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         VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 

 

DATUM IZLETA: Sobota, 13. oktober 2018 

10.jubilejni  POHOD PO KOZLEVČARJEVI POTI 

VODJA: Ruža Tekavec                                              GSM: 041 536 788 
POMOČNIK: Lojzka Hribar                                                                      

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

POVRATEK: V popoldanskih urah 

VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus 

ZAHTEVNOST POTI: Lahka kopna tura 

DOLŽINA HOJE: Cca. 3 - 4 ure 

RELATIVNA VIŠINA: 148 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: Iz nahrbtnika ali na počivališčih ob poti in ob zaključku na Debelem hribu 

REGIJA IN ŽIGI: Dolenjska ;  Pot Prijetno domače in Kozlevčarjeva pot   

OPIS POTI: Pred 10. leti in pod mentorstvom prof. Ludvika Mramorja iz Ljubljane, se je Vinarsko-sadjarsko 

društvo Debeli hrib odločilo, da bo slovenskemu narodu podarilo pohodniško pot in tudi s tem ohranjalo spomin na 

domačina TONETA KOZLEVČARJA, nepozabnega pevca Slovenskega in Ribniškega okteta. Tako z  vsakoletnim 

pohodom v mesecu oktobru organizira prijetno hojo in druženje vseh, ki jih zanima njegovo burno in zanimivo 

življenje. Upam, da med nami ni nikogar, ki se na ta način ne bi želel odzvati spominu na tega srčnega moža! 

    S posebnim avtobusom se bomo odpeljali v prelepe kraje občine Ivančna gorica. Mimo TEMENICE (355m), raznih 

manjših vasic do Partizanskega doma na Debelem hribu, kjer je start vsakoletnega  pohoda. Od tu se bomo po krajšem 

postanku in plačilu startnine spustili proti zaselku SOBRAČE (340 m), se povzpeli na čarobni ČAGOŠKI HRIB (453 

m) in sestopili  do OŠ Temenica, pred katero  so krajani ob100-letnici rojstva, leta 2014, Kozlevčarju postavili lep 

doprsni kip. In tu bomo ponovno ali nekateri prvič, veliko izvedli o njegovih zaslugah in dejavnostih na področju 

glasbene  ustvarjalnosti. Prisostvovali bomo tudi kulturnemu programu z zanimivimi izvajalci  (RO).  Sledil bo še 

vzpon po pretežno gozdni poti do Debelega hriba, kjer bo podelitev priznanj za prehojeno pot, malica, glasba in petje 

ter prijetno druženje ob letošnji vinski kapljici - vse do povratka v Ljubljano.  

Potrebno plačilo STARTNINE : 5 € , ki jo poravna vsak udeleženec sam. 

STROŠKI IZLETA:   Morajo biti plačani pred izletom! 12 €  

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! 
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