
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana 
Planinska skupina Pošte in Telekoma Nova Gorica 

Naslov:                 Cesta  25.junija 1p      5000 Nova Gorica   
Spletna stran  :       HYPERLINK "http://www.pspt-ng.si" www.pspt-ng.si 

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 

DATUM 
IZLETA:

NEDELJA    27.11.2022

SMER IZLETA:   Zakjučni izlet na  VELIKI  ROB                          
po robu Trnovskega gozda z razgledom na Vipavsko 
                                     

VODJA Trampuž Ivan GSM: 041 645 829

POMOČNIK: naknadno GSM:

ODHOD: 9 URI 
ZBORNO 
MESTO:

Dobimo se na Trnovem  pred Trgovino pri Trnovski Hiši

POVRATEK: 17.00 uri

VRSTA 
PREVOZA:

osebni avto

ZAHTEVNOST 
POTI:

Lahka 

DOLŽINA  HOJE 4 ure ur in z nekaj postanki

RELATIVNA 
VIŠINA:

250 m

OPREMA: Pohodne palice, dober planinski čevelj, nahrbtnik ,kapa ,vetrovka 
rokavice, termus čaja in kak sendvič

OBVEZNI 
DOKUMENTI:

veljavna planinska izkaznica (plačana članarina PZS)  
osebni dokument

DRUGE 
ZAHTEVE:

Telesna pripravljenost

HRANA IN 
PIJAČA:

iz nahrbtnika in po končanem pohodu cca ob 14/15ure kosilo na 
Trnovem v Trnovski hiši

ŽIGI: Veliki Rob



OPOZORILO: 
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter 

izpolnjuje zdravstvene, fizične 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! 

 Vsem udeležencem želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 

OPIS  DOGODKOV:  Dobimo se zjutraj ob 9 URI na Trnovem  pred Trnovsko hišo , kjer 
bomo tudi parkirali in tam pustili nekaj avtomobilov. Od tam se zpaljemo  15 min mimo 
zaselka Rijavci in naprej po gozdni asfaltni cesti do gozdarske in lovske koče, kje bomo 
malo naprej na na parkirišču ob jasi parkirali avtomobile in začeli z našim 
panoramskim pohodom proti Velikemu Robu cca 2 ure odvisno od udeležencev.  
Na vrhu sledi malica iz nahrbtnika  in ogledi na vipavsko dolino in okoliške hribe pa 
kako malo presenečenje. Sledil bo spust po krožni poti nazaj do avtomobilov in odhod na 
kosilo z druženjem v Trnovski hši nas bo pogostil gostilničar Vasili  
Želim da bi se imeli v naši družbi čim lepše . 
Vabljeni vsi in čim večjem številu. 
Lep planinski pozdrav Srečno!
STROŠKI 
IZLETA :

10 EUR za hrano in 5 € za prevoz šoferjem

OPOMBA: Bodite pripravljeni in točni.

PRIJAVA IN 
INFORMACIJE:

Ivan Trampuž 041 645 829                                         
Anica Trampuž 031704737 Prijavite se čim prej 
najkasneje do Četrtka


