
 

Seniorski odsek 

 
VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 

 

DATUM IZLETA: Četrtek, 15. marec 2018 

 Iz Strunjana čez Lucan (190 m)  

v Portorož  
VODJA: Stanislav Tomšič  041 830 366 
POMOČNIK: Stanislav Jaki 

ODHOD: 8:00    
ZBORNO MESTO: Glavna avtobusna postaja Ljubljana, postajališče 29 

POVRATEK: V večernih urah 

VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus      

ZAHTEVNOST POTI: Lahka  

DOLŽINA HOJE: 3-4 ure, s postanki in ogledi  

RELATIVNA VIŠINA: Cca 200 m 

OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in oprema primerna vremenu, pohodne palice 

OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, zdravstvena kartica, osebni dokument 

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost  

HRANA IN PIJAČA: Med potjo iz nahrbtnika, topli obrok  

OPIS IZLETA:  

Na lanskem seniorskem izletu smo se v lepem spomladanskem vremenu sprehodili po Krožni učni poti »Strunjan 

v podobah morja«, letos pa se bomo podali iz Strunjana čez hrib Lucan (190 m) v Portorož.  

Z avtobusom se bomo odpeljali do gostilne Sosič v Strunjanu, od koder se bomo najprej sprehodili med nasadi 

kakijev do domačije Knez, s predstavitvijo kmetije in kraja. Po krajšem počitku in osvežitvi se bomo po označeni 

strmi poti povzpeli na flišni greben med Strunjanom in Lucijo. Z vrha bomo imeli lep razgled na strunjanske in 

sečoveljske soline, Nanos, Triglav in slovensko morje ... Sledil bo sestop po cesti do Lucije, kjer bomo imeli toplo 

malico. Nato se bomo ob obali sprehodili do Portoroža. Vrnitev v Strunjan bomo skrajšali s hojo skozi osvetljeni 

550-metrski predor Valeta, ki se začne nad Avditorijem in nas privede mimo avtokampa nazaj na izhodišče.  

Večinoma bomo hodili po asfaltiranih cestah, prvi del vzpona pa bo potekal po gozdnih stezah, zato je potrebna 

dobra pohodniška obutev. Priporočam pohodne palice. 

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom!   23 EUR 

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 planinsko članarino.  

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. 
     

             Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!  

 

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana 
 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana 
 

Telefon: 01/ 431 61 14 
 

E-mail:  pd.telekom@siol.net    
 

http://www.pdrustvo-ptlj.si  
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