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VABILO

Pasja ravan, 1020 mnv
Čas in kraj odhoda
Odhod v soboto, 23. 3. 2019, ob 8.00 uri s parkirišča v Tivoliju oz. zborno mesto ob 8.45 na parkirišču pri
gostilni na Vidmu.
Vodnik-i
Vodnica pripravnica Dora Semenič, mentor Marjan Klančar
Potek izleta
S parkirišča gremo do označenega začetka planinske poti na Bukov vrh. Pot nato preko mostička, ki preči
potok, se na drugi strani strmo vzpne. Pot se najprej vzpenja skozi gozd, nato pa nas pripelje na redko
poraščeno pobočje, kjer strmina popusti. Hodimo skozi manjši zaselek in po utrjenih, makadamskih cestah
kjer opazimo oznako za Bukov vrh, ki nas usmeri po travnatem pobočju proti cerkvi, ki jo že vidimo pred
seboj. Malo pod vrhom se pot za kratek čas nekoliko bolj vzpne in nas ob vse lepših razgledih hitro pripelje
na vrh, sredi katere stoji cerkev Žalostne Matere Božje.
Z Bukovega vrha nadaljujemo čez travnik prispemo do manjšega zaselka v vasi Bukov vrh. Sledimo oznakam
za Pasjo ravan, ki ima na vrhu vremenski radar. Predviden čas hoje 4-5 ur, 700 višinskih metrov
Značaj ture (izleta)
Lahka, označena tura.
Oprema
Primerna obutev in oblačila za ta letni čas, nahrbtnik, malica in pijača iz nahrbtnika.
Strošek
Strošek bo oblikovan glede na število udeležencev, vsebuje pa prispevek za društvo (člani 1€, nečlani 3€),
prevoz in dnevnica za vodnika. Udeleženci se med seboj dogovorite in poravnate obveznosti za prevoz (info:
Tivoli-Hotovlja-Tivoli= 20€/avto).
Prijave
Prijava na spletni strani društva, najkasneje do četrtka, 21. 3. 2019 do 17.00 ure. Nečlane in nove člane, ki se
bodo izleta udeležili prvič prosim, da me pred prijavo na izlet kontaktirajo.
Dodatne informacije
Dora Semenič (031 316 889), od 15. ure dalje.

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