
 

 

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 

 

Seniorski odsek  

  

VABI ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA:          ČETRTEK, 7. april 2011 

Sečoveljske soline 
 

VODJA: Boris Lazar   GSM: 041 756 352 

POMOČNIK: Stane Tomšič 

ODHOD: 7.00  
ZBORNO MESTO: Avtobusna postaja Ljubljana, Trg OF 5 – postajališče 29 

POVRATEK: V večernih urah 

VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus  

ZAHTEVNOST POTI: Lahka nezahtevna pot  

DOLŢINA HOJE: 4 - 5 ur vključno z ogledom  

RELATIVNA VIŠINA: - 

OBVEZNA OPREMA: Pohodna obutev, pri obleki in opremi upoštevajte vremensko napoved. 

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

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost.  

MALICA IN PIJAČA: Med hojo po ţelji. Zaključek v gostilni kuharja Damjana. 

OPIS POTI:  

Z avtobusom se bomo zapeljali proti Primorski. V Sečovljah se srečamo s vodnikom. Pričetek lahkega pohoda 

mimo letališča do mejnega prehoda Dragonja, kjer vstopimo v Krajinski park Sečoveljske soline. Ogledali si bomo 

juţni del parka, imenovan Fontanigge, na meji s Hrvaško, ogledali solinarski muzej in si namočili noge ob ustju 

reke Dragonje. Povratek po isti poti do glavnega vhoda v soline, kjer bo voden ogled, ki vključuje sprehod med 

solnimi polji z razlago postopka pridobivanja soli, predstavitev parka (rastlinstvo, ţivalstvo, kulturna  

dediščina), ogled solin z razgledne ploščadi, maketo solin in 10-minutni film.  

Zaključek v gostilni kuharja Damjana. Nazaj grede se bomo ustavili v oljarni v Bertokih. 

STROŠKI IZLETA:   

Morajo biti plačani pred izletom! 
25 € - člani društva 

30 € - člani drugih PD 

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 vodnik. 
 

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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