
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

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA: Nedelja,  23. februar 2020

  PO KROŽNI POTI GEOSS
VODJA: Ruža Tekavec GSM: 041 536 788
POMOČNIKI: Danilo CEJ                                                                    

ODHOD: 8:00
ZBORNO MESTO: Glavna avtobusna postaja Ljubljana – postajališče 32
POVRATEK: V pozno popoldanskih  urah
VRSTA PREVOZA: Posebni  avtobus  
ZAHTEVNOST POTI: Lahka snežna ali kopna tura 
DOLŽINA HOJE:  Cca. 3 – 4 ure  – 12 km
VIŠINSKA RAZLIKA:  350
OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in obleka primerna za zimske razmere, pohodne palice…...
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica in osebni dokumenti
DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost 
MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika. Po želji v Gostišču Vrabec v Slivni
REGIJA IN ŽIGI: Ljubljana in okolica
OPIS POTI: Odpeljali se bomo do manjše strnjene vasi SLIVNA, kjer je začetek naše krožne poti. Ogledali si
bomo središče vasi, tim. ETNOLOŠKO VAS Slivno, kjer je stara Škundrova kašča, v neposredni bližini pa
delno simulirana domačija z orodjem in obsega prikaz kmečke hiše, čebelnjak, sušilnico sadja in kovačijo, kar
vse tvori muzej na prostem. Središče vasi je slikovito tudi  zardi lesenih skulptur ustvarjalnega domačina. Od
tu se bomo napotili proti GEOSS-u., simbolnemu središču slovenstva, nadaljevali s hojo do Rove, mimo več
kot 230 let stare hiše iz kamenja in naprej čez travnike, gozd, proti VAČAM, kjer si bomo lahko ogledali več
znamenitosti, preden bomo nadaljevali s hojo proti KLENIKU, vse do št.8, hiše najditelja situle, kjer bomo
lahko občudovali povečano poustvaritev situle iz VAČ. Od tu se bomo povzpeli po arheološki poti do cerkve
Sv. Križa na hribu SLEMŠKO in nadaljevali s hojo do planote Mačkovec, od tu pa vse do Slivne, kjer si bomo
odpočili v gostišču Vrabec, preden se bomo odpeljali, prek Domžal, nazaj v Ljubljano.
- 

STROŠKI IZLETA:   Morajo biti plačani pred izletom! 15 eur
 

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!

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


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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