Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO

za kolesarko - pohodniški izlet
Čas in kraj odhoda
V nedeljo, 6.5.2018, ob 9.00 uri pri ribiški koči pri ribniku, Ribiška družina Medvode, Šmartno 90, pod
Šmarno goro!

Vodnik
Marjan Klančar - kolesarski del in Jan Skoberne - pohodni del

Potek izleta
-kolesarji: Šmartno - Skaručna (opcija Šinkov turn - Utik) - Vodice – Voglje – Voklo – Trboje – Varburga –
Smlednik – Tacen – Šmartno ( cca 35 km ali 42 km - 3-4 ure)
-pohodniki: Daljši pohod na Šmarno goro od Ribiške koče pri Šmartnem in nazaj (3-4 ure)

Značaj ture (izleta)
Kolesarili bomo individualno zaradi varnosti, ne v skupini – dobivali se bomo na posameznih mestih – se malo
odpočili, poklepetali, razgledali in se zopet dobili na naslednji točki, ki jo bo nazorno predstavil vodnik
POZOR! Za udeležence kolesarjenja velja, da vozimo na lastno odgovornost in strogo po prometnih predpisih
ter po dogovorjeni smeri proti cilju. Kolesarjenje izven naše smeri potovanja NI PRIPOROČLJIVO!!!
Pohod in kolesarenje je nezahtevno in je primerna za vse planinke in planince tudi z minimalno kolesarsko
kondicijo.

Oprema
-kolesarji: Za kolesarski del potrebuješ zato vožnjo urejeno mestno kolo z nekaj prestavami!!!. Obvezna
čelada. S seboj imejte nekaj osvežilne pijače in morda kakšen sendvič.
-pohodniki: Lažja planinska obutev, priporočljivo pokritje gležnjev, pohodne palice, oblačila primerna
vremenski napovedi, nekaj hrane in pijače v nahrbtniku.

Strošek
Skupni strošek prevoza bo definiran glede na število udeležencev. V Ribiški koči bo dogovorjen obrok, riba s
krompirjem, dodatno s »šam rolco« ali čevapčiči (7€ + 1€) – po naročilu.
Ob prijavi je potrebno navesti hrano do četrtka, 3. 5. do 18 ure.

Prijave
Prijava na spletni strani društva,
Dodatne informacije
Marjan Klančar na tel.041990371 in Jan Skoberne tel. 041707795

Zemljevida:
Ribniška koča – začetek pohoda in kolesarenja
Kolesarski krog

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
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