Bistrico prijavljam ___________________________________ in
spremljevalce: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(pri otrocih navedite njihovo starost).
Podpis staršev : __________________________
Pripravila: Borut in Mateja Peršolja
Domžale, maj 2005
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