
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

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

         VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET
                                                   IN OBČNI ZBOR

DATUM IZLETA: Četrtek, 23. marca 2023

Pohod po Polhograjskih dolomitih in
69. občni zbor PD PT Ljubljana v Medvodah

VODJA: JOŽEF TIŠLARIČ                                                          GSM: 040 792 547

POMOČNIK: Danilo Cej, Boris Lazar 

ODHOD: ob 11.00 uri 
ZBORNO MESTO: Glavna avtobusna postaja Ljubljana – postajališče 29
POVRATEK: V večernih urah.
VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus.
ZAHTEVNOST POTI: Lahka  tura.
DOLŽINA HOJE: 3 ure
RELATIVNA VIŠINA: Relativna višina - 386 m 
OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in obleka, primerna vremenskim razmeram, pohodne palice.
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument in zdravstvena kartica.
DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost.

HRANA IN PIJAČA: gostilna Bencak
REGIJA IN ŽIGI: Jeterbenk
OPIS POTI:  
Vožnja s posebnim avtobusom do želežniške postaje v Medvodah. Kratek postanek. Nadaljevali  bomo v Žlebe do
zaselka Pristava pod sv. Marjeto 408 m.  Od tu naprej deloma po kolovozni poti na vrh Jeterbenka 774 m. Zmerne hoje
bo nekje za 2 uri. Z vrha nazaj spust mimo do kapelice in po cesti v zaselek Topol, bolj znan kot sv. Katarina. Tu  pri
šoli čaka avtobus.  Hoje bo za pol ure. Hodili bomo po Polhograjskih dolomitih. Za tiste, ki želijo manj hoje se bodo
lahko na Katarino pripeljali z avtobusom. Sprehodili se bomo po bližnji okolici.

Občni zbor se bo pričel ob 16 uri v Medvodah v gostilni Bencak, ki je nasproti  železniške postaje. Iz
Ljubljane vozijo  avtobusi na liniji št 25. Lahko se pripeljete tudi z vlakom. 
Obvezna prijava v planinski pisarni.     

STROŠKI IZLETA:   Morajo biti plačani pred izletom!  15 EUR

Za otroke do 15. leta starosti v spremstvu odraslih je prevoz brezplačen.
Na seznam se uvrstite šele po plačilu! 

Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: SI56 0475 0000 3082 905, s pripisom smeri in datuma izleta.  
Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte! Prednost imajo člani

društva, v primeru prostih mest, se izleta lahko udeležijo tudi drugi, ki imajo plačano članarino PZS.
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.

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. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim

kodeksom slovenskih planincev, ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!
Društvo ali prevoznik ne odgovarjata za osebne predmete, dokumente in planinsko opremo udeležencev izleta.

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!

http://www.pdrustvo-ptlj.si/
mailto:info@pdrustvo-ptlj.si
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