
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana 
 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana 
 

Telefon: 01/ 431 61 14 
 

E-mail:   pd.telekom@siol.net        
 

Internet: www.pdrustvo-ptlj.si 
 

                                                                                                                                                

 

VABILO NA PLANINSKO SREČANJE: 
 

DATUM IZLETA: Nedelja, 11. september 2016 
   

    
 

   Poštarski dom na Vršiču, 1688 m      

 

  VRŠIČ 
     49. srečanje planincev 

        Pošte in Telekoma 

                Slovenije 
VODJA: Zdenka Gorenc  GSM: 031 328 477                                                        
POMOČNIKI: Janko Marn, Jožef Tišlarič in vodniki društva 

ZBOR: 8:00 
ZBORNO MESTO: Kranjska Gora - jezero Jasna 

POVRATEK: V večernih urah 

VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus  

ZAHTEVNOST POTI: Lahka        

DOLŽINA HOJE in VIŠINA: Glej opis poti                  

OBVEZNA OPREMA: Planinska obutev in obleka, pohodne palice 

OBVEZNI DOKUMENTI: Planinska izkaznica, osebni dokument, zdravstvena izkaznica 

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost  

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika.  Topel obrok v Poštarskem domu na Vršiču. 

OPIS POTI:      

49. srečanje planincev Pošte in Telekoma Slovenije bo pri Poštarskem domu na Vršiču.  

V Kranjski Gori, ob jezeru Jasna, se bomo sestali člani PD PT Celje, PD PT Maribor, PD PT Ljubljana in Društva 

prijateljev Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije ter se odpravili na izlete po izbiri: 

8.15: Jasna (850 m) – Ruska kapelica – stara vršiška cesta – Poštarski dom na Vršiču (1688 m)……….….3,5-4 ure. 

8.30: Tonkina koča (1400 m) – stara vršiška cesta – Poštarski dom na Vršiču (1688 m)……..…………...…..1,5 ure. 

8.45: Prelaz Vršič (1611 m) – Vratica – Slemenova špica (1914 m) – Poštarski dom na Vršiču (1688 m)…3,5-4 ure. 

Kdor se ne bo odločil za enega od izletov, se bo s prelaza Vršič povzpel do Poštarskega doma.………..15-20 minut. 

Ob 13. uri: Začetek uradnega dela srečanja s pozdravnimi nagovori in kulturnim programom. 

Po 14. uri: Topla malica, planinsko druženje in srečelov.      Okoli 18. ure: zaključek srečanja in povratek domov. 

PRISPEVEK UDELEŽENCA:  10 € 
Prosimo, da najkasneje do torka, 6. septembra sporočite število udeležencev na E-mail: pd.telekom@siol.net  

ali na Telefon: 01/ 431 61 14  društvene pisarne, ki je odprta: torek od 15:00 do 17:00 in petek od 9:00 do 11:00. 

Prosimo, da v skladu s prijavljenim številom udeležencev vašega društva nakažete skupni prispevek 

na račun PD PT Ljubljana - TR: 90672-0000133048, s pripisom namena plačila.   
 

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, 

psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano članarino pri PD. Udeleženec je dolžan  

ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika! 
     

               Društvo ali prevoznik ne odgovarjata za osebne predmete, dokumente in planinsko opremo udeležencev izleta.       

                                                       Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno! 
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