
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 
TRR: SI56 0510 0801 4106 120 

Davčna št.: 85847909 
http://www.pdrustvo-ptce.si/ 

 

          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: 25 – 26.6.2016 
 

SCHERMBERG(2396m) – SPITZMAUER(2446m) 
 
 

VODJA: Igor Golčman GSM: 031 397 344 

POMOČNIK: Peter Pasar 

ODHOD: Sobota ob 5.00 

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: V nedeljo v večernih urah 

VRSTA PREVOZA: osebni 

ZAHTEVNOST POTI: zelo zahtevna 

DOLŽINA HOJE: 8 - 10 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: Cca 1500 nmv 

OBVEZNA OPREMA!!!! plezalni pas, samovarovalni komplet, čelada 

OBVEZNI DOKUMENTI: veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica 

DRUGE ZAHTEVE: Hrano in prenočišče plača vsak sam 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika in v koči 

Pridružili se bomo planinski skupini Matica. Cesta nas pelje mimo Maribora, Graza do našega izhodišča  Grünau im 
Almtal in od tod še kakšen kilometer do Almtaler haus(710m). Tu poiščemo pot, ki nas v dveh urah pripelje do 

vstopa v Tassilo klettersteig( C ). Ferata vodi čez Almtaler Köpfl(2204m) na Schermberg(2h). Iz vrha sestopimo 

na drugo stran do koče Welser hütte(1740m), kjer prenočimo.  Skupaj hoje 7-8h Če kdo ne bi želel po ferati lahko 
gre po normalni poti na Grosse Priel(2515m) najvišji vrh Totes Gebirga. V nedeljskem jutro gremo po poti št. 215 

nato po 263 do vstopa zavarovane poti Stodertaler klettersteig, ki nas pripelje na Spitzmauer(B -3h). Iz vrha 
sestopimo po isti ali po malo daljši  čez Meisenbergsattel nazaj do koče in od tam nazaj nazaj na izhodišče Hoje  

za ta dan 8- 10h. Število prijav je omejeno na 4 udeležence  
 

  STROŠKI  PREVOZA  30 EUR 

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Igor Golčman 031 397 344 ali SMS do 23.6.2016 

DATUM: Celje, 18.6.2016 

 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 med nami! 
Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 

http://www.pdrustvo-ptce.si/
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