
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

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA: Nedelja, 26. september 2021

Velika Osojnica 756m (Julijske alpe)

IZLET ZA MLADE DRUŽINE 
VODJA: Matjaž Pogačnik                   GSM: 041 382 768
POMOČNIK: Urša Pogačnik
ODHOD: nedelja 9:00
ZBORNO MESTO: Parkirišče v Zaki (Bled)
PREDVIDENI POVRATEK: V popoldanskih urah
VRSTA PREVOZA: Osebni avtomobili - lastni prevoz
ZAHTEVNOST POTI: Lahko kopna tura - markirana pot
DOLŽINA TURE: Hoje z otroci je za cca 1 uro 
RELATIVNA VIŠINA: 276 m
OPREMA: Običajna gorniška oprema. Zaščita pred vetrom in dežjem.
OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, zdravstvena kartica
MALICA IN PIJAČA: Malica iz nahrbtnika oziroma
OPIS POTI:
Parkirali bomo na parkirišču v Veliki Zaki (480m) in se od tam naprej po makadamski cesti in kasneje poti 
oziroma vlaki povzpeli na razgledno Ojstrico (611m), kjer se nahaja klopca in je ena najpopularnejših točk 
za fotografiranje Blejskega jezera. Po fotografiranju se bomo vrnili na pot, na odcepu krenili desno na 
Veliko Osojnico (756m), ki je tudi naš cilj. Vrnili se bomo po isti poti do odcepa, ter od tam krenili desno 
na Malo Osojnico (691m), na kateri je ograjeno razgledišče s klopmi in informativno tablo. 
Povratek k avtomobilom bomo lahko popestrili s kopanjem v Blejskem jezeru.
Tempo in počitke bomo prilagodili udeležencem.
Pot je lahka in primerna za pohodnike vseh starosti.

Podrobnejše informacije o izletu daje vodnik: 041 382 768 Matjaž

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 članarino pri PD Pošte

in Telekoma Ljubljana. 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.
      

            Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!  

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