
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:     Sobota,  30. novembra  2019

Prednovoletno srečanje članic in članov
društva

VODJA: Zdenka Gorenc  GSM: 031 328 477
POMOČNIK: Jožef Tišlarič                                                GSM: 041 792 547
ODHOD: ob 7.00 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 300 m  
OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in obleka primerna vremenu, pohodne palice
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica in osebni dokumenti 
DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost  
HRANA IN PIJAČA: Med turo iz nahrbtnika, ob koncu ture na turistični kmetiji pri Kisovcu.
REGIJA IN ŽIGI:

OPIS POTI: 
S posebnim avtobusom se bomo odpeljali do Logatca, kjer se bomo ustavili na jutranji kavi. Nato
bomo pot nadaljevali do vasi Kalce, kjer bomo začeli s hojo. Povzpeli se bomo do trdnjave Lanišče,
ki  je  znana zapuščina  Rimljanov.  Po ogledu trdnjave  bomo pot  nadaljevali  do razgledišča,  ki  se
nahaja pod najvišjim vrhom logaške občine, Srnjakom. Iz razgledišča se ob lepem vremenu ponuja
razgled  na  celotno  logaško  občino,  vse  do  ljubljanske  kotline,  Triglava  in  Slivnice.  Pot  bomo
nadaljevali v smeri Grčarevca, kjer nas bo čakal avtobus. 
Za tiste,  ki  celotne poti  ne boste zmogli  prehoditi,  pa bomo organizirali  le pohod od Lanišča do
razgledišča in nazaj.
Druženje bomo nadaljevali na turistični kmetiji Kisovec, kjer bo kosilo in živa glasba.
(

STROŠKI IZLETA :Morajo biti plačani pred izletom!                                20 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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