
  

 Planinsko društvo  

 Pošte in Telekoma Celje 
 

 Krekov trg 9, 3000 Celje 
 

 

Spletna stran društva 

 

            

 VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: 17. december 2011 
 

ČEZ GORO K OČETU 
VODJA:  Ferdo Glavnik  GSM: 031/323353 

POMOČNIK:  Gojko Šmid  GSM: 041/621480 

ODHOD:  Sobota, 17.12.2011 ob 15:00  

ZBIRNO MESTO:  Telekom Celje – Lava 1 

SMER VOŢNJE  Celje, Lava 1 – Ţalec – Polzela – Velenje – Sleme – Črna (Ţelezna Kapla) 

POVRATEK:  Iz Ţelezne Kaple ob 01,00 uri 

VRSTA PREVOZA:  Avtobus  

ZAHTEVNOST POTI:  Tura je zahtevna (zimski pogoji!) 

ČAS HOJE: 5 do 6 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: < 800 m 

GPS izhodišče (Lipold) WGS84 46,458849
0
,  14,74649

0
 

OPREMA: Pohodne palice, primerna zimska oprema, svetilka ter pohodniška kondicija 

DOKUMENTI: Osebni dokument (hodi se po dveh drţavah!) 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika, …ali nekaj pri Kumru!! 
Zbiranje pohodnikov je na trgu v Črni na Koroškem, ob 19 uri se vsi udeleţenci skupno prepeljemo do kmeta Lipold, kjer bo 

začetek pohoda. Nato po cesti do Kumrove domačije in preko mejnega prehoda Luţe na avstrijsko stran do kmeta Čemra, tam 

bo pripravljena manjša slovesnost, se spustimo do kmetije Raztočnik v Lepeni pri Ţelezni Kaplji, od koder se z avtobusi (ob 

01,00) vrnemo domov. Upoštevajte, da je to zimski pohod in še to ponoči, zato so zelo primerna zimska topla oblačila, kot nujna 

oprema je dobra naglavna svetilka!! V ceno je vračunana malica in čaj pri Kumru, kaj bo letos ne vem, vsako leto je drugače! 

Kronist: Mati z dvema hčerkama (6 in 8 let) se v okrilju teme trudijo prebiti iz Slovenije v avstrijsko Ţelezno Kaplo, da bi se v 

Celovcu po dveh letih končno srečale z moţem in očetom Lovrom Kuharjem. Hčerki poti ne zmoreta sami in le z nečloveškimi 

napori ju mati bolj vleče kot nese s seboj. Štirinajst ur traja trpljenje, štirinajst ur je na preizkušnji ţenska in otroška moč. 

Zaman! Nekaj trenutkov pred njihovim prihodom čakajočega revolucionarja Preţiha aretira policija in do srečanja ne pride. 

PRISPEVEK UDELEŢENCA: € 20 (prevoz in večerja pri Kumru)  

PRIJAVA:        Na recepciji Telekoma do srede 14.12.2011 – tel. 03/428 3001   

INFORMACIJE:        031/323353 

DATUM: Celje, 30.11.2011 

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

 

 Predsednik PD PT:  

 Gojko Šmid 

 
OPOZORILO: 

S prijavo na izlet udeleţenec potrdi, da se zaveda z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu  in  ima urejeno 

članarino PZS za tekoče leto.       

Udeleţenec je dolţan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 

 
 Lep planinski pozdrav in  

 prijetno počutje med nami!  

PT 

 
 

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