Planinsko društvo
Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
PT

Spletna stran društva

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA:

Sobota 14. december 2013

ČEZ GORO K OČETU
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
GPS izhodišče (Lepena)
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

Ferdinand Glavnik
GSM: 031/323353
Gojko Šmid
GSM: 041/621480
Sobota, 14.12.2013 ob 06:30
Telekom Celje – Lava 1
Celje, Lava 1 – Žalec – Polzela – Velenje – Homec - Železna Kapla
Iz Črne ob 16,00 uri
Avtobus
Tura je zahtevna (zimski pogoji!) poledenela cesta
5 do 6 ur
< 800 m
WGS84 46°29'17'', 14°39'58''
Pohodne palice, primerna zimska oprema, ter pohodniška kondicija
Osebni dokument (hodi se po dveh državah!)
Iz nahrbtnika, …ali nekaj pri Čemeru!!

Od letos naprej bodo ti pohodi malo drugačni. Na liho leto bodo podnevi na sodo leto pa ponoči, pa še zadeva se obrne, podnevi
se gre iz Železne kaple, ponoči pa po stari trasi iz doline Koprivne. Torej letos se peljemo mimo Železne Kaple v dolino Lepene
do kmeta Rastočnika, od tu dalje peš po ovinkasti in kar strmi cesti do kmeta Čemera. Tisti ki ste bili že na tem pohodu verjetno
veste kako je bila ta cesta zoprna za hodit navzdol ker je bila poledena. Zato opozarjam bodimo pripravljeni na poledico! Od
kmeta Čemera se cesta zravna in po njej je prav prijetno hoditi, od cerkve vseh ver pa se praktično počasi spušča do domačije
Lipold. Tu se pohod konča in nas čakajo prevozi. Predviden prihod do Lipolda je ob 15,00 uri.

PRISPEVEK UDELEŽENCA:
PRIJAVA:

€ 20 (prevoz)
Na recepciji Telekoma do srede 11.12.2013 – tel. 03/428 3001

031/323353
INFORMACIJE:
Celje, 03.12.2013
DATUM:
Prosimo, da ob prijavi sporočite tudi svojo GSM številko in mesto vstopa!
Predsednik PD PT:
Gojko Šmid
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima urejeno
članarino PZS za tekoče leto.
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost!

Lep planinski pozdrav in
prijetno počutje med nami!

