
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 
TRR: SI56 0510 0801 4106 120 

Davčna št.: 85847909 
http://www.pdrustvo-ptce.si/ 

 

          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

 

 

DATUM IZLETA: 5. – 8. maj 2016 

OTOK LOŠINJ 

VODJA: Igor Golčman GSM: 031 397 344 

POMOČNIK: Šmid Gojko 

ODHOD: četrtek 5.5. ob 04.30 

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: v nedeljo zvečer 

VRSTA PREVOZA: Kombi 2x 

ZAHTEVNOST POTI: lahka 

DOLŽINA HOJE: 4 -6ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: SiS 160 m, Osorščica 588m, Sv. Ivan 231m 

OBVEZNA OPREMA!!!! Primerna obutev, palice, sončna očala,vetrovka, rezervno perilo 

OBVEZNI DOKUMENTI:  veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica, zdravstvena izkaznica 

DRUGE ZAHTEVE: Primerna telesna pripravljenost 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika in v mobilnih hiškah, kjer bomo bivali 

Letos gremo na otoke Cres, Lošinj in Ilovik. V četrtek zgodaj zjutraj se odpeljemo mimo Ljubljane, Pivke, Opatije 
in ob 9:30 smo na trajektu v Brestovi. Po vožnji s trajektom se kmalu ustavimo za prvi vzpon na Sis 639nm. Sledi 
vožnja do kraja Lubenice. Kraj je 378 nad morjem, mi se spustimo do plaže, ki je ena najlepših v Sredozemlju. 
Sledi še vožnja v kamp Čikat, kjer bomo bivali v mobilnih hišicah. V petek se iz zaliva Mrtvaška ob 10:15 
zapeljemo na otok Ilovik, si ogledamo otok in ob 14:10 nazaj na otok Lošinj. V soboto naredimo krožno pot mimo 
Sunčane uvale in več drugih zalivov in prispemo v zaliv Krivica, od koder se povzpnemo na vrh Sv. Ivana, se  
spustimo v Veli Lošinj in nazaj proti Čikatu. V nedeljo se povzpnemo na najvišji vrh Lošinja Osorščico. Pot bomo 
začeli v kraju Nerezine in po krožni poti končali na istem mestu. Preko otoka Krk se vračamo proti domu. 
Prijavijo se lahko samo člani PD PT Celje. Program izleta bomo ustrezno prilagodili vremenskim razmeram. 
 
Posteljnino bomo dobili v mobilnih hiškah, kapaciteta hišk je 5 oseb, kuhamo si sami, hrano lahko nesemo s sabo ali 
nakupimo v Lošinju. Prosimo poskrbite za zdravstveno zavarovanje v tujini. 

  STROŠKI  PREVOZA  in spanja 100 EUR 

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Igor Golčman 031 397 344 do zasedbe mest 

DATUM: Celje, 13.3.2016 

 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 ! 

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