Izlet za vodnike, UO in člane društva na OLŠEVO

Kdaj:
Kako:

V nedeljo 23.09.2018 ob 5.30h
S posebnim avtobusom izpred Mercator centra Primskovo v Kranju

PD Iskra Kranj vabi na Izlet za UO, vodnike in člane društva na najvišji vrh Olševe – Govco.
Jutranja vožnja preko mejnega prehoda Jezersko in Pavličevega sedla in naprej po panoramski,
res zelo razgledni cesti do cerkve Svetega Duha.
Od izhodišča pri cerkvici v Podolševi, bomo krenili po kolovozu, ki se prične vzpenjati skozi gozd.
Nadaljevali bomo po markirani stezi, ki vodi proti Olševi in se večino časa vzpenjali vse do kraške
jame Potočka Zijalka, 1675n/m. Tu bomo iskali ostanke okostij jamskih medvedov iz kamene
dobe. Pot bomo lahko nadaljevali na najvišji vrh Olševe, Govco in se vrnili po poti pristopa. Nato
se bomo zapeljali v Solčavo in si v Centru Rinka ogledali razstavo o življenju v Solčavi. Ta dan
poteka v Solčavi tudi 8. festival Ovčje volne BICKA, ki se sicer začne že ob 8.00 a še vedno bomo
ujeli veliko:
10.00–18.00 OKUŠAMO VOLNENO: TRŽNICA volnenih izdelkov, izdelkov domače obrti in jedi….. »ODPRTA
KUH´NA«, dobrote iz ovčetine in druge domače dobrote: masunk, mlečni in mesni izdelki….. DELAVNICA
POLSTENJA za otroke, (društvo solčavskih filcark BICKA)…..OGLED RAZSTAVLJENIH ŽIVALI….MODNA REVIJA
»PLETEMO PRIJATELJSTVA«: ročno polstena in volnena oblačila,….. O VOLNI: prikaz striženja, sortiranja, mikanja
in predenja volne,….. PREDSTAVITEV PASME JEZERSKO-SOLČAVSKE OVCE: Marjeta Ženko, KGZS Celje….
dražba s strokovnim komentarjem: (Dušan Birtič, Biotehniška fakulteta) …..PRIKAZ PRIPRAVE MESA JAGNJETINE
za uporabo v kulinariki,…..IGRA ZA VESELJE, UK IN NAGRADO – ovčji pikado, Ovčerejsko društvo Raduha…..
Festival spremlja GLASBENA SKUPINA ŠTAJERSKA MORNARICA Z ETNO-ZABAVNIM ROGRAMOM

Vrnili se bomo proti večeru.
Zahtevnost,
trajanje:
Priporočljiva
oprema:

Vodniki:

Pot do zijalke je nezahtevna, proti vrhu pa zmerno zahtevna visokogorska pot,
ki ima nekaj jeklenic, kjer je potreben zanesljiv korak. Za tiste, ki boste šli le do
Potočke Zijalke je 1:15h hoje, do vrha pa je potem še 1:15. Tja in nazaj torej
največ 4:30 ur
Osebni dokument za prestop meje in potrjena in planinska izkaznica. Planinska
obutev s čvrstim rebrastim podplatom in obleka za visokogorje, pohodne palice;
nekaj hrane in pijača iz nahrbtnika. Zaščita proti vremenskim pojavom. Osebna
prva pomoč.
Sašo Košnik

Strošek:

17€ za člane PD Iskra Kranj. Vstopnina za muzej v Solčavi in malica v ODPRTI
KUHNI na festivalu sta v ceno že vključeni.

Informacije,
prijave:

* v pisarni društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro ali
* z nakazilom na TRR društva ali
* Sašo Košnik, gsm 041 757 009 ali saso.kosnik@infonet.si
* Miha Mrak, gsm 064 126 877 mihael.mrak@gmail.com
Do zapolnitve avtobusa, najkasneje do 20.9.2018 .

Rok prijav:
Opombe:

V primeru nepredvidenih razmer si vodniki pridržujejo pravico do spremembe ciljev
ali odpovedi ture.
Vabljeni!

spletna stran:

http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

elektronska pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

