Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
PT

Spletna stran društva:
http://www.pdrustvo-ptce.si/

VABIMO NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

sobota, 1. februarja 2014

PO POTI SLOVENSKE HIMNE
(iz Šmarja v Šembid (Podnanos))
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

Ferdo Glavnik
GSM: 031/323353
Martin Škoberne
GSM: 041/663865
Sobota, 01.02.2014 ob 05:00
Telekom Celje – Lava 1
Celje, Lava 1 – Žalec – Polzela – Podnanos – Šmarje
Iz Podnanosa 18,00 uri
Avtobus
Pohod ni zahteven, vendar nekaj kondicije pa mora biti!
4 do 5 ur (~18 km)
< 300 m
Pohodne palice, primerna oprema (hladna burja!!!)
Osebni dokument
Organizator bo ob poti pripravil enolončnico!! Lahko tudi iz nahrbtnika

Zakaj v kraj slovenske himne? V takratnem Šembidu (danes Podnanos) je bil rojen avtor glasbe današnje slovenske
himne duhovnik, skladatelj Stanko Premrl (1880-1965) in v spomin njemu in njegovemu sokrajanu Matiju Vrtovcu (17841851; prav letos je okrogla 230-letnica njegovega rojstva) je posvečeno to srečanje. Letošnja pot se bo ponovno pričela v
Šmarju pri Poljšakovi brajdi, ampak tam moramo biti že ob 8 uri, zato je tudi tako zgodnja ura odhoda. Zaključujemo v
namenski dvorani v Podnanosu. Kaj se bo tam dogajalo še ne vem, vem pa, da je bilo prijetno in to ne smemo zamuditi!
Hodi se gor in dol po kolovozih in stezah med vinogradi in samotnimi domačijami po južnem hribovju Vipavske doline z
prijetnimi razgledi proti jugu na Kras in Vipavsko dolino pod nami. Organizator Turistično društvo Podnanos bo skrbel, da
med potjo doživimo vse kar nam ta pokrajina nudi in da nam raznovrstne degustacije ne zmedejo našo orientacijo in čas!
Oglejte si natančen potek dogodkov ob poti na : Turistično društvo Podnanos

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 25 (prevoz in startnina - degustacije ob poti in kraško kosilo)
PRIJAVA:
Na recepciji Telekoma do srede 29.01.2014 – tel. 03/428 3001
DATUM:
Celje, 19.01.2014
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!

