PD ZZV Celje vabi na lažji planinski pohod na Krim v nedeljo
18.12.206 ob 07. uri.
Krim leži na južnem obrobju Ljubljanskega barja. Zardi svoje oblike je ena najbolj
prepoznavnih gora v okolici Ljubljanske kotline in je tudi med najbolj obiskanimi. Na vrhu je
planinska koča, RTV oddajnik in ostanki zgradb bivše JLA, ki je svoj čas dostop na sam vrh
tudi zaprla.
Z Glazije v Celju se bomo odpeljali ob 07. uri. Z ostalih postajališč kot običajno. Mimo
Ljubljane se bomo zapeljali do Podpeči in naprej do Jezera, kjer je naše izhodišče. Na vrh se
bomo podali po lahki označeni poti. Premagali bomo dobrih 800 višinskih metrov in za to
porabili dobre tri ure zmerne hoje. Po postanku v koči na vrhu, se bomo vračali skozi Iški
Vintgar, kjer nas bo pri koči čakal avtobus.
Za udeležbo na pohodu potrebujete dobre planinske čevlje, letnemu času primerna oblačila,
priporočamo pohodne palice. V kolikor bi zapadel sneg tudi male dereze o katerih uporabi se
bomo dogovorili pred startom.
Hrana in pijača je iz nahrbtnika, nekaj se bo dobilo tudi na koči na vrhu.
Za prevoz udeleženci na avtobusu plačajo 12 €. Od prijavljenih pričakujemo, da svojo
neudeležbo pravočasno sporočijo in s tem omogočijo udeležbo drugemu.
Pohod bosta vodila VPZS Vladko Korže, tel.

041 465 355,
031 654 760,

el. naslov

vladko.korze@gmail.com in Slavko KLANJŠEK,
el. naslov
slavko.klanjsek@gmail.com, ki sta vam na razpolago za dodatne informacije in prijave.
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridružuje pravico do določenih
sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi da je seznanjen
z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano
članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in
mora dosledno upoštevati navodila vodnikov.
PRIDRUŽITE SE NAM, SKUPAJ NAM BO LEPŠE!

