
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana 
 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana 
 

Telefon: 01/ 431 61 14 
 

E-mail:   pd.telekom@siol.net     
 

Internet: www.pdrustvo-ptlj.si 

 

Odsek za varstvo narave  

Vabi članice in člane društva na planinski izlet: 
 

DATUM IZLETA: Nedelja,  17. februar 2019 
 

Šobčev bajer pri Lescah 
VODJA: Martina Šuštar Marn GSM: 031 234 911 

POMOČNIK: Janko Marn  

ODHOD: 7:00 
ZBORNO MESTO: Glavna železniška postaja Ljubljana – pod uro 

POVRATEK: Proti večeru 

VRSTA PREVOZA: Vlak  - Karto za prevoz kupi vsak udeleženec sam  

ZAHTEVNOST POTI: Lahka kopna tura ali snežna tura 

DOLŽINA HOJE: Cca. 4-5 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: Cca. 200 m 

OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in obleka primerna vremenskim razmeram, pohodne palice 

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

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost  

MALICA IN PIJAČA: Med potjo iz nahrbtnika, na koncu v gostišču 

REGIJA IN ŽIGI: Julijske Alpe 

OPIS POTI:   
Na naravovarstveni izlet se bomo odpravili z vlakom. Zbrali se bomo pod uro na glavni železniški 

postaji Ljubljana, kupili vozovnice za vlak (seniorji imejte s seboj potrdila za ugodnejši nakup kart) 

ter se ob 7.26 uri odpeljali proti Lescam, kjer bomo začeli našo raziskovalno pot. Iz Lesc se bomo 

napotili proti Kampu Šobec, kjer se nahaja istoimenski bajer, ki bo cilj našega izleta. Območje je 

zelo primerno za opazovanje ptic, ki se v zimskem času zadržujejo v tem okolju, kot race 

mandarinke in mlakarice, labodi grbci in mali ponirki. Nedaleč stran si bomo ogledali še drugo 

zanimivo lokacijo; in sicer mokrišča Save Dolinke, kjer je ob meandrih borovega gozdička idealni 

prostor za ogled življenja ptic. Po zaključku opazovanja se bomo vrnili v Lesce, si privoščili topel 

obrok ter se popoldan z vlakom vrnili v Ljubljano. 
 

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom!  10 € 
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! 

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

