
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana 
Planinska skupina Pošte in Telekoma Nova Gorica 

Naslov:                 Cesta  25.junija 1p      5000 Nova Gorica   
Spletna stran  :       HYPERLINK "http://www.pspt-ng.si" www.pspt-ng.si 

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 

DATUM 
IZLETA:

Četrtek 2. do Nedelje 5.  MAJ -2019

VODJA Trampuž Ivan GSM: 041 645 829

POMOČNIK: Igor Golčman GSM; 031 397 344

ODHOD: ob 6.00 uri  zjutraj Vožnja bo trajala cca 4,30 ure
ZBORNO 
MESTO:

Iz pred Pošte v Novi Gorici. Na otoku Rabu se nam pridružijo tudi 
planinci in planinke z PD PT iz Celja dobimo se na poti na otoku Krku

POVRATEK: V Nedeljo zvečer

VRSTA 
PREVOZA:

osebni avto varjanta tudi kombi

ZAHTEVNOST 
POTI:

Lahka pohodniške in srednje zahtevne

DOLŽINA  HOJE 4-6 ur  na dan 

RELATIVNA 
VIŠINA:

Rzlične odvisno od načrtovane poti, najvišji vrh je Kamenik 408nmv

OPREMA: Primerna obutev, palice, sončna očala , vetrovka, rezervno perilo in 
oblačila za pohode Priporočljivo tudi rezervni čevlji, nahrbtnik, lahko 
mala spalka, osebna higjenska oprema . Prinesite s seboj kakšne 
družabne igre, da si bomo popestrili družabne večere.

OBVEZNI 
DOKUMENTI:

veljavna planinska izkaznica (plačana članarina PZS)  
osebni dokument- osebna izkaznica in zdravstvena 

SMER IZLETA:        OTOK RAB  z najvišjimi vrhovi         
v prijetni družbi z PD PT iz CELJA 
                                   

�



OPOZORILO: 
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter 

izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu  in  
ima plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s 
Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika! 

 Vsem udeležencem želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 

DRUGE 
ZAHTEVE:

Telesna pripravljenost

HRANA IN 
PIJAČA:

Iz nahrbtnika in v mobilnih hiškah kjer bomo bivali je možnost kuhanja 
Hrano in pijačo prinese vsak sam kolikor misli, da bo potreboval za tri 
dni.

ŽIGI: KAMENJAK

Letos gremo osvajati vrhove na otoku RABU. Spali bomo v mobilnih hiškah v Padovi 
v kampu blizu mesta Rab. V četrtek zjutraj bomo na pot krenili zgodaj. Pridružila 
naj bi se tudi planinci PD PT iz Celja . Na Rabu bomo prehodili, kar nekaj poti, ki 
jih imajo markiranih.  Prijave sprejemam do zasedbe mest.  

Prijavijo se lahko samo člani PD PT PS Nova Gorica. 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 na poti. Prosimo poskrbite za zdravstveno zavarovanje v 
tujini.
STROŠKI 
IZLETA :

Rezervacija z akontacijo 20 EUR takoj ob prijavi. Stroške prenošišča in 
prevoza naknadno poravna vsak sam.

OPOMBA: Bodite pripravljeni in točni.

PRIJAVA IN 
INFORMACIJE:

Ivan Trampuž 041 645 829 ČIM PREJ zardi 
rezervaciji mobilnih hišk. Najkasneje do zasedenosti.

DATUM objave 18.3.2019


