Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
TRR: SI56 060000007729162
Davčna št.: 85847909
http://www.pdrustvo-ptce.si/

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA:

Sobota 17.07.2021

Vrtača 2181nmv
VODJA:

Igor Golčman

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

Sobota 17.07. 2021 ob 05.30 uri
Telekom Celje – Lava 1, Celje
zvečer
Lastni prevoz
zelo zahtevna
8 ur

VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA!!!!

GSM: 031 397 344

cca 1150

Primerna obutev, čelada, oblačila za preobleč, krema za sončenje in maska
OBVEZNI DOKUMENTI:
veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica
DRUGE ZAHTEVE:
Primerna telesna pripravljenost
MALICA IN PIJAČA:
Iz nahrbtnika ali v koči na Zelenici
S parkirišča se usmerimo na peš pot v smeri Zelenice
Od doma na Zelenici nadaljujemo desno v smeri Stola in Vrtače Nekje na polovici žičnice pa pridemo na
manj opazno razpotje, kjer nadaljujemo desno in se prečno vzpnemo čez smučarsko progo (naravnost
koča pri izviru Završnice).
Pot naprej se prečno vzpenja po južnih pobočjih Vrtače. Pot, ki deloma poteka skozi gozd, deloma pa
čez prostrana melišča, pa nas višje pripelje na označeno razpotje, kjer nadaljujemo desno v smeri
Vrtače Pot naprej se začne strmeje vzpenjati, sprva skozi pas rušja, višje pa čez obsežna travnata
pobočja. Na omenjenih travnatih pobočjih se nam z leve skoraj neopazno priključi nemarkirana pot od
sedla Šija, mi pa nadaljujemo po markirani poti, ki se strmo vzpenja proti stranskemu grebenu Vrtače.
Višje pot zavije rahlo v levo, preči strma deloma kamnita pobočja in nas po nekaj minutah nadaljnje
hoje pripelje na prej omenjeni greben, kjer pot zavije ostro v desno. Pot naprej se začne strmo
vzpenjati po zelo strmih in za zdrs nevarnih pobočjih. Višje nas pot pripelje na glavni greben Karavank,
kjer se le ta položi. Sledi približno 20 minut hoje po in ob grebenu, ki je mestoma nekoliko izpostavljen,
v celotnem delu pa nevaren za zdrs. Tej razgledni poti nato sledimo vse do vrha Vrtače.
STROŠKI PREVOZA
15€
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Igor 031 397 344 ali SMS
DATUM:
Celje,12.7.2021
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 me

