Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
Davčna št.: 85847909
http://www.pdrustvo-ptce.si/

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

Sobota 13. avgust 2016

Topla – Kordeževa glava(Peca) – Knipsovo sedlo
VODJA:

Ludvik Miklavc

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

Igor Golčman
Sobota 13.08.2016 ob 05:00 uri
Telekom Celje – Lava 1, Celje
v večernih urah
Lastni prevoz ali kombi

VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA

1045m; po poti 1120m
Pohodne palice, čelada, primerna obutev in obleka

DOKUMENTI:
DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:

GSM: 031 325 593

Zelo zahtevna tura
8 ur

veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica, zdravstvena izkaznica
Iz nahrbtnika ali na koči pod Peco

Iz Celja se zapeljemo v Črno na Koroškem nato pa z vožnjo nadaljujemo proti Koprivni in v dolino Tople do parkirišča ob vhodu
v rudnik. Na koncu parkirišča se usmerimo ostro levo v smeri Doma na Peci, mimo lovske koče in votline Kralja Matjaža do
Doma na Peci. Od doma nadaljujemo za oznakami za vrh Pece. Sprva v vzponu prečimo pobočja pod Malo Peco, nato nas pot
pripelje na travnat greben, kjer se nam odpre lep razgled na Kamniško Savinjske Alpe. Pot naprej se vzpne po travniku
navzgor in nas pripelje do razpotja, kjer se usmerimo levo za oznakami »Zelo zahtevna pot« po kateri nadaljujemo na vrh
Pece. Sestop opravimo čez Knipsovo sedlo do parkirišča v Topli. Nato nas čaka še povratek domov.

V primeru zelo slabega vremena izlet odpade.

STROŠKI PREVOZA

15 EUR pri vstopu v kombi

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Prijavite se lahko na recepciji Telekoma št. 034283001 vsak dan med
7:30 do 15:00 najkasneje do 10.08.2016 do 14 ure ali pri vodniku
DATUM:

OPOZORILO:

Celje, 05.08.2016
Predsednik PD PT:
Gojko ŠMID

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 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 !

