
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Trg Osvobodilne fronte 16, 1000 Ljubljana

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

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:     Nedelja,  24. novembra  2019

Po poti vodnih zakladov
VODJA: Ruža Tekavec GSM: 041 536 788
POMOČNIK: Mirjam Frankovič-Franetič, vodnica PZS PD Sežana                                                      
ODHOD: OB 9.00 uri 
ZBORNO MESTO: Avtobusna  postaja , Ljubljana - postajališče 31
POVRATEK: V   popoldanskih  urah
VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus
ZAHTEVNOST POTI: Lahka kopna tura
DOLŽINA HOJE: 3- 4 ure
VIŠINSKA RAZLIKA: cca 50 – 100 m  
OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev (zelo dobri čevlji!) in obleka primerna vremenu……...
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica in osebni dokumenti 
DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost  
HRANA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika in po želji v Gostišču Ambrožič v Matavunu 
REGIJA IN ŽIGI: Kras , žig SPP

Opis poti izleta:
S posebnim avtobusom se bomo odpeljali  po avtocesti mimo DIVAČE do zaselka FAMLJE (393 m), kjer se
bomo srečali s predsednico TKD Urbanščica, vodnico PZS iz PD Sežana. Potrudila se bo, da bomo spoznavali
naravo in kulturno dediščino krajev vplivnega območja ter območja Parka Škocjanske jame.  Po poti bomo
opazovali kale po obrobjih vasi, sosedsko štirno v naravi, grad ŠKOLJ, sotesko reke Reke, kjer se bomo srečali
z nadzorno službo Parka Škocjanske jame, ki nas bo seznanila z njihovimi prizadevanji za varovanje narave.
Povzpeli se bomo v zaselek ŠKOCJAN, do zvonika sv. Kancijana, ki je zaščitnik voda. Hodili bomo tudi
mimo brezna Okroglica ter nadaljevali s hojo mimo vasi Betanja do MOTOVUNA. Na žejo udeležencev izleta
bomo lahko nadaljevali  s  hojo proti  zaselku DANE,  do vhoda  v  Mušjo jamo,  nekoč namenjeno kultnim
darovanjem podzemnim božanstvom. Leta 1909 je jamo odkril  tržaški  jamar Pietro Savini  in v njej  našel
rimsko čelado, razne bronaste in železne predmete, namenjene obrambi ter orodja in tudi nakit. Morda se bomo
potrudili še do znamenite ledenice na obrobju vasi PARED-KAČIČE.
        IZLET ODPADE, ČE BODO VREMENSKE RAZMERE NEPRIMERNE ZA HOJO!!
(

STROŠKI IZLETA :Morajo biti plačani pred izletom!                                15 EUR
 

Na seznam se uvrstite šele po plačilu v pisarni PD ali na račun TR:Sl 0475 0000 3082 905, s pripisom 
smeri in datuma izleta. Prednost imajo člani  društva, v primeru prostih mest se izleta lahko udeležijo 
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 in ima plačano letno članarino PZS. 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 premo udeležencev izleta.

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno!

http://www.pdrustvo-ptlj.si/
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