
 

Vabilo na izlet v Škofjo Loko in na Visoko 

EDL pripravlja izlet v Škofjo Loko z ogledom mesta in muzeja na gradu. Po kosilu in osvežitvi bomo šli 

še na Visoko in se sprehodili po Tavčarjevi domačiji in si privoščili kakšno sladico in napitek. Vodenje 

bo kombinirano v slovenščini in esperantu. 

Datum izleta: sobota, 25. junija 2022 (državni praznik) 

Načrtovani urnik: 

10h – zbor na avtobusni postaji Škofja Loka (blizu je veliko parkirišče) 

11h – ogled muzeja na gradu z vodenjem 

13h – kosilo »Pr'Pepet«, Kopališka ulica 1 (možnost brezmesnega obroka) 

1430 – odhod na Visoko (osebni avtomobili + kombi po potrebi 

15h – ogled Visokega z vodenjem in odmor 

1630 – povratek na izhodišče v Škofji Loki 

17h – razhod 

Stroški vstopnin, vodenja, kosila (pijača posebej) in morebitnih prevozov so ocenjeni na največ 25,- €. 

Prosimo, da se za izlet prijavite ter sporočite, kako boste prišli do izhodiščne točke. Glede na prijave 

bomo organizirali prevoz z osebnimi avti in / ali najeli kombi na relaciji Škofja Loka – Visoko in nazaj. 

Nekateri lahko prisedejo tudi v Ljubljani ali na železniški postaji v Škofji Loki. Izkoristite prevozne 

ugodnosti za upokojence ter praznične popuste na železnici. Tudi vožnja z osebnim avtom je 

stroškovno ugodna, če je avto dobro izkoriščen, zagotavlja pa veliko fleksibilnost. 

Dobrodošla je tudi najava želje po vegetarijanskem obroku. 

Prijave pošljite na naslov kristan.ostoj@t-2.si do petka, 17. junija 2022 do 22h. 

 

Ljubljana, 3. junija 2022       Nika Rožej 

 

 

Informacija o nekaterih prometnih povezavah: 

Vlak iz Maribora: IC 503 pride v Ljubljano ob 8:56. Povratno: IC 502 iz Ljubljane ob 17:43.  

Vlak iz Kopra: IC 508 pride v Ljubljano ob 7:53. Poratno: IC 509 iz Ljubljane ob 17:55. 

Avtobus iz Ljubljane v Škofjo Loko: 9:20, prihod ob 9:57. Povratno: 18:10 iz Škofje Loke, cena: 3,10 €. 

Prevoz z železniške postaje Škofja Loka na avtobusno postajo: mestna linija, cena 0,50 €. 
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