Mladinski odsek Planinskega društva Domžale
Kopališka ulica 4, 1230 Domžale
www.pdd.si; www.facebook.com/mopddomzale/

IZLET NA STOJNO - V KOČEVSKI GOZD
Izlet za osnovnošolske otroke nas bo vodil na Kočevsko, v deželo prostranih gozdov, ki
predstavljajo dom marsikaterega medveda, ki pa so v resnici zelo plahe živali in se raje
skrijejo, kot bi se srečali z ljudmi. Na izletu gotovo ne bomo srečali nobenega medveda, bomo
pa zato pokukali na obrobje mogočnih kočevskih gozdov.
Iz Kočevja nas bo pot vodila na Stojno, na kateri si bomo med drugim ogledali vhod v Ledeno
jamo in ostanke nekdanjega gradu Fridrihštajn, na katerem je krajši čas živela Veronika
Deseniška.
Na poti se bomo ustavili v planinski Koči pri jelenovem studencu, ki je vedno odprta ob
vikendih.
Skupno bo hoje približno 3 ure.

Odhod in povratek

V soboto 16. novembra 2019 v Preserjah pred šolo ob 7.15, v Domžalah na
makadamskem parkirišču pri trgovini Tuš ob 7.30 in na Brdu pred šolo ob 7.45. Povratek na
zborna mesta v Domžale ob 15.45, na Brdo ob 16.00, v Preserje ob 16.15.
Slabo vreme
Izlet bo v vsakem vremenu! V primeru dežja bo izlet delno prilagojen.
Obvezna oprema
Gojzarji, nahrbtnik, anorak ali bunda, dolge hlače, pulover, rezervno perilo (lahko v posebej
vrečki, ki se bo lahko pustila v avtobusu v času hoje), kapa, rokavice, malica in pijača, kos
izolacijske podloge za sedenje na tleh, vrečka za smeti, dnevnik Mladega planinca in
dežnik/palerina (v primeru dežja). V koči bo možno naročiti topel čaj ali drugo pijačo/hrano.
Cena in prijave
Cena izleta je 10 €. Izpolnjen odrezek prinesi mentoricam do torka, 12. novembra. Denar
imej s seboj na izletu, saj ga bomo pobrali na avtobusu.
Prijave možne tudi direktno pri vodji izleta.
Vodja izleta in informacije: Dušan Prašnikar (031 694 134, dusan.prasnikar@gmail.com),
vodnik Planinske zveze Slovenije.
---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Prijavljam _______________________________ iz ____ razreda OŠ __________________________.
Tel. št. staršev _______________________ Podpis staršev _____________________________
Domov gre (ustrezno obkroži):

sam/a

s starši

__________________________________________________________________________________
Planinsko društvo Domžale je društvo po meri gora. Od leta 1948 združujemo članice in člane,
ki iščejo lepoto gora, se zavedajo odgovornosti do njih in jim namenjajo zvestobo.

