
 

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 
 

 

Odsek za varstvo gorske narave 
 

 

                          VABI ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA:          Nedelja,  13. marec 2011 
 

Slapišče Kosce pri Višnji gori 
 

VODJA: Martina Šuštar GSM: 031 234 911 
POMOČNIK: Janko Marn                                                              GSM: 031 314 107   

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

POVRATEK: V popoldanskih urah 

VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus 

ZAHTEVNOST POTI: Lahka tura  

DOLŢINA HOJE: 3 - 4 ure 

VIŠINSKA RAZLIKA: 100 m 

OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in obleka glede na vremenske razmere, male dereze,  

pohodne palice  

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

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost  

MALICA IN PIJAČA: Dopoldne iz nahrbtnika, popoldne v gostilni  

OPIS POTI:  

Glavno cesto Ljubljana-Novo mesto bomo zapustili pri Višnji Gori. Mimo višnjegorske cerkve se bomo 

usmerili proti Starem trgu, kjer bomo zapustili avtobus in se odpravili v grapo in v naročje gozda. Neoznačena 

pot je dobro shojena in opremljena z lesenimi brvmi. Po uri in pol hoje bomo prispeli do spodnjih slapov. Le 

nekaj višje pa si bomo ogledali še zgornje slapišče, ki meri kakih 20 metrov v višino. Zgornje slapišče je 

kopasto oblikovano in v celoti iz lehnjaka, nad njim pa je še ena stopnja tako, da je celotno slapišče v resnici 

visoko kakih 30 metrov. Lehnjak je nasploh značilnost tega predela in v vodi bo moč opaziti velike količine 

lomljenega lehnjaka. Po vrnitvi do izhodišča, se bomo z avtobusom zapeljali do ene od domačih gostiln na 

obaro in se pozno popoldne vrnili v Ljubljano. V primeru velike spolzkosti terena ob slapišču, bomo turo 

prilagodili razmeram. 
 

    

STROŠKI IZLETA:   
Morajo biti plačani v pisarni pred izletom! 

15 € - člani društva    

20 € - člani drugih društev    
Prijav po telefonu ne sprejemamo!  Z zgodnjim plačilom si zagotovite boljši sedeţ na avtobusu. 

Najkasneje 5 dni pred izletom je moţno tudi plačilo na transakcijski račun društva: 90672-0000133048, 

s pripisom smeri in datuma izleta. (pri plačilu na račun društva priznamo 1 € popusta za bančne stroške). 

Pred plačilom se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih. 

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

Telefonske informacije pol ure prej.  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! 

mailto:pd.telekom@siol.net
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