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VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: Nedelja 07.06.2015 
 

Belska Kočna – Savinjsko sedlo (2001m.n.v.) – 

Logarska dolina 
VODJA: Ludvik Miklavc GSM: 031 325 593 

POMOČNIK: Luka Lukanc GSM: 041 698 740 

ODHOD: 06:30 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŽNJE Celje, Lava 1 - 

POVRATEK: V popoldanskem času 

VRSTA PREVOZA: Kombi ali osebni avto  

ZAHTEVNOST POTI: Tura je zahtevna(mogoče bo ponekod še kakšna zaplata snega)  

ČAS HOJE: 6 do 7 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA:  1031 m 

OPREMA: Pohode palice, primerna obutev, gamaše in oblačila za visokogorje  

DOKUMENTI: Planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebna izkaznica 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika ali v koči na Okrešlju 

Iz Celja se peljemo po glavni cesti proti Logarski dolini in nadaljujemo preko mejnega prehoda Pavličevo 

sedlo. Malo pred vasjo Bela se cesta odcepi levo v dolino Belske Kočne; po njej vozimo do cestne zapore 

(cca 3 km) ob meji naravnega rezervata. Od tu gremo po gozdni cesti cca 20 min. Tik preden pridemo do 

skal v koncu doline, se levo odcepi markirana pot in nas vodi navzgor preko ozelenelega melišča na 

vzhodni rob dolinske stopnje. Pot je zmerno strma in na vseh količkaj izpostavljenih mestih dobro 

zavarovana. Nad dolinsko stopnjo gremo po zeleni(snežni) krnici na Savinjsko sedlo in sestopimo do 

Frischaufov – ega doma na Okrešlju. Nato nas čaka še sestop v Logarsko dolino in povratek domov. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA:  15€ 

PRIJAVA :        
Na recepciji Telekoma Slovenije tel. 03/4283001vsak dan med 07:30 do 

15:30 ali pri vodniku Ludvik Miklavc 031 325 593  

DATUM: Celje,  28.05.2015 

Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa! 

 

 Predsednik PD PT:  

    Gojko ŠMID  
OPOZORILO: 

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta, ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno 
sodelovanje na izletu  in  ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s častnim 
kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov .      

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami! 

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 

PT 
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