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VABIMO NA: 
 
 

DATUM IZLETA: SOBOTO, 29. avgust 2015 
 

210. LUNOHOD ŠENTJUNGERT (567m) 

VODJA: Ferdinand Glavnik GSM: 031/323353 

POMOČNIK: Rudi Divjak GSM: 031/525790 

ODHOD: Sobota, 29.08.2015 ob 15 uri 

ZBIRNO MESTO: Na parkirišču poleg občinske zgradbe!   

SMER POHODA Šmartno v RD, Planinski dom Šentjungert, Farovška zidanica, Šmartno v RD 

POVRATEK: Do 23,00 ure (še isti dan!) 

VRSTA PREVOZA: Mini avtobus 

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna  

ČAS HOJE: 3 do 4 ur  

VIŠINSKA RAZLIKA: < 300 m 

OPREMA: Pohodne palice, oprema primerna vremenu, majice 200. lunohoda!! 

DOKUMENTI: Osebni dokument, pohodna izkaznica,… 

MALICA IN PIJAČA: Zaključimo v piceriji EMMA v Šmartno v Rožni dolini  

LUNEKI iz Šmartnega v Rožni dolini nas vabijo, na skupno srečanje vseh ljubiteljev pohodov ob polni luni.  
Začetek srečanja (pohoda) bo pri piceriji EMMA v Šmartnem, od tod krenemo proti Šentjungertu, vmes si še 
ogledamo farno cerkev sv. Martina. Po počitku v planinskem domu nas pot vodi do Farovške zidanice, kjer je na 
ogled etnološka zbirka in seveda nam bodo ponudili tudi etnološke domače dobrote. Zaključujemo tam kjer smo 
začeli, pri piceriji EMMA, tu bo zaključno druženje s pogostitvijo. Vsaka skupina dobi v dar knjigo o kraju Šmartno in 
vsak udeleženec, kar je važno, pa dobi spominsko majico srečanja! 
Zaradi organizacije prevoza vas prosimo, za vaše resne prijave pri organizatorju pohoda. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 15 € za kritje stroškov prehrane in prevoza 

PRIJAVA:        Divjak Rudi do torka 25.08.2015 do 12. ure – tel. 031/525790 

DATUM: Polzela, 15.08.2015 

 
 Predsednik odbora: 
 Rudi Divjak 
OPOZORILO: 
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu  in  ima 
urejeno članarino DU za tekoče leto. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 

  
 Lep lunohodski pozdrav in
 prijetno počutje med nami!  

mailto:divjak.rudi@gmail.com?subject=predsednik%20sekcije%20pri%20DU%20Polzela

