Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
Telefon:

PT

Spletna stran: pdtelekomcelje@pzs.si

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

Sobota 12.03.2011

JAVORNIK (1240m.n.v.) – SINJI VRH(1002m.n.v.)
VODJA:

Ludvik Miklavc

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŢINA HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
OBVEZNI DOKUMENTI:

Lukanc Boris Luka

DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:

Tura je primerna za planince z dobro telesno pripravljenostjo
Iz nahrbtnika ali v koči;

GSM: 031 325 593

Sobota, 06:00
Telekom Celje – Lava 1, Celje
12.03.2011 – v večernih urah
Avtobus ali Kombi
Zahtevna pot – zimske razmere
7- 8 ur
Vzpona 820 m.n.v. – sestop 650 m.n.v.
Pohodne palice, obutev in obleka primerna za ta letni čas(zimska oprema- je sneg)

veljavna planinska izkaznica

Podali se bomo izpred Telekoma Slovenije d.d., Lava 1, 3000 Celje in se peljemo v smeri Ljubljana- Logatec- Kalce, kjer se
odcepimo levo, na cesto katera pelje proti COL-u. V naselju Podkraj se začne naš vzpon na Javornik. Prispemo do Pirnatove
koče na Javorniku(1156m.n.v.), kjer je tudi ţig SPP. Od tu do vrha je 10 minut hoje, v kolikor kdo ne gre na vrh, lahko
počaka v koči(moţen topel obrok). Vrnemo se po isti poti do koče, od koder nadaljujemo pot v smeri naselja Col. Od tu
nadaljuje naša pot po asfaltni cesti v smeri naselja Predmeja. Ţe po nekaj minutah se v naselju Ţagolič pot odcepi levo proti
Kovk-u( je najvišji vrh na robu Trnovske planote med Predmejo in Colom). Nadaljujemo po robu planote proti Podrti gori, od
koder je lep razgled na Ajdovščino ter čez Kras do Slavnika in Trţaškega zaliva. Od Podrte gore do Sinjega vrha nas čaka če
60 minut hoje. Sinji vrh je kopast vrh s katerega je izredno lep razgled, malo pod vrhom stoji turistična kmetija Hieronima
Vidmarja, kjer je tudi ţig SPP.
15,00€ – plačilo deleţa prevoznih stroškov
PRISPEVEK

UDELEŢENCA:
Prosimo da ob prijavi sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza
PRIJAVA IN INFORMACIJE:

DATUM:

Na recepciji Telekoma do četrtka 10.03.2011 – tel. 03 428 30 01 in pri vodniku na
gsm: 031 325 593

Celje, 01.03.2011

OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleţenec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in
tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS.
Udeleţenec je dolţan upoštevati navodila in odločitve vodnika !

Ţelimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

