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VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 

 

DATUM  IZLETA: Nedelja, 25. marec 2018 

KRAJINSKI PARK ŠTURMOVCI  

IN PTUJSKO JEZERO 
VODJA: Ruža TEKAVEC GSM: 041 536 788 
POMOČNIK: Tone TEKAVEC, Viktorija DABIČ in Ante MLINAREVIČ ( PD Ptuj)                                                              

ODHOD: 7:00 
ZBORNO MESTO: Glavna avtobusna postaja Ljubljana, postajališče štev. 29  

POVRATEK: V poznih popoldanskih  urah 

VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus. 

ZAHTEVNOST POTI: Lahka kopna tura. Hoja po ravninskem svetu 

DOLŽINA HOJE: Cca. 3-4 ur hoje               

OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in obleka glede na vremenske razmere, pohodne palice. 

OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, in zdravstvena izkaznica. 

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost. 
MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika ali v gostiščih ob poti 

ŽIGI: 1. in 12. kontrolna točka Slovenjegoriške PP 

OPIS POTI:  Letos se bomo podali na nam še neznano planinsko pot okrog  PTUJSKEGA JEZERA (oziroma 

MORJA – za tiste, ki se na tem posebnem območju spremenjene reke DRAVE v njem plujejo z barkami in drugimi 

plovili v času letne sezone. Pričetek poti proti Ptujskemu jezeru in Krajinskemu parku bo pred hotelom Primus in 

zdraviliščem Terme Ptuj, kjer se nam bosta pridružila vodnika PD Ptuj ga.Vika in Ante. Tako kot vsa leta doslej, ko 

smo spoznavali zgodovinske, kulturne idr. znamenitosti Slovenjegoriškega območja Slovenije, nam bosta povedala 

veliko vsega, kar smo pozabili ali sploh nikoli vedeli. Hoje od začetka poti do 12.KT v Novi vasi pri Markovcih bo cca. 

2 uri z ogledi ornitoloških postojank in še česa. Od tu bomo nadaljevali s hojo proti KP ŠTURMOVCI. Po sprehodu in 

ogledu favne in flore v tem parku, se  bomo po  planinski poti ob Ptujskem jezeru vrnili do Ptuja. Po slovesu od naših 

planinskih prijateljev se bomo po istih (avto)cestah vrnili v Ljubljano.   

       Izleta se lahko udeležijo člani PD, ki si bodo želeli le  ogleda zanimivosti v Ptuju (muzej, grad idr.) in 

izkoristiti ponudbo Term Ptuj in Grand hotela (bazen, savne, idr. ) . Ob prijavi za izlet je treba o tem seznaniti 

vodjo planinske pisarne ga. Martino!   

V primeru slabega vremena izlet odpade! 

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom!   15 € 

Prijav po telefonu ne sprejemamo!  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!  

Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek od 15:00 do 17:00, 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 in ima plačano članarino PZS. 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! 

mailto:pd.telekom@siol.net
http://www.pdrustvo-ptlj.si/

