Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
Davčna št.: 85847909
http://www.pdrustvo-ptce.si/

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

Nedelja 12. marec 2017

Po poti KV od Marofa do Bohorja
VODJA:

Gojko Šmid

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŽINA HOJE:

Matej Pšeničnik

VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA

Cca 520m
Pohodne palice, primerna visoka obutev in zaščitna obleka

DOKUMENTI:
DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:

GSM: 041 621 480

Nedelja 12. marec 2017 ob 7:30 uri
Telekom Celje – Lava 1, Celje in Šentjur pri Petelinčku
v večernih urah
Lastni prevoz ali kombi odvisno od št. udeležencev

Lahka tura
Do 4 ure

veljavna planinska izkaznica, izkaznica poti KV Slovenije
Iz nahrbtnika in v koči na Bohorju

Iz Celja se zapeljemo do Marofa, kjer pustimo naša prevozna sredstva. Nadaljujemo po markirani poti KV in
čez približno(3:30h) prispemo na kočo na Bohorju. Koča stoji na jasi pod Plešivcem, 898 m visokem vrhu v
pogorju Bohor. Na koči vtisnemo tudi žig 32 KV. Od koče ali z bližnjega Plešivca (Špic hriba) je lep razgled
proti jugu, kjer vidimo Senovsko dolino, del Brestanice, položnejša južna pobočja, kjer se vrstijo gozdovi,
travniki in polja v smeri proti Koprivnici in še naprej proti Bizeljskim goricam; gričevje na drugi strani Save z
Velikim Trnom in široko Krško polje z Gorjanci v ozadju in v lepem vremenu tudi Snežnik. Po toplem obroku v
lastni režiji se skupaj odpravimo do prevoza. V primeru zelo slabega vremena izlet odpade.

STROŠKI PREVOZA

Jih ni v primeru prevoza s kombijem po dogovoru

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Prijavite se lahko vodniku vsak dan med 12 in 17uro najkasneje do
9.3.2017 do 17 ure
DATUM:

OPOZORILO:

Celje, 2.3.2017
Predsednik PD PT:
Gojko ŠMID

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 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 !

