
                            
 

MO – planinske skupine PD Kranj  
vabi mlade planince na kostanjev piknik  

do DOMA NA ZELENICI (1536m) 
 

v soboto, 22. oktobra 2011  
 

PROGRAM IZLETA: 

 

ZBOR na parkirišču pred trgovino Mercator na 

KOKRICI ob 7.10. 

 
 

POVRATEK na Kokrico približno ob 15.30. 
 

ČAS HOJE: 1 ura 30 min 

 

TEŽAVNOST: lahka označena pot 
 
 

OPIS POTI: 
Letošnji kostanjev piknik bo organiziran pred planinskim domom na Zelenici. Poleg naših 

mladih planincev ste  na piknik vabljeni tudi vsi starši, ki bi želeli preživeti dan z nami. 

Vožnja s posebnim avtobusom do Ljubelja bo organizirana samo za otroke, starši pa se lahko z 

avtomobili pripeljete do izhodiščne točke in sicer do parkirišča pod smučarskim centrom 

Zelenica.   

Planinski dom na Zelenici se nahaja ob robu razglednega istoimenskega travnika. Stoji na mali 

ravnici Zeleniškega sedla med severnim ostenjem Begunjščice in južnim pobočjem obmejnega 

grebena Na Možeh. Območje Zelenice je znano kot zimskošportno središče, s katerega se odpira 

prelep razgled na osrednje Karavanke. Če bo volja, se bomo odpravili še na krajši sprehod do 

Doma pri izviru Završnice ali na daljšo pot na Srednji vrh. 

Na pikniku bomo pekli kostanj in se zabavali s športnimi, planinskimi ter ustvarjalnimi 

igrami. Obiskali nas bodo tudi vodniki s psi reševalci. 
 

OBVEZNA OPREMA: Oprema naj bo vremenu primerna (topla oblačila, pohodni čevlji), ker 

bomo večino časa preživeli v naravi. Malica iz nahrbtnika. 

Vsak učenec naj prinese do 0,5 kg narezanega kostanja.  

 

CENA IZLETA: 10 EUR (plačaš na avtobusu) 

 

PRIJAVE :  
Prijavnico oddajte mentorici do srede, 19. 10. 2011. Lahko se prijavite tudi na e- naslov 

mateja.sajovec@gmail.com. V primeru slabega vremena bo izlet prestavljen. Obvestilo bo 

objavljeno na spletni strani šole. 

 

      Mentorici:  Mateja Sajovec 

         Mojca Konjar 

V Kranju, 13. 10. 2011 

 

mailto:mateja.sajovec@gmail.com


 

PRIJAVNICA za izlet na kostanjev piknik  

na ZELENICI (1536 m)  

 

 

Soglašam, da se moj otrok ________________________________ učenec  

_____ razreda OŠ Simona Jenka Kranj udeleži planinskega izleta v soboto, 22. 10.  

2011, ki ga organizira MO – šolske planinske skupine PD Kranj. 

 

Telefon staršev: _________________    Podpis staršev: 

Datum: 
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