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

PT

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

SOBOTA 04. julija 2015

IN MEMORIAM CVETKI, BORISU,...
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:

Ferdo Glavnik
GSM: 031/323353
Martin Škoberne
GSM: 041/663-865
Sobota 04.07.2015 odhod avtobusa 7,00 (Lava)
Telekom Lava 1
Polzela, Žalec, Celje, Šentjur, Gorica,...
Celje 17,00 uri
Avtobus
Tura ni zahtevna
3 do 4 ur

VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

< 300 m
Pohodne palice, oprema primerna vremenu
Osebni dokumenti!!

Iz nahrbtnika, priboljšek ob poti Gorica

S Šentjurčani se dobimo ob pol osmih na avtobusni postaji Šentjur in potem gremo skupaj proti Botričnici, da na Cvetkinem grobu
obudimo spomin nanjo in na vse tiste planinske prijatelje s katerimi smo se nekoč družili na planinskih poteh.
Gremo okrog Slivniškega jezera, zakaj ne! Domači planinci in sokrajani Gorice pri Slivnici so uredili prijetno sprehajalno pot okrog
njihovega jezera. Pot ima zanimivo ime s klopce na klopco. Če bi se sklepalo po imenu ne bi prišli daleč, vendar je potrebno od
ene klopce do druge hodit malo gor malo dol, vendar to ni naporno. Pot je zelo različna nekaj časa je kolovoz, pa dobro uhojena
gozdna steza je pa tudi nekaj asfalta je vmes.
Pričnemo ob cesti pri gostišču Lesjak v Gorici in na koncu se tudi tja vrnemo.

PRISPEVEK UDELEŽENCA:

10,00 € (prevoz)

PRIJAVA:
Recepcija Telekom 03 428/3001 (do četrtka 02.07.2015)
DATUM:
Celje, 23.06.2015
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 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!

