Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
TRR: SI56 0510 0801 4106 120
Davčna št.: 85847909
http://www.pdrustvo-ptce.si/

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA:

SOBOTA 10.08.2019

JERMANCA – KAMNIŠKO SEDLO
VODJA:

Ludvik MIKLAVC

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŽINA HOJE:

Martin ŠKOBERNE
SOBOTA 10.08.2019 ob 06:00
Telekom Celje – Lava 1, Celje
V popoldanskem času
lastni ali kombi
srednje zahtevna
6 -8ur

VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA!!!!

964 metrov

OBVEZNI DOKUMENTI:
DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:

GSM: 031 325 593

Primerna obutev, palice, sončna očala, vetrovka
veljavna planinska izkaznica
Primerna telesna pripravljenost
IZ NAHRBTNIKA ALI NA KAMNIŠKI KOČI

Zapeljemo se v Kamnik in cesti naprej sledimo proti dolini Kamniške Bistrice. Od doma v Kamniški Bistrici z vožnjo
nadaljujemo po gozdni cesti, ki nas višje pripelje do križišča, kjer nadaljujemo desno proti Jermanci (naravnost izhodišče za
Kokrsko sedlo). Tej občasno nekoliko bolj strmi cesti sledimo do parkirišča, ki se nahaja malo pred koncem ceste. S
parkirišča nadaljujemo po cesti ob kateri smo parkirali. Ceste po nekaj minutah zmanjka, mi pa nadaljujemo po peš poti brez
večjih vzponov ali spustov. Pot, ki preči večje število grap se za tem priključi poti iz Kamniške Bistrice (nižje izhodišče).
Dobro označena in razmeroma strma pot, ki se še nekaj časa vzpenja skozi gozd, pa nas višje pripelje do prijetnega studenčka
(v sušnih obdobjih presahne). Od studenčka sledi še kratek vzpon in pot nas pripelje do znanega počivališča Pri Pastirjih, kjer
stoji zasilni bivak.
Nadaljujemo naravnost po markirani poti, ki nato hitro preide iz gozda na prostran razgleden travnik. Za travnikom gre pot v
pas rušja, kjer se ponovno začne strmeje vzpenjati. Pot, ki naprej poteka po vse bolj razglednem prisojnem pobočju pa nas po
dobri uri hoje od Pastirjev pripelje do planinske koče na Kamniškem sedlu.
PRISPEVEK UDELEŽENCA:

10,00 €

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Ludvik Miklavc 031/ 325 593 ali Martin Škoberne 041/ 663 865 do 8.8.2019
DATUM:
Celje, 04.08.2019
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 !

