GEOLOV

Z NAPOLEONOM

KAJ JE GEOLOV?
Geolov je iskanje skritih zakladov s pomočjo GPS-naprave. Aktivnost vam omogoči, da kakovostno preživite čas na
prostem, izveste kaj zanimivega in svoje pustolovščine nadgradite z uporabo moderne tehnologije. Po vsem svetu je
skritih že več kakor dva milijona zakladov, iskanje pa se širi
tudi v vesolje, saj je bil leta 2008 prvi zaklad skrit na mednarodni vesoljski postaji.

KAKO ZAČETI?
Najprej na spletni strani geocaching.com ustvarite geolovski uporabniški račun. Osnovna registracija je brezplačna,
to za začetek več kot zadošča. Če vam bo pozneje igra res
postala hobi, se boste še vedno lahko odločili za članarino, ki
prinaša nekaj ugodnosti.
Po registraciji na spletni strani geocaching.com s pomočjo iskalnika poiščite v svoji okolici primeren zaklad, prenesite njegove koordinate in opis v navigacijsko napravo in se
pripravite na dogodivščino v naravi.

NAMIG: Zaklad je lahko zelo velik ali pa zelo majhen in
to lahko vpliva na težavnost iskanja. Preverite njegovo velikost
na spletu!

ZAKLAD STE NAŠLI, KAJ PA SEDAJ?
Zaklad skriva zanimive drobnarije za menjavo. Vzamete
jih lahko le, če v škatli pustite druge predmete s približno
enako vrednostjo.
V posodi se vedno nahaja tudi dnevnik obiskov, v katerega zabeležite svoj obisk, najdbo pa nato registrirate še na
spletni strani geocaching.com.

TOREJ, GRESTE?
Preživljanje prostega časa v naravi je ob iskanju skritih
zakladov polno zanimivih dogodivščin, zahtevnost iskanja
pa si geolovci z izbiro primernega zaklada lahko vedno prilagodite svojim željam in kondiciji. O geolovu in vsem, kar
je z njim povezano, lahko izveste več na spletnih straneh Slovenskega geocaching kluba (geolovec.si).

GEOLOV Z NAPOLEONOM

A

Plečnikov spomenik
Napoleonu in Iliriji

Plečnikov spomenik na Trgu francoske revolucije je bil
postavljen ob 120. letnici ustanovitve Ilirskih provinc.

B

Škandrova hiša
in gostilna Pri Poku

Po ustnem izročilu je Napoleon na poti med Ljubljano in
Vrhniko prenočil v Škandrovi hiši, potem ko si je privoščil
dobro večerjo v gostilni Pri Poku na Brezovici. Tako v gostilni še danes velja rek: kar je bilo za Napoleona dobro, bo
tudi za vas.

C

Napoleonov
drevored

Ob stari cesti od Vrhnike proti Logatcu je posajen drevored lip, ki so ga posvetili spominu na poroko Napoleona
in Marie Luize.

D

Napoleonov
vodnjak

Po spodnji Zaplani je ob cesti nenavadna luknja, pokrita s
kamnitim pokrovom. To so ostanki vodnjaka, izkopanega
za Napoleonovo vojsko, ki je leta 1809 zasedla Ljubljano.

E

Cerkev Marijinega
vnebovzetja

Napoleon je v času svojega vladanja ločil cerkev od države.
Rodil se je 15. avgusta, na dan, ko praznujemo praznik
Marijinega vnebovzetja, kateri je posvečena tudi cerkev v
Smrečju.

F

Vodnjak s podpisi
Napoleonovih vojakov

Na notranjih stenah grajskega izvira Polhograjske graščine
so lastnoročni podpisi Napoleonovih vojakov.

GEOLOV JE ISKANJE SKRITIH ZAKLADOV
S POMOČJO GPS-NAPRAVE. VABIMO VAS
NA OBISK ZAKLADOV, KI VAS POPELJEJO
V ČASE, KO SE JE PO NAŠIH KRAJIH
POTEPAL NAPOLEON.

www.geocaching.com
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