
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/ 431 61 14
E-mail:  nfo@pdrustvo-ptlj.si     
Internet: www.pdrustvo-ptlj.si

                                                                         
         

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA: ČETRTEK,  26.12.2019

       ŠMARNA GORA 669m 
VODJA: Marina Pirš GSM: 040 709 400
ODHOD: 18.00
ZBORNO MESTO: Parkirišče v Tacnu, skupaj gremo do parkirišča  LIPA
POVRATEK: V parih urah
ZAHTEVNOST POTI: Lahka pot 
DOLŽINA HOJE: 2-3 ure
VIŠINSKA RAZLIKA: Cca 350 m  
OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in obleka: naglavna svetilka, vetrovka, rokavice, kapa, 

pohodne palice, …
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, zdravstvena izkaznica in osebni dokument
DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost 
HRANA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika kaj za pocrkljat

OPIS POTI:
Zdaj že tradicionalno gremo po poti čez Peske. Pot je vse bolj priljubljena med obiskovalci Šmarne gore, saj sonce
zaradi lege poti, ustvarja enkratne učinke v poznih popoldanskih urah in tudi proti večeru, ko se mu pridruži še
luna, bo vse okrog nas prav čarobno…pa upam, da bo tudi kaj okrašenih novoletnih jelk in jaslic. Iz Vikrč se
počasi, enakomerno dvigamo po mešanem gozdu in nadaljujemo po rahlo strmejšem apnenčastem pobočju na
Goro in nato cesta zavije nekoliko bolj v levo ter nas iz gozda pripelje na razgledna pobočja. Ob pogledu na vrh
Šmarne gore in Kamniško Savinjske Alpe hitro prispemo do domačije Gorjanc na Sedlu, od tu sledi vršni del do
zvona želja, pocingljamo- si nekaj lepega zaželimo, prehodimo le še ovinek, pa smo na vrhu. 
Tu si oddahnemo, razgledamo, si žejo s kakšnim dobrim »čajčkom iz nahrbtnika« potešimo, poklepetamo, nato pa 
nas čaka še sestop do parkirišča in odhitimo v topel objem doma.

Prijave vodniku na GSM!  
Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek od 15:00 do 17:00 in petek od 9:00 do 11:00.

Podrobnejše informacije daje vodja izleta.

Sporočite svojo telefonsko številko .
OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene,

psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano planinsko članarino.  
Udeleženec je dolžan ves čas izleta upoštevati navodila in odločitve vodnika!

Društvo ali prevoznik ne odgovarjata za osebne predmete, dokumente in planinsko opremo udeležencev.

                  Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno! 
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