Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
Telefon:
E-mail:miklavc.ludvik@siol.net

PT

Spletna stran:

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

Nedelja 20.05.2012

Hribarska zijalka 1140 m.n.v. – Huda peč 1322m.n.v.
VODJA:

Ludvik Miklavc

POMOČNIK:

Martin Škoberne

ODHOD:
ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŽINA HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
OBVEZNI DOKUMENTI:
DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:

Nedelja, 06:30
Telekom Celje – Lava 1, Celje
20.05.2012 – v popoldanskem času
Kombi ali osebni avtomobili
Zahtevna neoznačena pot
6 do 7 ur
672 m

GSM: 031 325 593

Pohodne palice, obutev in obleka primerna za ta letni čas

veljavna planinska izkaznica
Tura je primerna za pohodnike z dobro telesno kondicijo
Iz nahrbtnika ali na turistični kmetiji pri Sv. Duh-u

Podali se bomo izpred Telekoma Slovenije d.d., Lava 1, 3000 Celje in se peljemo v smeri Logarske doline do vasi
Solčava in tam parkiramo. Pot se začne pri Rinki v središču Solčave in pelje preko lesenega mostu čez Savinjo.
Na drugi strani zavijemo levo in po nekaj korakih strmo navzgor v gozd. Pot nas po 20 minutah pripelje do 700 let
stare Solčavske tise. Tam stoji tudi manjša kmetija Hribarnik. Za gospodarskim poslopjem kmetije zavijemo na
gozdno vlako in po nekaj metrih nas pot popelje v gozd koder nadaljujemo(delno po gozdu in meliščih) do zijalke.
Od tu sestopimo cca 70m in sledimo lovski stezi, ki pelje k pretvorniku na Hudi peči 1322 m. Po slemenu, ki
Hudo peč stiska v naročje Olševe sestopimo na Solčavsko panoramsko cesto in po njej krenemo proti Sv. Duhu
pod Olševo(1240m). Od Sv. Duha sestopimo na konec Solčave k Firštu(677m)

PRISPEVEK
UDELEŽENCA:

15,00 € – plačilo deleža prevoznih stroškov

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

DATUM:

Pri vodnikih na GSM 031 325 593 do peteka 18.05.2012
Celje, 06.05.2012

OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženec 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.
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika !

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

