
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 

Spletna stran društva: http://www.pdrustvo-ptce.si/ 

 

          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA: sobota, 5. november 2011 
 

Velika planina  
 

VODJA: Romana Daugul GSM: 031 573 016 

POMOČNIK: Gojko Šmid GSM: 041 621 480 
ODHOD: sobota ob 7.00 

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: 5. 11. 2011 – v poznih popoldanskih urah  

VRSTA PREVOZA: kombi ali mali avtobus  

ZAHTEVNOST POTI: lahka označena pot 

DOLŢINA HOJE: 4 ure 

VIŠINSKA RAZLIKA: 505 m (do Domţalskega doma); 637 m (do Gradišča) 

OBVEZNA OPREMA: planinski čevlji, pohodne palice, primerna oblačila (kapa, rokavice), sončna očala, 

prva pomoč 

OBVEZNI DOKUMENTI: veljavna planinska izkaznica 

DRUGE ZAHTEVE: / 

MALICA IN PIJAČA: iz nahrbtnika in/ali na koči  
 

Tokrat se bomo potepali po Veliki planini, kraški visokogorski planoti, ki je s svojo izjemno gorsko 

panoramo in s planšarsko dediščino en sam naravni in kulturni spomenik. 

Peljali se bomo iz Celja proti prelazu Črnivec in do Kranjskega Raka (1029 m) v bliţini, kjer bo naše 

izhodišče. Do Domţalskega doma na Mali planini (1534 m) bomo hodili slabi dve uri. Kdor bo ţelel, bo 

tukaj izlet zaključil, ostali pa se bomo po počitku povzpeli še na Gradišče (1666 m, 30 minut), najvišji 

vrh na planoti. Sestopili bomo po isti poti. 

Natančnejši opis poti: http://www.hribi.net/izlet/kranjski_rak_gradisce_velika_planina_/3/169/561 

 

PRISPEVEK 

UDELEŢENCA: 
15 EUR – plačilo deleţa prevoznih stroškov 

Hrana in pijača na koči nista všteti v prispevek. 

Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza. 

 

PRIJAVA na recepciji Telekoma na tel. št. (03) 428 3001 do srede, 2. 11. 2011, do 14. ure 

DATUM: Celje, 29. 10. 2011 
OPOZORILO: 

S prijavo na izlet udeleţenec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in 

tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS.  

Udeleţenec je dolţan upoštevati navodila in odločitve vodnika! 

Ţelimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno! 
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