Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
TRR: SI56 0510 0801 4106 120
Davčna št.: 85847909

BIC: ABANSI2X

PT

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

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

Sobota 28. Oktober 2017

Mirna gora (1.048 mnv)
VODJA:

Martin Škoberne

GSM: 041 663-865

Gojko Šmid
GSM: 041 621-480
POMOČNIKI:
ODHOD:
Sobota 28.10.2017, odhod 7:00 (Lava)
Telekom Celje – Lava 1
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
Celje, Vrčice
POVRATEK:
Celje proti večeru
VRSTA PREVOZA:
Avtobus, kombi, osebni prevoz (odvisno od števila prijav)
ZAHTEVNOST POTI:
Tura ni zahtevna
ČAS HOJE:
Okoli 4 ure
VIŠINSKA RAZLIKA:
Približno 600 m
OPREMA:
Pohodne palice, oprema primerna vremenu
Osebni dokument,planinska izkaznica s plačano članarino PZS
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:
Iz nahrbtnika, možnost tudi na koči na Mirni gori
Odpeljemo se do VRČIC. 460 m, naselja pod prevalom, kjer se svet preveša v Belo krajino. Odpravili se bomo po
gozdni cesti, ki je planinska Trdinova pot, do zaselka PLANINA, od koder je nekaj malega vzpona po učni gozdni
poti do Planinskega doma na Mirni gori. Do tu bo hoje okoli 2 – 2,5 ure. Po počitku v planinskem domu se bomo
vrnili v dolino in do izhodišča poti, do Vrčic.

Glede na to, da je Mirna gora v knjižici nekdanje Kovinotehnine poti, bodo lahko udeleženci knjižico
dobili brezplačno pri vodniku, prav tako pa je v razširjeni slovenski transverzali in knjižici Trdinove poti.
PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 15
Do četrtka 26.10.2017 na telefonsko številko 041 663-865 (vodnik)
PRIJAVA :
DATUM:
Celje, 18.10.2017
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
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 !

