
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/ 431 61 14
E-mail:  info@pdrustvo-ptlj.si     
Internet: www.pdrustvo-ptlj.si

                                                                         
ODSEK ZA VARSTVO NARAVE

        VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA: Nedelja, 18. avgust 2019

Od reke Krke proti Šentrumarju (677
m)
VODJA: Martina Šuštar Marn                               GSM: 031 234911 
POMOČNIK: Janko Marn

ODHOD: 6:30
ZBORNO MESTO: Glavna avtobusna postaja Ljubljana – postajališče 32
POVRATEK: Pozno popoldan
VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus
ZAHTEVNOST POTI: Lahka kopna tura
DOLŽINA HOJE Z OGLEDI: Cca. 4 ure
RELATIVNA VIŠINA: 350 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, zaključek v gostišču 
REGIJA IN ŽIGI: Dolenjska; vrh Šentrumarja 677 m
OPIS POTI:  Pot bomo pričeli v dolini reke Krke, ki je prava zelena oaza sredi Suhe Krajine. V vasi Krka si
bomo privoščili  jutranje  okrepčilo,  si  ogledali  nekdaj  znano romarsko cerkev sv.  Kozme in Damijana,
potem pa se napotili proti cilju našega izleta – vrhu Šentrumar (677 m), ki leži v bližini vasi Hočevje. Pot bo
zanimiva; sprava se bo strmo dvignila, večkrat prečkala lokalno cesto, potem pa zavila v objem gozda, ki v
tem  letnem  času  skriva  nemalo  lepot  (rastlin,  živali,  morda  tudi  gob).  Do  koče  Gobarskega  društva
»Štorovke« Šentrumar-Hočevje bomo dospeli v dveh urah hoje. Pri koči bomo imeli daljši postanek, zatem
pa sestopili proti vasi Hočevje, kjer nas bo čakal avtobus. Popeljal nas bo nazaj v Krško dolino, kjer se
bomo ustavili za ogled speče dolenjske lepotice in posameznih lokacij snemanja nanizanke Reka ljubezni.
Zaključili bomo s toplim obrokom ter se pozno popoldne vrnili v Ljubljano. 

STROŠKI IZLETA:   Morajo biti plačani pred izletom!   23 €

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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