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

Spletna stran društva

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

Sobota 17. december 2016

DATUM IZLETA:

24. ČEZ GORO K OČETU
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

Ferdinand Glavnik
GSM: 031/323353
Martin Škoberne
GSM: 041/621480
Sobota, 17.12.2015 ob 15:00
Telekom Celje – Lava 1
Celje, Lava 1 – Žalec – Polzela – Velenje – Črna
Iz Lepene (Železna kapla) ob 23,00 uri
Avtobus
Tura je zahtevna (zimski pogoji! preko 1200 m n.m.) poledenela cesta
5 do 6 ur
< 800 m
Pohodne palice, primerna zimska oprema, ter pohodniška kondicija
Osebni dokument (hodi se po dveh državah!)
Iz nahrbtnika, …ali nekaj pri Čemeru ali pri Kumru!!

Pri letošnjem pohodu je kar nekaj sprememb. Prva je ta, da se hodi ponoči (lansko leto smo hodili podnevi), drugi spramemba je
pri času začetka, ta se je premaknil za skoraj eno uro prej. Začetek je običajen pri kmetiji Lipold v Koprivni in je že ob 18,15
uri. Nato uro in pol do Kumra, tam je pol ure postanka, ob 20 uri se krene proti Lužam na avstijsko stran. Krajši postanek pri
cerkvi na Lužah in pri kmetiji Čemer, zatem sledi lahko rečem zahtevem spust v dolino. Kar je zahtevno je to, da je potrebna
zelo previdna hoja po poledenelem asfaltu. Do doline je kar dobro ure hoje. Pri domačiji Raztočnik so naši avtobusi. Konec je
predviden ob 23 uri. Kot opremo priporočam manjše dereze, palice in dobro naglavno svetilko. Podrobnosti so na netu:
http://www.crna.si/index.php/novice/dogodki-in-prireditve/2361-24-pohod-cez-goro-k-ocetu-nocni-v-soboto-17-12-2016 . (fg)

PRISPEVEK UDELEŽENCA:
PRIJAVA:

€ 20 (prevoz)
Na do torka 13.12.2016 – tel. 031/323353

031/323353
INFORMACIJE:
Celje, 08.12.2016
DATUM:
Prosimo! Zaradi predhodne prijave organizatorju naj bodo resne prijave do 13.12., pri 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!

