9.3

Pohod pred novim letom
od Štefana do Galaksije

Kdaj: v sredo, 12. decembra 2018.
Glede na zaključek v Galaksiji, priporočamo parkiranje v okolici.
Opis poti: Posebni avtobus bo odpeljal ob 7:45 uri izpred Galaksije, ustavil bo še pri MC
Trebnje in ob 8. uri izpred CIK-a. Zapeljal nas bo na izhodišče pohoda, do Štefana pri
Trebnjem, ki leži na nadmorski višini 278 m. Ob Temenici je poplavna ravnica z mokrotnimi
travniki, na okoliških gričkih so njive, nad njimi pa gozd. Na obrobju vasi stoji cerkev svetega
Štefana, ki se prvič omenja leta 1526. V bližini so bili odkriti ostanki zidov naselbine iz rimskega
časa, najverjetneje Praetoriuma Latobicoruma.
Pohod bomo nadaljevali na Račje selo, kjer je več objektov, ki so pomembni za celotno občino
Trebnje: deponija Globoko, skladišče plina in romsko naselje. V kotlini, vzhodno od Račjega
sela in severovzhodno od vasice Blato, je zaradi odvzema gline nastalo umetno jezero v
katerega so naselili krape, ščuke in amurje, na ostanku glinokopa pa je nastal rekreacijski in
piknik prostor z obnovljenim toplarjem Florijanom – kozolcem dvojnikom iz leta 1902 pod
katerim je shranjena etnološka zbirka.

Pohod bomo zaključili v Galaksiji, v Trebnjem. Galaksija (redkeje osvetje ali meglenica) je
velikansko, gravitacijsko vezano nebesno telo, sestavljeno iz zvezd, plinov, medzvezdne snovi
in »temne snovi«. Nam pa bodo tam pripravili topli obrok po promocijski ceni (doplačilo iz
lastnega žepa). Po naši dobri stari navadi bomo pod novoletno smrekico položili drobna darilca
(v vrednosti od 3 – 5 EUR), ki jih bomo prinesli s seboj. Eden od dobrih mož, nam jih bo razdelil.
Predvideni čas hoje: 3 do 4 ure
Oprema: volja do hoje, obleka primerna vremenu, dobra obutev, pohodne palice, malo hrane
in pijače v nahrbtniku, rezervno perilo in obutev.
Cena: 5 EUR
Prijave: v pisarni CIK-a do ponedeljka, 10. decembra 2018
Dodatne informacije:tajništvo CIK-a 07 34 82 100 ali: Ivica 041 883 823 ali
hočevar.martin@gmail.com
Opomba:V primeru posebnih razmer si pridržujemo pravico do delne spremembe programa.
Hodimo za lastno zdravje in zadovoljstvo ter na lastno odgovornost. Hoja naj bo užitek !

