
 Planinsko društvo  

 Pošte in Telekoma Celje 
 

 Krekov trg 9, 3000 Celje 
 

 

Spletna stran društva 

 

            

 VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: Sobota 13. december 2014 
 

ČEZ GORO K OČETU 
VODJA:  Ferdinand Glavnik  GSM: 031/323353 

POMOČNIK:  Martin Škoberne  GSM: 041/621480 

ODHOD:  Sobota, 13.12.2014 ob 15:00  

ZBIRNO MESTO:  Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŽNJE  Celje, Lava 1 – Žalec – Polzela – Velenje – Črna 

POVRATEK:  Iz Železne kaple ob 01,00 uri 

VRSTA PREVOZA:  Avtobus  

ZAHTEVNOST POTI:  Tura je zahtevna (zimski pogoji!) poledenela cesta  

ČAS HOJE: 5 do 6 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: < 800 m 

GPS izhodišče (Lipold) WGS84 46,458849
0
,  14,74649

0
 

OPREMA: Pohodne palice, primerna zimska oprema, naglavna lučka 

DOKUMENTI: Osebni dokument (hodi se po dveh državah!) 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, …ali nekaj pri Kumru!! 
Letos se hodi ponovno ponoči, torej iz Črne v Železno kaplo. Od lanskega leta je novo to, da se na liho leto hodi podnevi na sodo leto 

pa ponoči, pa še zadeva se obrne, podnevi se gre iz Železne kaple, ponoči pa po stari trasi iz doline Koprivne. Prične se pri kmetiji 

Lipold v dolini Koprivne, nato po cesti (cca 1,5 ure) do kmetije Kumer. Tu se običajno za nekaj časa ustavimo, nato v skupini krenemo 

po gozdni cesti preko nekdanjega mejnega prehoda Luža, mimo cerkvice treh ver do kmetije Čemer. Tu nam domačini vedno 

pripravijo raznovrstne priboljške za zgodnji jutranji zajtrk. Nato sledi zadnji del pohoda spust po strmi asfaltni cesti. Zadeva ni tako 

enostavna, saj je ponavadi cestišče poledenelo in kar precej spolsko. Na to zadevo se je nujno opremiti s primerno opremo, že navadne 

žabice na čevljih zelo olajšajo hojo. Spodaj v dolini Lepene čakajo avtobusi za naš povratek proti domu!( ) 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 20 (prevoz)  

PRIJAVA:        Na recepciji Telekoma do srede 10.12.2014 – tel. 03/428 3001   

INFORMACIJE:        031/323353 

DATUM: Celje, 06.12.2014 

Prosimo, da ob prijavi sporočite tudi 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!  

PT 

 
 

http://www.pdrustvo-ptce.si/
mailto:gojko.smid@siol.net?subject=predsednik%20PD%20PTT

