
 
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 

 
Krekov trg 9, 3000 Celje 
 
http://www.pdrustvo-ptce.si/ 

 

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 
 
 

DATUM IZLETA: 3.3. – 4.3. 2012 
  

TOLMINSKI KUK(2086m) – LANŢEVICA(2003m) 
VODJA: PETER PASAR GSM: 040209690 

POMOČNIK: IGOR GOLČMAN GSM: 031397344 

ODHOD: Petek 2.3. ob 17 uri 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŢNJE Celje, Lava 1 – Slap Savica 

POVRATEK: V nedeljo v večernih urah 

VRSTA PREVOZA: Kombi 

ZAHTEVNOST POTI: Lahka - zahtevna zimska tura 

ČAS HOJE: V soboto 8-10h(lažja varianta 7-8h), nedelja 8h  

VIŠINSKA RAZLIKA:  V soboto 800 m, v nedeljo 600-700 m 

OBVEZNA OPREMA!! Čelada,cepin,dereze,topla oblačila,primerna obutev,rokavice,kapa 

DOKUMENTI: Planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebna izkaznica 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika in v koči 

Iz Celja se mimo Ljubljane zapeljemo do izhodišča koče pri Slapu Savice. Od tam še isti večer v soju 
čelnih svetilk do Doma na Komni(1520m). Naslednje jutro se mimo Planine za Migovcem(1629m) čez 
Škrbino(1915m), Zeleni vrh(2052m) povzpnemo na Tolminski Kuk(4-5h). Sestopimo po poti vzpona in če 
bo še čaš in volja se lahko povzpnemo še na Podrto goro(2061m) predno stopimo nazaj na Škrbino. Kdor 
ne bi zmogel tako dolge poti lahko gre z nami samo do Škrbine. V nedeljskem jutro se mimo koče pod 
Bogatinom in čez Bogatisko sedlo(1803m) povzpnemo na Lanževico(3h). Sestopimo ali po poti vzpona ali 
čez Lepo Komno(1681m) nazaj do koče in od tam še do našega izhodišča Koče pri Slapu Savica. Na 
Komni se da dobiti polpenzion, ki stane 28 eur. Če bi ga kdo ţelel imeti naj javi do torka 
28.2.  V primeru  slabega vremena se izvede enodnevni izlet, tja kamor bo moţno. 

PRISPEVEK UDELEŢENCA: € 35 

PRIJAVA :        Peter Pasar 040209690 

DATUM: Celje,  20.2. 2012 

Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa! 

                                                                                                             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 dolţan 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! 
Ţelimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 
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