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VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA: Nedelja 21. april 2013 
 

Glinščica 

VODJA: Gojko Šmid   GSM: 041 621480 
POMOČNIK: Ivan Trampuž GSM: 041 645829 

ODHOD: 06:15  nedelja 21. 04. 2013 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŽNJE Celje, Lava 1 –  Divača – mejni prehod LIPICA 

POVRATEK: V nočnih urah  

VRSTA PREVOZA: Avtobus 

ZAHTEVNOST POTI: Lahka 

ČAS HOJE: Predvidoma 2,5  do 3,5 ure odvisno od izbire poti 

VIŠINSKA RAZLIKA: Manj kot 500m 

OPREMA: Pohodne palice, čevlji, vetrovka za tiste, ki bodo hoteli na ferato pa še dodatno 

čelada ,plezalni pas, samovarovalni komplet ,tanke rokavice 

DOKUMENTI: Planinska izkaznica in osebni dokument v primeru kontrole 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, na koncu na kmetiji Grahor kmečki krožnik ob doplačilu 6€ 
Zberemo se na MP Lipica, kjer se nam bodo pridružili še člani PD PT iz NG . Naprej  se bomo odpravili  z vodnico Marijo Peco 

po kraški gmajni do spomenika Bazoviškim žrtvam in naprej mimo Bazoviških fojb  do vasi Jezero, kjer se bomo razdelili v dve 

skupini. Kdor bo želel na ferato nad Glinščico, drugi pa na pohod po poteh okrog kanjona Glinščice s prečudovitimi pogledi na 

pokrajino. Vsi skupaj pa se bomo spet srečali pri cerkvici ob kanjonu v Glinščici. Po zaključenem pohodu gremo vsi skupaj na 

kmetijo Grahor na Grahovem Brdu pri Štorjah, kjer bomo zaužili pristne domače jedi s Krasa. Po končanem druženju se bomo 

odpravili  proti domu vsak na svojo stran.               

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 15 delež prevoznih stroškov  

PRIJAVA        Recepcija Telekoma Lava 1, tel.: 428 3001; do srede 17. apr 2013 

DATUM: Celje, 11. april 2013 

Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko, mesto vstopa; kdo bo na koncu kmeč. krožnik 

 

 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.       

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami! 
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