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:

nedelja, 21. julij 2013

Pršivec (1761 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

nedelja ob 5.00
Telekom Celje – Lava 1
21. 7. 2013 – v večernih urah
mali avtobus
lahka označena
5–6 ur (3 ure vzpona)
673 m (vzpon)
planinska obutev, primerna oblačila, pohodne palice, krema za sončenje,
sončna očala in pokrivalo, prva pomoč
planinska izkaznica s plačano članarino PZS
iz nahrbtnika in v koči
/

Pršivec (1761 m) je lahko dostopen vrh nad Bohinjskim jezerom in spada med najlepša razgledišča
Julijskih Alp.
Iz Celja se bomo peljali mimo Ljubljane do Stare Fužine. Naše izhodišče bo planina Blato (1088 m), od
tod so bomo v uri povzpeli do Koče na Planini pri jezeru (1453 m). Pot bomo nadaljevali proti planini
Viševnik (1625 m); ta zaradi izredne slikovitosti in lepih razgledov spada med naše najlepše planine. S
planine Viševnik se bomo usmerili proti jugu in se vzpeli najprej skozi lep macesnov gozd, nato pa čez
razgiban, poraščen kraški svet na razgledni Pršivec. Z vrha bomo sestopili po poti vzpona. S seboj vzemite
tudi kopalke, saj bomo imeli na poti domov krajši postanek ob Bohinjskem jezeru.
(Podrobnejši opis vzpona: http://www.hribi.net/izlet/planina_blato_prsivec_/1/254/859)
PRISPEVEK UDELEŽENCA:
15 € – stroški prevoza
PRIJAVA :
na recepciji Telekoma na tel. št.: (03) 428 3001 do srede, 17. 7. 2013
DATUM:
Celje, 13. 7. 2013
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!

