
 

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA: ČETRTEK, 15. novembra 2018 

STEKLASOVA  POHODNA  POT (DOLENJSKA) 

VODJA: Stanko Jaki   GSM: 041 696 925 
POMOČNIK: Franc  Škarja 

ODHOD: 7:30   uri    
ZBORNO MESTO: Glavna avtobusna postaja Ljubljana – postajališče 29 

POVRATEK: V  popoldanskih urah 

VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus      

ZAHTEVNOST POTI: Nezahtevna lahka pot  

DOLŽINA HOJE: 3,15 ure  

RELATIVNA VIŠINA: 235  m 

OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in oprema, pohodne palice 

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

 

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost  

HRANA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, zaključek v gostišču v  Slovenski  vasi 

OPIS IZLETA:   

Vožnja avtobusa  Trg  OF,  Resljeva, Karlovška, Dolenjska cesta, avtocesta, ki jo zapustimo  na izvozu Trebnje  

zahod, nadaljujemo proti Mirni in Veseli  gori. Na Veseli gori pri gradu zapustimo avtobus in že takoj pri gradu 

odtisnemo prvi žig  Steklasove  pohodne  poti. Pohod nadaljujemo mimo cerkve Sv. Frančiška proti vasi Ravnik, 

Aplenik, Okrog. Pri cerkvi Sv.  Barbare  odtisnemo  drugi žig poti (razgledi na Mirensko dolino, Šentrupert, Dob, 

Debenec, Mokronog, Gorjance, Snežnik, Triglav in še in še). Zapustimo Sv. Barbaro in se skozi gozd spustimo med 

vinograde Zadrage, vse do  reke  Bistrice, nato se povzpnemo skozi vasico Hom v Nebesa. Na vrhu Nebes 

odtisnemo žig poti, pot nadaljujemo po gozdu do vasi Kamnje in naprej v Šentrupert, kjer odtisnemo žig in končamo 

pohod.   

   STROŠKI  IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom! 20   e 

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. 

       

 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: info@pdrustvo-ptlj.si   
 

http://www.pdrustvo-ptlj.si 

 

 Seniorski odsek                                                                                                                            
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