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Naše sanje so večkrat: 
baročne, bohotne, razgibane, zamaknjene, ljubezenske. 

Ko se nam svet ob prebujanju zruši na glavo, 
bi radi sanjali naprej. 

Pojdimo na Limbarsko goro. 
 
OPIS POTI: Za družinske izlete izberemo krajše in nezahtevne planinske cilje, ki so primerni tako za mlade 
planince v krožku in njihove mlajše sestre in brate kot tudi njihove starše. Naše izhodišče bodo Moravče 
(do tja se bomo vozili dobro uro), od koder jo bomo skozi Serjuče mahnili proti Limbarski gori (773 m), ki je 
znana kot ena najbolj razglednih vzpetin na območju širše ljubljanske okolice. Do vrha, kjer stoji baročna 
cerkev sv. Valentina, nam bo delno po malo prometni cesti in delno po gozdni in travniški poti vzelo 
poldrugo uro hoje. V gostišču Urankar si bomo lahko privoščili kakšno pijačo in prigrizek, vzeli si bomo čas 
za igro in druženje. Sestopili bomo v smeri Krašnje, čez Palčkov klanec do Gradiškega jezera pri Lukovici, do 
koder nas bo čakalo še dve uri hoje.  
SKUPNI ČAS HOJE: 3,5–4 ure. 
 
HRANA: iz nahrbtnika + možnost pijače ter obare (5,5 EUR) in jabolčnega zavitka (2,5 EUR) v gostilni 
Urankar – hrano je treba naročiti vnaprej, zato ob prijavi obvezno sporočite, kaj in koliko obrokov želite.  
 
OPREMA: obutev in oblačila, primerna vremenskim razmeram ta dan; pohodne palice glede na izkušnje, 
Dnevnik mladega planinca. 
 
ODHOD: ob 7.45 z avtobusne postaje v Gorici pri Slivnici.                VRNITEV: v popoldanskih urah. 
 
PREVOZ: organiziran glede na število prijav.   STROŠKI PREVOZA: 8 € (za člane) in 10 € (za nečlane). 
 
PRIJAVE: do četrtka, 12. marca, do 12. ure pri Manci Ogrin: 040 352 665 ali pdslivnicapricelju@gmail.com. 
 
Udeleženci hodijo na lastno odgovornost. Po sklepu UO PD ob morebitni odpovedi izleta po prijavnem roku za neopravičeno 
odpoved zadržimo 5 € zaradi organizacije prevoza. 
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