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          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: Petek 17.3. do  nedelje 19.3.2017 

Komna turno smučanje in hoja 

 
VODJA: Igor Golčman GSM: 031 397 344 

POMOČNIK: Vodniki PS PT Nova Gorica 

ODHOD: petek 17.3.2017  ob 14:30 uri  

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: v nedeljo v večernih urah 

VRSTA PREVOZA: osebni 

ZAHTEVNOST POTI: srednje zahtevna 

DOLŽINA HOJE: 6 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: Okoli 1000 

OBVEZNA OPREMA!!!! Dereze, cepin, čelada, trojček, če bo veliko snega še krplje in še rezervno 
perilo za preobleč ,rokavice... Čelna svetilka 

OBVEZNI DOKUMENTI: veljavna planinska izkaznica, plačana članarina 2017, osebna izkaznica 

DRUGE ZAHTEVE: Hrano in prenočišče plača vsak sam 

MALICA IN PIJAČA: Zajtrk in večerja v koči, čez dan malica iz nahrbtnika 

Pridružili se bomo planincem PD Nova Gorica pod vodstvom Ivana. Pohod začnemo pri slapu Savica, 
kjer bomo lahko odvečno opremo naložili na tovorno žičnico. Ko pridemo sledi namestitev v sobe, 
večerja in predstavitev programa za naslednji dan. V soboto sledi prikaz bivanja v naravi postavljanje 
bivaka, hoja s krpljami in derezami. V nedeljo naredimo še krajšo turno smuko ali hojo. Če slučajno 
zapade veliko snežnih padavin si pridržujem pravico spremembe. Namen izleta je prijetno druženje in 
spoznavanja opreme ter gibanje v snežnih razmerah.  

  STROŠKI  PREVOZA  15 EUR 

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Igor 031 397 344 do 12.3.2017 

DATUM: Celje, 5.3.2017 

 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 ! 
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