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 16. september 2017

Cerknica – Slivnica (1114m)
VODJA:

Gojko Šmid

GSM: 041 621 480

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

Uroš Lovšin

VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA

Cca 580m
Pohodne palice, primerna obutev in zaščitna obleka

DOKUMENTI:
DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:

veljavna planinska izkaznica,
. primerna fizična pripravljenost
Iz nahrbtnika in v koči na Slivnica

Sobota, 16.september 2017 ob 7:00 uri
Telekom Celje – Lava 1, Celje
v večernih urah
Lastni prevoz ali kombi odvisno od št. udeležencev

Lahka tura
Do 4 ure

Iz Celja se zapeljemo do Cerknice. S parkirišča najprej prečimo cesto, nato pa se usmerimo na peš pot v smeri doma na

Slivnici. Pot se najprej zložno vzpne skozi pas grmičevja, nato pa preide v borov gozd, kjer se začne nekoliko strmeje
vzpenjati. Višje prečimo nekaj gozdnih cest, nakar se pot skoraj povsem položi. Sledi nekaj minutna hoja skozi mešani gozd,
nato pa se priključi slabši gozdni cesti, kateri pa sledimo le nekaj 10 m. Naprej nas markacije usmerijo rahlo desno v pas
grmičevja, pot pa nas nato preko pašne ograje pripelje na prostrana travnata pobočja Slivnice. Z zložne poti, ki nas naprej
vodi čez omenjena travnata pobočja, pa se nam odpirajo lepi razgledi na greben Javornikov in Cerkniško polje s cerkniškim
jezerom. Naprej pot preide v pas redkega borovega gozda in se začne zmerno vzpenjati. Ko ponovno stopimo iz gozda, pa
pred seboj že zagledamo dom na Slivnici, do katerega nas loči le še 5 minut lahkotne hoje.
V primeru zelo slabega vremena bomo izlet odpovedali.

Soudeležba

15€

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Prijavite se lahko vodniku s klicem na mobilno št. vsak dan med 15 in
17uro, najkasneje do 8.9.2017 do 6 ure. Po tem datumu sprejemam prijave le po SMS.
DATUM:
Celje, 29.8.2017
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 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 !

