
 

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana 
 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana 
 

Telefon: 01/ 431 61 14 
 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si 

 

Odsek za varstvo narave  in  Športna zveza Ljubljane 
 

 

                            VABITA LJUBLJANSKE PLANINKE IN PLANINCE NA IZLET: 
 

DATUM IZLETA:          Nedelja,  29. maj 2011 
 

Ob slapu Kobiljega curka in spoznavanje 

mesojedih rastlin Mišje doline 
 

VODJA:   Martina Šuštar, pomočnik Janko Marn GSM: 031 234 911 

STROKOVNO VODSTVO: Metka Starič – Parnas, Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče 

ODHOD: 8.00   
ZBORNO MESTO: Glavna avtobusna postaja /postajališče 29/, Trg OF 5, Ljubljana 

POVRATEK: Pozno popoldne 

VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus 

ZAHTEVNOST POTI: Srednje zahtevna tura  

DOLŢINA HOJE: 4 - 5 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: 250 m 

OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in obleka glede na vremenske razmere, pohodne palice 

OBVEZNI DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, zdravstvena kartica in osebni dokument 

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost  

MALICA IN PIJAČA: Dopoldne iz nahrbtnika, opoldne na kmetiji odprtih vrat  

OPIS POTI:  

Avtobus nas bo zapeljal do Roba pri Rašici. Pot bomo pričeli pri interpretacijskem centru Parnas v Robu, kjer 

se nam bo pridruţila ga. Metka Starič. Po ogledu kratkega filma o Mišji dolini se bomo podali po senčni poti 

do slapu Kobiljega curka. Med potjo si bomo ogledali ostanke rimskih zapornih zidov ter steno, kjer maja 

zacveti kranjski jeglič (endemit). Pot bomo nadaljevali z avtobusom do Sela pri Robu (ogled ostankov 

rimskega kastela) nato pa pol ure peš do kmetije odprtih vrat (malica in počitek). Zatem nas bo pot peljala do 

vasi Zgonče, kjer se bomo povzpeli do cerkvice sv. Primoţa in Felicijana s freskami, šli do vasi Luţarjev 

(ogled zasebne zbirke predmetov – spomini na odhod naših ljudi v Ameriko). Pot nas bo zatem vodila do 

najstarejšega kozolca na Slovenskem in do nahajališča mesojedih rastlin z rdečega seznama najbolj ogroţenih 

vrst v Sloveniji. Vrnili se bomo v interpretacijski center Parnas, kjer si bomo ogledali igrani film Rdeči seznam 

(18 min) in tako na lep način zaključili celodnevno naravovarstveno potepanje po tem območju Dolenjske. 
 

STROŠKI IZLETA:  Morajo biti plačani pred izletom! 15 € 
Izlet sofinancirata MESTNA OBČINA LJUBLJANA  

in Fundacija za financiranje športnih organizacij Slovenije 

Prijav po telefonu ne sprejemamo!  Na seznam se uvrstite šele po plačilu! 
Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: 90672-0000133048, s pripisom smeri in datuma izleta. 

Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte! 

Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek, sreda od 16:00 do 18:00 in petek od 9:00 do 11:00. 

Telefonske informacije pol ure pred uradnimi urami!  Podrobnejše informacije o izletu daje vodnica. 
    

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleţenec 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. Udeleţenec je dolţan ves 

čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!  
          

Ţelimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno!   
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