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

SOBOTA 22.oktobra 2011

PIVKA, SVETA TROJICA (1106 m)
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŢNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:

Ferdo Glavnik

GSM: 031/323353
GSM:
Sobota 22.10.2011 odhod avtobusa 7,00 (Lava)
Telekom Lava 1
Celje, Ţalec, Polzela, Pivka, Sv.Trojica, ...
Celje 19,00 uri
Avtobus
Tura ni zahtevna
4 do 5 ur

VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

< 500 m
Pohodne palice, oprema primerna vremenu (burja)
Sv.trojica je ţig v slovenski transferzali

Iz nahrbtnika, priboljšek ob poti do Pivke

Pravijo, da je Martin Krpan imel dom pri sveti Trojici, kje je to, pa se ne ve. Saj ni čudno, ker je teh svetihTrojic v naši domovini
kar precej rastresenih. Gremo pogledat na prvo sveto Trojico na Notrajnskem, blizu Pivke ali bomo tam našli vsaj kakšno sled
Krpanove kobile to bomo pa videli ali doţiveli. V centru Pivke krenemo iz glavne ceste levo proti vasi Trnje. Do začetka naše poti
pod vznoţjem Svete Trojice je dobrih 8 km dobrega makadama. Od izhodišča do vrha vodi dobro markirana pot vendar bo
potrebno premagati 476 metrov višinske razlike, torej skoraj 2 uri vspona. Prvih 200 m se pot počasi dviguje, vendar ni naporna,
zadnji del se hodi po zelo razglednem hrbtu. Vrh sam je obvezna točka slovenske transferzale, torej ne pozabit dnevnika. Malo
pod vrhom je kup kamenja nekdanje cerkve svete Trojice, menda so to ruševino uspeli ponovno skup sestavili! Zanimivo je, da je
nad vasjo Trnje na hribu tudi cerkvica sveta Trojica. vendar ta hrib ni naš cilj ima samo 571 m!
Ko se vračamo si je vredno ogledati Prestranški grad. Grad je sedaj v privatni lasti poznan je po konjih in izvrstnih picah (vsaj
tako piše v reklamah), to moramo preveriti.

PRISPEVEK UDELEŢENCA:
15,00 € (prevoz)
PRIJAVA:
Ferdo 031/323353 (do četrtka 20.10.2011)
DATUM:
Celje, 16.11.2011
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
Predsednik PD PT:
Gojko Šmid
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleţenec 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. Udeleţenec je dolţan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost!

Lep planinski pozdrav in
prijetno počutje med nami!

