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PT

VABIMO NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

sobota, 8. marec 2014

GORA OLJKA – dom na GORI OLJKI
(Slovenski kulturni praznik)
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:

Ferdo Glavnik
GSM: 031/323353
Škoberne Martin
GSM: 041/663865
sobota, 08.03.2014 odhod avtobusa 7,00 (Lava)

ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:

Telekom Lava 1
Celje, Podvin
Celje 17,00 uri
Avtobus
Tura ni zahtevna (delno cesta, delno kolovoz)

ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

3 do 4 ure
< 450 m
Pohodne palice, oprema primerna vremenu!!
Osebni dokument
Dom na Gori Oljki

Ker nam je februarja pošteno zagodlo vreme s poledico in skoraj neprehodno potjo na Goro Oljko, bomo proslavo
ob kulturnem prazniku izvedli mesec kasneje v soboto 8. marca.
Pričnemo ob vznožju Vimperka v Podvinu. Od tu, po markirani poti vse do doma na Gori Oljki. Pot se od začetku
rahlo dviguje le proti domu je nekaj malega vspona, vendar tega ni veliko. Hodi se po lepih gozdnih kolovozih in
stezah. V domu bo krajša slovesnost posvečena našemu kulturnemu prazniku. Za nas jo bosta, kot že nekaj let,
pripravila Žarko in Milka Conradi. Še to: se še spomnite 8. Marca, nekoč je bil praznik?
Vračamo se po isti poti na Polzelo, kjer nas bo čakal prevoz. Od izhodišča do doma je za slabe dve uri hoje, prav
toliko lahko računamo tudi za povratek. Nikamor ne bomo hiteli.

PRISPEVEK UDELEŽENCA:
10,00 € (prevoz)
PRIJAVA:
Na recepciji Telekoma do četrteka 06.03.2014 – tel. 03/428 3001
DATUM:
Celje, 02.03.2014
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
Predsednik PD PT:
Gojko Smid
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!

