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

PT

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

petek in sobota, 10. in 11. avgust 2012

Jalovec (2645 m n. v.)
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:
DRUGE ZAHTEVE:

Romana Daugul
Gojko Šmid

GSM: 031 573 016
GSM: 041 621 480

petek ob 17.00
Telekom Celje – Lava 1
11. 8. 2012 – v večernih urah
kombi
zelo zahtevna
11–12 ur
čelada, planinska obutev, primerna oblačila, posteljna vreča, prva pomoč
planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebni dokument
iz nahrbtnika in v koči
Tura je primerna za pohodnike z dobro telesno kondicijo!

Iz Celja se bomo odpeljali proti Kranjski Gori in na Vršič. Prespali bomo v Poštarskem domu na Vršiču
(1688 m). Cena za prenočišče je 8 € (brez planinske izkaznice – 16 €). V soboto se bomo zgodaj zjutraj
podali po poti, ki pelje k Zavetišču pod Špičkom. Nekje na polovici poti bomo krenili desno proti Jalovški
škrbini (2117 m). Malo pod škrbino se levo odcepi pot na Jalovec. Sledi strm vzpon preko vzhodne stene
Goličice (klini) do gruščnatega korita vrh stene. Višje se od desne priključi pot skozi Jalovčev ozebnik, še
nekoliko naprej pa se z leve priključi pot od Špička. Dalje vodi pot nad robom strmega Loškega žleba do
vznožja vršne zgradbe Jalovca. Po strmih, ploščatih policah se vzpnemo proti levi, nato pa naravnost gor
do vršnega grebena. Do vrha nas čaka še razgledna grebenska pot. Do vrha skupaj 6 ur. Z Jalovca bomo
sestopili proti Zavetišču pod Špičkom (2064 m) in nato proti Koči pri izviru Soče (886 m).
(Podrobnejši opis vzpona: http://www.hribi.net/izlet/vrsic_jalovec_cez_jalovsko_skrbino/1/6/173)
PRISPEVEK UDELEŽENCA:
15 € – stroški prevoza
PRIJAVA :
na recepciji Telekoma na tel. št.: (03) 428 3001 do srede, 8. 8. 2012
DATUM:
Celje, 30. 7. 2012
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM-številko in mesto vstopa.
Predsednik PD PT:
Gojko ŠMID
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!

