Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
http://www.pdrustvo-ptce.si/

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

Sobota 14.03.2020

DOLINA REKE GLINŠČICE
VODJA:

Ludvik Miklavc

GSM: 031 325 593

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:

Igor Golčman

GSM: 031 397 344

DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

06:00
Telekom Celje – Lava 1
Celje, Lava 1 – Socerb – Italija(Dolina) - Boljunec
V večernih urah
Kombi ali osebni avto
Tura je zahtevna(4 ure) in zelo zahtevna(6 ur) – vključili bomo tudi ferato/e
Okvirno 7 ur
Primerna planinska obleka in obutev za hojo in plezanje po ferati – Čelada,
plezalni pas, samovarovalni komplet, rokavice za ferate
Planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebna izkaznica
Iz nahrbtnika ali na koncu ture v planinski koči oz. eni od gostilen

Primorsko avtocesto zapustimo na izvozu Kastelec, od koder se mimo Socerba spustimo v Italijo. Skozi naselje Dolina
nadaljujemo vožnjo do Boljunca. Iz Boljunca krenemo v dolino Glinščice, kjer nas pot s št. 1 pripelje do Marijine cerkve in 36
m visokega slapu. Za njim leži vasica Botač, iz katere se vzpnemo do nekdanje železniške proge. Po njej nadaljujemo do
križišča s potjo št. 15, skočimo navzgor do razgledišča pri vasi Jezero, se vrnemo do proge in spustimo v dolino. (Katera ferata
bo vključena v turo se odločimo na kraju samem). Z potepom po dolini Glinščice lahko obiskovalec, preko številnih arheoloških
nahajališč spozna bogato zgodovino tega kraja. Tu lahko naleti na ostanke nekdanjih gradišč, na rimski vodovod, na ostanke
srednjeveškega gradu pri Zabrežcu in na značilne ledenice, ki so včasih služile za shranjevanje ledu. Dolina je zgodovinska
plezalska telovadnica mesta Trst, saj so jo že od začetka dvajsetega stoletja preplezali vsi najznamenitejši tržaški plezalci, ki so
se kasneje uveljavili celo na svetovnem nivoju. Glinščica ponuja možnosti vsem plezalcem: tako začetnikom, ki vadijo prve
korake, kot tudi bolj izurjenim, ki iščejo vse večjo stopnjo težavnosti, kakor pohodnikom in ljubiteljem ferat.

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 15,00
Ludvik Miklavc 031 325 593 in Igor Golčman 031 397 344
PRIJAVA : do 12.03.2020
Celje, 08.03.2020
DATUM:
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
Predsednik PD PT: Gojko ŠMID l.r.

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 !

